
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ANAIS - 

 



 

APRESENTAÇÃO 

Os Encontros Luso-Brasileiros de Enfermagem sobre Humanização e Cuidados de 

Enfermagem, iniciaram-se no âmbito do protocolo existente entre o Centro Universitário de 

São Camilo (CUSC) e a Universidade Católica Portuguesa (UCP), em 2005, com o objetivo 

de partilharem conhecimentos na área. Em um acordo firmado na última edição do encontro, 

ocorrido na cidade do Porto-Portugal, em 2012, a Associação Brasileira de Enfermagem - 

Seção Ceará (ABEn-CE) e a Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS) assumiram a 

realização do VIII Encontro Luso-Brasileiro de Enfermagem, na cidade de Fortaleza-Ceará-

Brasil, nos dias 09 e 10 de setembro de 2013. 

O tema central proposto, Espiritualidade, Cuidado e Promoção da Saúde, traduz uma 

constante necessidade de pensar e repensar o cotidiano da Enfermagem tendo em vista a 

ciência, a ética e os valores cristãos. Esse tema foi desdobrado em quatro eixos temáticos que 

abrangem os contextos da assistência, do ensino e da pesquisa, a saber: Espiritualidade no 

contexto de saúde e cuidado; Cuidado e promoção da saúde das populações vulneráveis; 

Humanização nos cuidado em saúde e; Produção de conhecimento de Enfermagem sobre 

espiritualidade, cuidado e promoção da saúde. A espiritualidade tem sido tema recorrente nos 

encontros luso-brasileiros, discutida de forma honesta e abrangente, mostra ser instrumento 

humanizador dos cuidados em saúde. 

Esperamos que as discussões advindas deste VIII encontro possam contribuir com o 

cuidado de Enfermagem na promoção da saúde, especialmente dos mais necessitados e 

sofridos. Destacamos nosso interesse em assumir com responsabilidade esse desafio. Teremos 

a imensa satisfação de acolher os participantes do VIII Encontro Luso-Brasileiro de 

Enfermagem, e também os convidamos a saborear tudo que a Terra do Sol tem a oferecer. 
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RESUMO 

Objetivou-se descrever o percurso de gestantes com Diabetes Mellitus (DM) no Sistema 

Único de Saúde de Fortaleza, CE. Estudo descritivo e exploratório, abordagem qualitativa, 

realizado em quatro hospitais de referência para gestantes de alto risco. Participantes: 

gestantes de alto risco, maiores de 18 anos e sabedoras de seu diagnóstico prévio de DM, e 

enfermeiros e médicos, participando como sujeitos presentes nos cenários de observação livre. 

Coleta de dados: formulário pré-estabelecido, observação livre com anotações de campo e 

revisão do Cartão da Gestante e/ou do Prontuário. Período: abril a setembro de 2012. 

Respeitaram-se aspectos éticos. As 30 gestantes foram provenientes da capital e interior do 

Estado, ocorrendo migrações entre as unidades, devido encaminhamento ofertado pelos 

profissionais. O percurso realizado por essas é compatível com a recomendação do Ministério 

da Saúde, recebendo atendimento multidisciplinar. Entre as fragilidades, destaca-se: frágil 

vinculação entre as equipes da Estratégia de Saúde da Família e estas pacientes. 
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ABSTRACT 

This study aimed to describe the journey of pregnant women with diabetes mellitus (DM) in 

the National Health System of Fortaleza, CE. Descriptive study, qualitative approach, 

performed in four referral hospitals for high-risk pregnancies. Participants: high-risk 

pregnancies, and 18 years and knowing your previous diagnosis of DM, and nurses and 

doctors participating as subjects in the present scenario of free observation. Data collection 

form pre-established, free observation with field notes and revision of the Pregnant Woman 

Card and / or medical records. Period: April to September 2012. Respected is ethical. The 30 

women were from the capital and the state, migrations occurring between units, because 

routing offered by professionals. The route taken by these is consistent with the 

recommendation of the Ministry of Health, receiving multidisciplinary care. Among the 

weaknesses, stands out: fragile ties between the teams of the Family Health Strategy and these 

patients. KEY WORDS: Pregnant women; Diabetes mellitus; Unified Health System 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo describir el viaje de mujeres embarazadas con diabetes 

mellitus (DM) en el Sistema Nacional de Salud de Fortaleza, CE. Estudio descriptivo, 

cualitativo, realizado en cuatro hospitales de referencia para embarazos de alto riesgo. 

Participantes: los embarazos de alto riesgo y 18 años que conoce a su diagnóstico previo de 

DM, y las enfermeras y los médicos que participen como sujetos en el escenario actual de la 

observación libre. Formulario de recogida de datos pre-establecido, la observación libre con 

notas de campo y revisión de la tarjeta de la mujer embarazada y / o registros médicos. 

Período: De abril a septiembre de 2012. Respetado es ético. Las 30 mujeres que eran de la 

capital y el Estado, las migraciones se producen entre unidades, ya que el enrutamiento 

ofrecido por los profesionales. La ruta seguida por estos es consistente con la recomendación 

del Ministerio de Salud, recibiendo atención multidisciplinaria. Entre las debilidades, se 

destaca: frágiles lazos entre los equipos de la Estrategia Salud de la Familia y de estos 

pacientes. PALABRAS CLAVE: Mujeres embarazadas; Diabetes mellitus; Sistema Único de 

Salud 

INTRODUÇÃO 

O DM constitui um distúrbio metabólico caracterizado pela incapacidade das células 

de incorporar a glicose, evento produzido por um déficit absoluto ou relativo de insulina, que 

causa danos às funções inerentes ao sangue, dentre estas as do sistema imunológico, que 

devido a elevação da glicose sanguínea torna o meio propício a proliferação de patógenos, 

aumentando o risco da pessoa com DM contrair infecção 
(1)

. 

É hoje uma pandemia que, dentre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 

está entre as cinco doenças que mais matam no mundo, concorrendo ao topo da lista devido 

ao aumento de sua incidência e prevalência, provocado pelas alterações dos padrões de vida, 



 

associadas ao sedentarismo, estresse e mudanças de hábitos alimentares como o aumento do 

consumo de alimentos industrializados 
(2)

. Somando-se esses aspectos às complicações micro 

e macrovasculares associadas principalmente ao DM tipo 2 é que se tem dado maior atenção a 

esta DCNT. 

Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (MS), em 2011, revelou que o DM está 

começando cada vez mais cedo na população brasileira e que o número de mulheres com a 

doença, no Brasil, tornou-se 30% superior ao número de homens 
(1)

. 

Parte das mulheres só irá detectar o DM no pré-natal, uma vez que a doença poderá 

manter-se silenciosa por longo período. Outra oportunidade de detecção está no planejamento 

da pré-concepção. Porém este é um cuidado ainda escasso em nosso meio, apesar de sua 

importância em reduzir as de gestações de alto risco 
(3)

. 

Ressalta-se a importância da atenção ao Planejamento Familiar (PF) de mulheres com 

DM pré-existente a gestação por oferecer amplo benefício à promoção da saúde materno-

infantil, uma vez que poderá ajudar tanto as mulheres e/ou casais que não querem conceber 

(cuidados à anticoncepção), quanto os que desejam conceber (cuidados pré-concepcionais). 

Nos cuidados pré-concepcionais o MS preconiza que na atenção básica, as equipes da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) devem estar atentas para com as mulheres diabéticas que 

desejam engravidar, pois estas devem ser referenciadas para centros de atenção secundária ou 

terciária visando garantir os seguintes cuidados: orientação especializada para a prevenção de 

malformações fetais, a incluir o uso rotineiro de ácido fólico e a manutenção de níveis 

glicêmicos adequados; avaliação da presença de complicações crônicas do DM presentes ou 

ocultas tais como: as cardiopatias, nefropatias, neuropatias, retinopatias somado ao controle 

da pressão arterial, do peso, das dislipidemias, incentivo à atividade física; orientação 

dietética; e ajuste e /ou substituição do hipoglicemiantes orais pela insulina 
(4)

. 

Logo, o enfermeiro tem seu papel primordial na promoção da saúde e no PF enquanto 

membro da equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), realizando consultas de 

enfermagem, desenvolvendo atividades educativas com o intuito de minimizar agravos por 

meio da popularização do saber em saúde e implantando ações pertinentes à redução 

progressiva de morbidade e mortalidade, abrangendo as mulheres com DM. 

Assim, é que os cuidados pré-concepcionais por pelo menos seis meses antes da 

gestação constitui cuidados indispensáveis a contribuir, significativamente, na redução de 

riscos maternos e fetais de mulheres portadoras de DM pré-gestacional 
(5)

. 

Mediante ao exposto, destacou-se a necessidade de realizar um estudo acerca do 

percurso realizado por gestantes com DM na rede de saúde SUS- Fortaleza a fim de delinear e 



 

entender o processo de referencia e contra-referência para, dessa forma, oferecer subsídios aos 

profissionais e gestores da saúde para o desenvolvimento de estratégias que contribuam para 

uma atenção mais integral e holística a essas mulheres. 

Contudo, decidiu-se pela realização da presente pesquisa, com a intenção de responder 

aos seguintes questionamentos: Qual o percurso que gestantes com DM pré-gestacional estão 

a percorrer no Sistema Único de Saúde (SUS) ? 

Para responder ao questionamento apresentado, foi elaborado o seguinte objetivo: 

descrever o percurso de gestantes com DM na rede de saúde do SUS-Fortaleza. 

METODOLOGIA 

Estudo descritivo e exploratório com abordagem qualitativa. 

O cenário do estudo correspondeu às três unidades hospitalares do Sistema Estadual de 

Saúde de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, bem como o Centro Integrado de Diabetes e 

Hipertensão (CIDH por serem estas as unidades hospitalares para as quais as gestantes de alto 

risco são referenciadas pela Central de Marcação e Regulação (CMR) do município de 

Fortaleza. As unidades hospitalares compreenderam o Hospital Geral César Cals (HGCC), o 

Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), 

todos responsáveis pelo atendimento de gestantes de alto risco no referido município. 

Os participantes da pesquisa foram gestantes, enfermeiros e médicos. 

Tomamos como referência para definição do número de gestantes, as 41 que 

apresentavam diagnóstico de alto risco gestacional que tiveram consultas marcadas para os 

serviços de média e alta complexidade pela Central de Marcação e Regulação (CMR) do 

município de Fortaleza. 

As 41 gestantes identificadas na CMR correspondeu ao total de gestantes de alto risco 

devido a presença de morbidades, entre as quais estavam às portadoras de DM pré-

gestacional. Para participar, a gestante deveria ter idade mínima de 18 anos, ter e ser sabedora 

do seu diagnóstico de DM pré-gestacional. Assim, percorrendo as quatro unidades do estudo 

identificamos 38 gestantes com DM pré-gestacional, no período de abril a setembro de 2012, 

porém 30 sabiam do diagnóstico de DM prévio a gestação. 

Enfermeiros e médicos tiveram a oportunidade de participar da pesquisa enquanto 

sujeitos presentes nos cenários de observação livre da pesquisadora que, por meio de 

anotações de campo pode registrar depoimentos e falas de dois profissionais quando se 

mostravam oportunas aos objetivos da pesquisa, sendo uma enfermeira e um médico. Assim, 



 

a observação livre foi uma das técnicas de coleta de dados utilizada tanto com relação às 

gestantes quanto com relação aos enfermeiros e médicos atuantes no cenário da pesquisa 
(6)

. 

Os dados referentes às gestantes foram coletados por meio de entrevista, observação 

livre com anotações de campo e revisão do Cartão da Gestante e/ou do Prontuário, sendo este 

último tomado como fonte de dados para as gestantes hospitalizadas e/ou sem o Cartão da 

Gestante. Dados referentes à enfermeira e ao médico foram tomados como anotações de 

campo. 

As entrevistas foram guiadas por um formulário pré-estabelecido, contendo perguntas 

sobre o percurso adotado por essas mulheres dentro do SUS em Fortaleza-CE. 

Parte dos dados proveniente das gestantes foi processada no Excel. As anotações de 

campo proveniente da observação livre advindas de gestantes foram codificadas pela letra 

“M”, que sugere Mulheres, seguida de um número ordinal conforme a ordem das entrevistas, 

acrescido, ainda, da idade e do tempo de diagnóstico de DM. As anotações de campo 

advindas dos profissionais foram narradas juntamente com a identificação “médico” ou 

“enfermeiro”, a depender da categoria profissional que originou a narrativa. 

Foram respeitadas as recomendações da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde, que trata de pesquisas envolvendo seres humanos
(7)

. O projeto de pesquisa foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

sendo aprovado conforme o parecer nº. 90/12. 

O estudo contou com uma bolsa de demanda social de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) na modalidade Programa Reuni de Orientação e 

Operacionalização da Pós-Graduação Articulada à Graduação (PROPAG) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As 30 gestantes participantes da pesquisa foram provenientes da capital e interior do 

Estado, sendo identificadas nas quatro unidades que constituíram o cenário da pesquisa, ou 

seja, na MEAC foram identificadas 11 (36,7%) gestantes; no HGCC, 8 (26,7%); no CIDH, 6 

(20%); e no HGF, 5 (16,6%) gestantes. Destacamos que estas gestantes migravam entre estas 

unidades tendo como principal razão o encaminhamento dado pelos profissionais na tentativa 

de que essas pacientes recebessem uma assistência mais integral. 

As gestantes em acompanhamento no CIDH eram referenciadas para atenção pré-natal 

nas respectivas unidades de saúde que tinham atendimento obstétrico (HGCC, HGF ou 



 

MEAC). Àquelas que iniciavam o pré-natal no serviço ambulatorial do HGCC eram 

encaminhadas para o CIDH onde havia disponibilidade de endocrinologista, especialidade não 

disponível no ambulatório do HGCC. 

Nesse contexto, o MS enfatiza a importância da equipe multidisciplinar no 

acompanhamento de gestantes com DM e complementa que esta equipe deve ser composta 

por enfermeiros, obstetra, endocrinologista, nutricionista, assistente social e outros 

profissionais a trabalhar de forma integrada para que os dados coletados e as ações 

implementadas ocorram em tempo hábil e com eficácia. Caso sejam verificadas 

intercorrências, que estas sejam comunicadas ao profissional com especialidade compatível ao 

caso. A equipe multidisciplinar também possibilita a troca de informações, esclarecendo as 

dúvidas das gestantes e atenuando a ansiedade tanto das pacientes quanto da equipe 
(8)

. A esse 

respeito um médico comentou: 

“Não tenho uma equipe para acompanhar e orientar as gestantes com DM, sendo 

necessário encaminhá-las ao CIDH. Seria ótimo trabalhar com uma equipe 

multidisciplinar onde trocássemos mais informação sobre o estado de saúde e as 

necessidades de cada paciente. Penso muitas vezes em desistir. É muita 
responsabilidade.” (Anotações de campo). 

Portanto, o percurso feito pelas gestantes do estudo é compatível com a recomendação 

do MS no sentido de receberem o atendimento multidisciplinar, aspecto reconhecido e 

estimulado pelos profissionais que as atendiam. 

Apesar disto, ressaltamos que o deslocamento e o atendimento em unidades diferentes 

representa desgaste emocional e físico para as gestantes, compromete a vinculação das 

gestantes com os profissionais, aumenta a ausência no trabalho, no lar e os gastos com 

transporte, lanches e outros. 

O MS também destaca que as gestantes diabéticas em acompanhamento em centros de 

atenção secundária ou terciária poderão manter o acompanhamento pelas equipes da ESF, 

porta de entrada do SUS, visando melhor controle e adesão aos tratamentos e cuidados 

indicados nos serviços de maior complexidade
(9)

. Encontramos no presente estudo 6 (20%) 

gestantes que referiram não conhecerem e/ou irem aos Centros de Saúde da Família (CSF), 22 

(73,4%) visitavam diferentes CSFs e que referiram não receberem atendimento durante seu 

período gestacional nestes locais. Apenas duas (6,6%) que iniciaram o pré-natal no mesmo 

CSF retornaram para o nível de atenção primária para dar continuidade ao acompanhamento 

pelas equipes da ESF. 



 

Este dado revela possível fragilidade ou inexistência de vinculação entre as equipes da 

ESF e estas pacientes, fomentando a perda da oportunidade de fortalecer os cuidados 

indicados nos níveis de maior complexidade e, principalmente, não terem acesso às ações de 

promoção da saúde e prevenção de morbidades tão peculiar na atenção básica. 

Outra dificuldade identificada com relação à rede de serviços foi a falta de 

profissionais nas unidades da pesquisa para manter o atendimento durante o afastamento 

daquele profissional que é único na equipe. Assim, a participação destes em congressos, 

treinamentos ou gozo de férias acarreta perdas irreversíveis às gestantes com DM em 

acompanhamento ou adia o início do pré-natal de outras (Anotações de campo). Sobre essa 

realidade, M18, 37 anos, com diagnóstico de DM há um ano relatou que devido à dificuldade 

de encontrar atendimento logo que descobriu que estava grávida, deixou de tomar as 

medicações que usava para o controle do DM, por acreditar que poderia fazer mal ao seu 

bebê. Esta iniciou o pré-natal com 10 semanas de gestação, ou seja, o período de 

organogênese ocorreu em um ambiente provavelmente hostil ao desenvolvimento de seu 

concepto, o que poderia ter levado ao abortamento espontâneo e a malformações, 

relacionados à hiperglicemia (Anotações de campo). 

Outro importante dado constatado em meio à coleta de dados deste estudo foi o de 

cinco gestantes com DM diagnosticado no pré-natal pelo exame da hemoglobina glicada 

(A1C), em que o obstetra o interpretou como diabetes pré-gestacional. Estes casos tiveram a 

oportunidade perdida de receber e implementar os cuidados pré-gestacionais indicados para 

mulheres vivendo com DM, assim como o de participarem deste estudo (Anotações de 

campo). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A rede de atendimento às gestantes com DM pré-gestacional no SUS-Fortaleza 

apresenta-se fragmentada no que diz respeito ao interrelacionamento que deve existir entre os 

níveis de atenção, ou seja, gestantes que iniciam o pré-natal na ESF a partir do momento que 

são referenciadas para um serviço de maior complexidade se desvinculam da ESF e outras 

adentram ao sistema de saúde diretamente pelos serviços de maior complexidade. 

Esse estudo contribui, portanto, para o desenvolvimento de estratégias a fim de 

diminuir ou erradicar a dificuldade e os percalços sofridos por essas mulheres durante período 

pré-gestacional e gestacional. Por meio do fortalecimento da rede municipal de saúde no que 

concerne à assistência pré-natal de alto risco, designando e equipando outras unidades do 



 

sistema local de saúde para esse atendimento, nas regionais de saúde, resgatando a atenção 

pré-concepcional pelas equipes da atenção básica, particularmente direcionadas as mulheres 

com DM pré-gestacional, iniciativa que poderá contribuir para evitar inúmeras mortes 

maternas, fetais e neonatais. 
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RESUMO 

Objetivou-se descrever o conhecimento de puérperas a cerca da Lactação sem amenorreia 

(LAM). Pesquisa transversal e descritiva, com abordagem quantitativa, realizada em uma 

maternidade de referência de Fortaleza-CE. Participantes: 278 puérperas que estavam 

internadas no alojamento conjunto da referida instituição, excetuando-se as que apresentavam 

alguma complicação do parto. Coleta de dados: formulário pré-estabelecido. Período: 

fevereiro a maio de 2012. Respeitaram-se aspectos éticos. A maioria das mulheres tinha faixa 

etária de 20 a 34 anos, eram procedentes da capital, viviam em união consensual, recebiam de 

1 a 2 salários mínimos, trabalhavam no lar e tinham de 1 a 8 anos de estudo, não tinham 

conhecimento sobre o LAM, afirmando que este não é eficaz. Sugere-se, para estudos futuros, 

a elaboração de uma proposta de intervenção para ser inserida na assistência em Planejamento 

Familiar, objetivando ampliar a promoção do LAM. DESCRITORES: Enfermagem, Período 

pós-parto, Planejamento Familiar. 
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ABSTRACT 

This study aimed to describe the mothers knowledge about Lactation without amenorrhea 

(LAM). Transversal and descriptive study with a quantitative approach, performed in a 

maternity reference Fortaleza. Participants:278 women who were hospitalized in rooming of 

that institution, except for those who had any complication of childbirth. Data collection form 

pre-established. Period: February to May 2012. Respected is ethical. Most of the women were 

aged 20-34 years were from the capital, living in a consensual union, received 1-2 minimum 

wages, working at home and had 1-8 years of study, had no knowledge about LAM stating 

that this is not effective. It is suggested for future studies, the preparation of a proposal for 

intervention to be placed in care in Family Planning, aiming to expand the promotion of 

LAM. KEY WORDS: Nursing, Family planning, Postpartum period 

RESUMEN 

Este estudiotuvo como objetivo describirelconocimiento de las madres 

lalactanciasinamenorrea (MELA). Estudio transversal y descriptivo, conabordajecuantitativo, 

realizado en Fortaleza referencia maternidad. Participantes: 278 mujeres que fueron 

hospitalizados enelalojamiento conjunto de lainstitución, conexcepción de aquellos que 

tuvieronalgunacomplicacióndel parto. Formulario de recogida de datospre-establecida. 

Período: De febrero a mayo de 2012. Respetadoes ético. La mayoría de lasmujerestenían entre 

20 a 34 añosfueron de la capital, que vivenenunión libre, recibió 1.2 salarios mínimos, 

eltrabajoen casa y tenía 1-8 años de estudio, no teníanconocimiento de LAM que indica que 

esto no es efectivo. Se sugiere para futuros estudios, lapreparación de una propuesta de 

intervención para ser colocado enlaatenciónenplanificación familiar, conel objetivo de 

ampliar lapromoción de la LAM. PALABRAS CLAVE: Enfermaría, Planificación familiar, 

período de postparto 

INTRODUÇÃO 

O planejamento familiar (PF) é além do direito de regulação da fecundidade, uma 

abertura à família à liberdade, direito à informação, à assistência especializada, ou seja, 

consiste na garantia da mulher, do homem e/ou do casal em decidir se deseja ou não ter filhos, 

o espaçamento entre eles em caso afirmativo, o método contraceptivo a ser utilizado caso 

deseje.
(1)

 

A partir de 1996, foi aprovada a Lei nº 9.263/96, a qual estabelece a obrigatoriedade 

do Sistema Único de Saúde (SUS) em prestar assistência integral em PF em todos os níveis de 

atenção em saúde.
(2)

 

A assistência em PF deve compor a atenção à saúde da mulher em todo o seu ciclo 

reprodutivo, antes, durante a após a concepção. Cabe ao enfermeiro garantir o acesso 

igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da 



 

fecundidade, ou seja, todos os Métodos Anticoncepcionais (MAC) devem ser oferecidos e 

discutidos no atendimento, para que o cliente faça a escolha livre e informada do método mais 

adequado e seguro para suas necessidades no momento.
(3)

 

Estudos têm demonstrado que intervalos curtos entre gravidezes proporcionam 

maiores resultados negativos maternos e perinatais, tais como morte materna e nascimento de 

uma criança prematura ou de baixo peso.Depois de um nascimento vivo, o intervalo mínimo 

recomendado pela OMS antes de se tentar a próxima gravidez é de pelo menos 24 meses. No 

Brasil, mais de 70% das mulheres em idade fértil que já possuem filhos vivos preferem adiar a 

próxima concepção por dois anos ou mais.
(3)

 

Sendo assim, é evidente a importância da anticoncepção pós-parto, a qual deve ser 

estimulada ainda durante o atendimento pré-natal, visto que isso permite melhor orientação e 

educação, além de maior confiança no MAC de escolha. O aconselhamento em PF deve 

persistir durante a internação para o parto, antes da alta hospitalar e durante as visitas e 

consultas puerperais, visando certificar-se do uso correto do MAC escolhido
(4)

.
 

É de consenso mundial que os profissionais de saúde devem incentivar o aleitamento 

materno exclusivo (AME) nos primeiros seis meses pós-parto. Sendo assim, ainda durante o 

pré-natal, o enfermeiro ou o médico deve avaliar o desejo da gestante em amamentar para 

então orientar o MAC mais apropriado para o uso no período puerperal, visto que alguns 

métodos interferem na produção do leite materno 
(5)

. 

Nesse contexto, ao apresentar os benefícios da amamentação, cabe ao profissional 

orientar o uso do Método da Lactação com Amenorreia (LAM), por ser um método natural de 

inibição da fertilidade que estimula o AME e pode ser utilizado isoladamente ou associado a 

outro MAC que não interfira na amamentação.
(5)

 

O uso eficaz do LAM na contracepção baseia-se no pressuposto de que a sucção do 

mamilo pelo recém-nascido (RN) promove a supressão da liberação dos hormônios 

gonadotróficos, levando à anovulação. A manutenção desse mecanismo depende do número 

de sucções e a duração das mamadas do RN, ou seja,do seu padrão de alimentação.
(4)

 

No entanto, apesar das vantagens do LAM e de sua eficácia equiparada à de outros 

MAC amplamente utilizados, de 98%, o método ainda tem pequena aceitação por parte das 

mulheres em idade fértil, por conta do ceticismo ainda presente a respeito de seu efeito 

contraceptivo.
(6)

 

Esse fenômeno pode estar associado à falta de conhecimento das mulheres em relação 

à existência do LAM como MAC e seu uso correto. Estudo realizado em Portugal com 31 

puérperas, que buscava avaliar seu conhecimento acerca da contracepção durante a 



 

amamentação, constatou que apenas 12,9% das mulheres sabiam que a AME pode ser usada 

como MAC 
(7)

. 

Portanto, considerando que todos os MAC devem ser ofertados pelo enfermeiro 

durante o acompanhamento da mulher em seu ciclo gravídico, espera-se que, ao conceber, ela 

já tenha obtido pleno conhecimento acerca do uso do método, de forma que, se o escolher, 

inicie a amamentação imediatamente após o parto, o que beneficiará a saúde do RN e a 

manutenção do MAC. A promoção do LAM pode ainda ser feita durante a internação na 

maternidade e no período puerperal, momentos em que a amamentação também deve ser 

estimulada. 

Sendo assim, considerando que o uso do LAM apresenta efeitos positivos sobre a 

saúde da mulher e do bebê e que a puérpera deve obter indicação e conhecimento satisfatório 

sobre seu uso se desejar aderir ao método, indaga-se: qual o conhecimento de puérperas 

acerca do LAM? Estas conhecem a eficácia e os critérios para a sua utilização? 

A relevância de responder a essas indagações consiste na preposição de que o estudo 

culminará em contribuições significativas aos serviços de PF, no sentido de que, avaliando o 

conhecimento das puérperas, será possível inferir se, durante seu acompanhamento na ESF ou 

na maternidade ela recebeu orientações consistentes acerca desse MAC, o qual promove a sua 

saúde e a do bebê. Nesse contexto, foi proposto ao presente estudo o objetivo de descrever o 

conhecimento de puérperas a cerca do LAM. 

METODOLOGIA 

O estudo tem caráter de pesquisa transversal e descritiva, com abordagem quantitativa, 

realizado no alojamento conjunto de uma maternidade de referência de Fortaleza-CE, 

Nordeste do Brasil, de fevereiro a maio de 2012. Participaram 278 puérperas, número 

amostral estabelecido com base em população de aproximadamente 1000 partos que ocorrem 

em dois meses na referida maternidade. Aplicou-se a fórmula para cálculo com população 

finita, adotando-se intervalo de confiança de 95%, erro máximo permitido de 0,05 e uma 

prevalência do fenômeno de 50%. Foram excluídas as mulheres que não apresentavam aptas a 

responder o questionário devido a complicações do parto. 

A coleta de dados foi realizada por meio de um regime de coleta de três vezes por 

semana, totalizando 60 dias, por meio de entrevistas estruturadas. Os dados coletados foram 

armazenados no programa Statistical Package for the Social Sciences(SPSS) versão 17.0, 

com o qual foi calculado frequências absoluta e relativa, medidas de tendência central e 



 

desvio padrão. Em seguida, os dados foram tabelados e analisados com base na literatura 

pertinente. 

Foram respeitados os aspectos éticos da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde, sendo aprovado no Comitê de Ética da referida maternidade segundo protocolo 

113/11. 

RESULTADOS 

As características sociodemográficas e econômicas das puérperas participantes do 

estudo estão demonstradas na tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição do número de puérperas segundo características sociodemográficas e 

econômicas. Alojamento Conjunto da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Fortaleza-

CE, fev. mai. 2012. 

*Salário mínimo durante o estudo foi de R$622,00. 

Identificou-se que as participantes tinham idade entre 12 e 47 anos, sendo a média de 

aproximadamente 24 anos, desvio padrão de mais ou menos 6,67. A maioria das puérperas, 

175 (62,9%), encontrava-se na faixa etária de 20 a 34 anos, a qual corresponde ao momento 

Variáveis (N=278) Fa %  Média (Desvio padrão) 

Idade   23,97 anos (+ ou - 6,67) 

12 a 19 anos 80 28,8  

20 a 34 anos 175 62,9  

35 a 47 anos 23 8,3  

Procedência    

Capital 195 70,1  

Interior 83 29,9  

Estado civil    

União consensual 134 48,2  

Solteira 77 27,7  

Casada 65 23,4  

Viúva 02 0,7  

Renda    

Até 1 salário mínimo* 47 16,9 R$886,06 (+ ou - 749,06) 

1 a 2 salários mínimos 199 71,6  

2 salários mínimos ou mais 32 11,5  

Ocupação     

Do lar 138 49,6  

Estudante 29 10,6  

Doméstica  19 6,8  

Desempregada 17 6,1  

Outra  75 26,9  

Escolaridade    8,35 anos (+ ou - 2,57) 

Sem escolaridade 02 0,7  

1 a 8 anos de estudo 142 51,1  

8 a 15 anos de estudo 134 48,2  



 

recomendado para gestar. No entanto, a segunda faixa etária predominante, de 12 a 19 anos, 

correspondeu a 80 (28,8%) adolescentes, ultrapassando os 10 a 15% preconizados pela 

OMS
(8)

. 

Mães adolescentes estão mais propensas a apresentar maiores dificuldades para 

amamentar devido à sua inexperiência e imaturidade psicológica
(9)

, e isso deve ser observado 

durante o acompanhamento pré-natal, para que os profissionais atentem às suas necessidades 

e disponham de estratégias e orientações minuciosas a essa população, objetivando a 

efetuação do AME e do LAM e a consequente promoção de sua saúde e do bebê. Estudo 

afirma que, durante o aconselhamento em PF ao público adolescente, para que seja 

estabelecida uma relação de confiança, é necessário que haja um acolhimento adequado por 

parte do profissional, de modo que motive o cliente a expressar suas dúvidas e angústias para 

então o estimular a fazer escolhas saudáveis e conscientes.
(10)

 

Observou-se que grande parte das puérperas residia em Fortaleza, totalizando 195 

(70,1%). Quanto ao estado civil, 199 puérperas (71,6%) eram casadas ou viviam com 

companheiro em união consensual. Houve predomínio de mulheres sem ocupação 

remunerada, 184 (66,2%), dentre as quais se incluem puérperas que se denominaram “do lar”, 

estudantes ou desempregadas. 

Das 94 puérperas com remuneração própria, a ocupação predominante foi a de 

doméstica (19 puérperas), seguida da profissão de costureira (17 participantes). A renda 

familiar média totalizou R$886,06; no entanto, a maioria possuía renda familiar de um a dois 

salários mínimos (71,6%). No que tange à escolaridade, 142 (51,1%) possuíam de um a oito 

anos de estudo, 134 (48,2%) possuíam de oito a quinze anos de estudo e a média foi de 8,35, 

desvio padrão de 2,57. Ressalta-se que duas puérperas referiram não ter nenhum ano de 

estudo. 

O nível de instrução pode influenciar no entendimento a respeito de hábitos saudáveis, 

o que pode gerar efeitos negativos sobre os cuidados com a família. Baixas condições 

socioeconômicas e de escolaridade devem ser levadas em consideração ao avaliar o 

conhecimento sobre o LAM, pois influencia no acesso e na capacidade de decodificação das 

informações sobre a obtenção e também o uso dos métodos contraceptivos de forma 

consistente. É essencial ao profissional da saúde saber dialogar em uma linguagem acessível à 

usuária, porém sem subestimar seu nível de entendimento, deixando, por exemplo, de explicá-

la a respeito da fisiologia do método, mas sim fazê-lo de forma simples e clara. É importante 

também validar se as clientes entenderam o que foi explicado, como pedindo para que repitam 

o que foi falado.
(11) 



 

Os dados da tabela 2 mostram o conhecimento das 278 participantes acerca da LAM. 

Tabela 2 – Distribuição do número de puérperas segundo conhecimento frente à LAM. 

Alojamento Conjunto da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Fortaleza-CE, fev. mai. 

2012. 

 

De acordo com a Tabela 2, 131 puérperas (47,1%) possuíam algum conhecimento 

sobre o LAM. No entanto, a maioria delas desconhecia qualquer efeito do aleitamento sobre a 

concepção (52,9%), representando a deficiência da promoção do método por parte dos 

profissionais da saúde. 

Ao analisar a Tabela 3, observa-se que, das 131 puérperas que conheciam o LAM, 94 

(71,6%) não acreditavam em sua eficácia. 

Tabela 3 – Distribuição do número de puérperas segundo percepção frente à eficácia do 

LAM. Alojamento Conjunto da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Fortaleza-CE, fev. 

mai. 2012. 

 

Estudo avaliou o nível de conhecimento e prática acerca do LAM com 50 mães 

filiadas a um grupo de apoio à amamentação em Maceió-AL durante os anos de 1999 a 2002 e 

puderam concluir que 62% delas desconheciam o método, o que acarretou em baixa 

incidência de seu uso.
(12)

 

Pesquisa realizada no México com 1490 puérperas, a qual objetivava determinar o 

impacto do aconselhamento pós-parto na aceitação do LAM como método de PF, 54,2% das 

participantes aceitaram o MAC e 45,8% o recusaram. A principal causa para a aceitação foi a 

Variáveis (N=278) Fa %  

Ouviram falar sobre o efeito contraceptivo da amamentação 

Sim 

Não 

 

131 

147 

 

47,1 

52,9 

Variáveis (N=131) Fa %  

 É eficaz 

Não é eficaz 

A eficácia varia de acordo com a mulher 

Não sei se é eficaz 

23 

94 

07 

07 

17,6 

71,6 

5,4 

5,4 



 

convicção no aconselhamento dado, enquanto o maior motivo para a recusa se constituiu na 

crença de que o método é inseguro
(13)

. Em Portugal, estudo que avaliou o conhecimento de 31 

puérperas acerca da contracepção durante a amamentação, constatou que apenas quatro 

(12,9%) das mulheres sabiam que a AME pode ser usada como MAC. 
(7)

 

O uso correto do LAM só é possível quando se associa o conhecimento com a 

confiança no MAC, sendo ambas as orientações de responsabilidade do profissional de saúde. 

Estudo feito no México confirma tal afirmação, pois concluiu, ao avaliar após seis meses um 

grupo de 326 mulheres que havia aceitado e sido orientado em usar o LAM, que em apenas 

18,7% os três critérios do MAC ainda se aplicava. Quando questionadas porque não estavam 

mais utilizando o método de forma consistente, as participantes afirmaram que era devido à 

falta de confiança em sua eficácia.
(13)

 

O LAM é um dos métodos mais seguros e apropriados às mulheres no pós-parto, pois, 

além da elevada eficácia de 98%, não acarreta em nenhum malefício ao bebê, por ser um 

método natural, além de estimular a AME e consequentemente auxiliar para seu melhor 

desenvolvimento.
(5)

 Sendo assim, a crença de que o método não é eficaz é incoerente e deve 

ser combatida por parte dos profissionais que promovem o LAM e o aleitamento. 

É interessante pontuar que sete puérperas (5,4%) afirmaram acreditar que a eficácia do 

LAM depende da fisiologia de cada mulher. Sabe-se que o que determina o retorno ou não da 

ovulação no pós-parto é, principalmente, a frequência da sucção do mamilo pelo bebê, ou 

seja, a manutenção do método depende mais de aspectos comportamentais que propriamente 

das particularidades de cada mulher, considerando que a maneira como o eixo 

hipotálamohipófise se comporta é semelhante para todas as mulheres em AME.
(14)

 

Apesar dos resultados do presente estudo demonstrarem maior percentual de 

conhecimento das puérperas em relação ao LAM do que mostra a literatura, é necessário um 

olhar crítico a esse dado. Acrescido ao fato de que a maioria das puérperas desconheciam ou 

desacreditavam na eficácia do método, ao avaliar a Tabela 4, nota-se que 76,3% das 

participantes que conheciam o LAM afirmaram não saber de nenhum dos três critérios para 

seu uso consistente, demonstrando um conhecimento apenas parcial, por provável 

recebimento apenas de informações aleatórias ou ainda orientações ineficientes por parte dos 

profissionais da saúde. 

Tal fato é preocupante, pois acreditar que a amamentação protege contra nova 

concepção sem conhecer e atentar-se aos critérios de utilização do método pode levar a 

puérpera à não utilização de nenhum outro MAC e acarretar em nova gravidez em um 



 

momento inoportuno e indesejável, além de difundir ainda mais entre as mulheres o mito que 

o LAM não é eficaz. 

Tabela 4 – Distribuição do número de puérperas segundo o conhecimento dos critérios para o 

uso eficaz do LAM. Alojamento Conjunto da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. 

Fortaleza-CE, fev. mai. 2012. 

 

Ao observar novamente a Tabela 4, constata-se que apenas 31 (23,7%) puérperas que 

conheciam o LAM souberam citar algum critério para sua utilização. O critério mais 

conhecido foi amamentação integral ou quase integral, por 16 puérperas. 13 puérperas 

referiram a idade do bebê de até seis meses como critério para utilizar o LAM, e o retorno da 

menstruação foi citado apenas por seis delas. Cabe ressaltar que apenas quatro puérperas 

conheciam dois critérios e nenhuma das 131 puérperas soube citar todos eles. 

Corroborando com os dados obtidos, em pesquisa feita no Cazaquistão, que buscava 

avaliar o conhecimento antes e depois de uma intervenção de promoção do LAM, constatou 

que, antes da intervenção, em um Hospital Amigo da Criança, das 1361 puérperas 

entrevistadas, 1107 (81,4%) conheciam o LAM, e, dessas, menos da metade (40,3%) conhecia 

os três critérios básicos para seu uso e 9,6% desconhecia qualquer critério.
(15)

 

Em pesquisa concretizada na Turquia, onde o LAM é amplamente utilizado, 

objetivando avaliar os fatores que contribuem para o sucesso ou falha do LAM, 34% das 188 

puérperas entrevistadas afirmaram estar fazendo uso do método; no entanto, apenas 17,2% 

dessa parcela da amostra estava cumprindo os três critérios para seu uso correto. Dentre elas, 

43,8% já haviam menstruado e 70,3% iniciado a introdução de alimentação complementar ao 

bebê. Observou-se, ao final do estudo, uma taxa de gravidez de 32,8% entre as puérperas que 

faziam o uso do LAM.
(16)

 Esse estudo evidencia o risco corrido pelas mulheres que utilizam a 

amamentação como método de anticoncepção sem a correta orientação dos critérios ou o 

acompanhamento de um profissional da saúde capacitado. 

Variáveis (N=131) Fa %  

 Amamentação integral/quase integral 

O bebê tem até 6 meses 

A menstruação não retornou 

O bebê tem até 6 meses e amamentação integral/quase integral 

Amamentação integral/quase integral e a menstruação não retornou 

Não sei 

12 

10 

05 

03 

01 

100 

9,2 

7,6 

3,8 

2,3 

0,8 

76,3 



 

CONCLUSÃO 

Ao avaliar o conhecimento acerca do LAM, quase metade das puérperas já havia 

ouvido falar do método. No entanto, ressalta-se a precariedade nesse conhecimento, pois, 

dessas, grande parte desacreditava na eficácia do MAC e desconhecia os critérios básicos para 

o seu uso seguro, o que pode comprometer sua anticoncepção caso desejam aderir ao mesmo. 

É essencial intensificar a promoção do LAM na ESF, de modo a desmistificar a visão 

que a comunidade possui acerca do método e aprimorar o conhecimento sobre seu uso, pois o 

LAM traz benefícios evidentes à saúde da puérpera do bebê por estimular o AME. 

Sugere-se, para estudos futuros, a elaboração de uma proposta de intervenção para ser 

inserida na assistência em PF, em especial durante o ciclo gravídico-puerperal, objetivando 

ampliar a promoção do LAM, em especial junto aos enfermeiros da ESF, para atingir 

melhorias no conhecimento e adesão das puérperas em relação ao MAC. 
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RESUMO 

A “espiritualidade” emergida no relacionamento trabalhador – usuário da Estratégia Saúde da 

Família – ESF, demonstra-se acolhedora, solidária e resolutiva no cuidado. Quais são as 

evidências da espiritualidade nas relações dos trabalhadores da ESF e sua clientela? Tem-se 

por objetivos realizar um levantamento bibliográfico que possibilite identificar evidências da 

espiritualidade nas relações entre trabalhadores da ESF e sua clientela; e analisar o suporte 

espiritual como um meio de promover a assistência integral e a valorização de todos os 

sujeitos participantes do cuidado em saúde na ESF. Trata-se de uma revisão integrativa, 

realizada no período de outubro/ 2012 a abril/2013, nos ambientes virtuais da BVS, CAPES 

Periódicos, Google Acadêmico, LILACS e Scielo. Resultaram em dois subtemas: “Do 

Espiritual ao Religioso e Crenças Pessoais” e “Das Relações Humanas à Vivência da 

Espiritualidade na ESF”. O cultivar desta dimensão fundamental por cada ser, motivará o ser 

“mais humano”. 

Descritores: espiritualidade, cuidado, saúde da família, relações. 
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ABSTRACT 

The "spirituality" merged in the worker – user relationship of the family health strategy-ESF, 

cosy demonstrated solidarity and solving in care. What are the evidences of spirituality in the 

relationship of the workers of the ESF and its customers? It has been by a bibliographic 

survey objectives that enable to identify evidence of spirituality in the relationship between 

workers and their clientele ESF; and analyze the spiritual support as a means of promoting the 

integral assistance and recovery of all subjects in health care participants in ESF. It is an 

integrative review, held in October 2012 to April/2013, in virtual environments of the BVS, 

CAPES journals, Google Scholar, LILACS and Scielo. Resulted in two sub-themes: "of the 

spiritual to religious and personal beliefs" and "of human relationships to the experience of 

spirituality in the ESF". The cultivating this fundamental dimension for each, will be "more 

human". 

Key words: spirituality, care, family health, relationships. 

RESUMEN 

La "espiritualidad" que surge en la relación trabajador –usuario de la Estrategia Salud de la 

Familia – ESF, revela se acogedor, solidaria y resolutiva en lo cuidado. ¿Cuáles son las 

evidencias de la espiritualidad en la relación de los trabajadores de la ESF y sus clientes? Por 

objetivos busca sé un estudio bibliográfico que permiten identificar la evidencia de la 

espiritualidad en la relación entre los trabajadores y su clientela en la ESF; y analizar el apoyo 

espiritual como un medio de promover la atención integral y la valorización de todos los 

individuos participantes de lo cuidado en la salud en ESF. Es una revisón integrador, 

celebrado en octubre de 2012 hasta abril de 2013, en ambientes virtuales de la BVS, CAPES 

Periódicos y Google Académico, LILACS y Scielo. Resultó en dos subtemas: "de lo espiritual 

a las creencias religiosas y personales" y "de las relaciones humanas a la experiencia de la 

espiritualidad en el ESF". El cultivo de esta dimensión fundamental para cada uno, motivará 

en ser "más humano". 

Palabras clave: espiritualidad, cuidado, salud de la familia, las relaciones. 

INTRODUÇÃO 

O acesso à saúde é almejado por muitas pessoas, em várias épocas e de muitos lugares. 

No ideário humano, busca-se uma saúde plena, enriquecida pelo bem-estar físico, mental, 

social e espiritual, que possibilite uma qualidade de vida para, simplesmente, encontrar um 

sentido no existir e garantir a sobrevivência na humanidade. A saúde, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde - OMS (1946) é definida como “um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”(1). A partir 

deste conceito, muitas pesquisas que refletiam sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar 

foram elaboradas. 



 

No passado, o foco dos estudos, tanto nas pesquisas científicas bem como na área de 

saúde, davam ênfase a doença. Atualmente, tem se ampliado sobre as características 

adaptativas como resiliência, esperança, sabedoria, criatividade, coragem e espiritualidade. 

Logo, é evidente de que não são temas alheios ao campo de saúde, mas na verdade uma de 

suas dimensões. Não obstante, um olhar concreto na realidade, amedronta, pois desfrutar 

saúde incidirá em contornar as carências de recursos humanos, financeiros, materiais, entre 

tantos outros, que influenciam os campos da saúde, meio-ambiente, economia e política, por 

exemplo, que são decisivos para dignificar um indivíduo quanto ao provimento de seus 

direitos como cidadão. Entende-se que “Saúde é mudança!”(2), e isto remete a uma profunda 

discussão sobre a valorização do ser humano, suas relações em sociedade, na construção de 

um espaço possível de adaptação e vivência. 

Ao analisar o cenário brasileiro, a Constituição Federal de 1988, enquanto Carta 

Magna da Nação tem como um dos fundamentos “a dignidade da pessoa humana” (Art. 1o – 

III), e em seus objetivos fundamentais “promover o bem de todos” (Art. 2o – IV), acrescidos 

de direitos sociais como “a saúde” (Cap. II – Art. 6o), o alvo deste estudo(3). Para 

concretizar-se, está organizada em um Sistema Único de Saúde - SUS, onde são necessárias a 

articulação dos quatro níveis de atenção, pelo qual se destaca a Atenção Primária (Básica), 

juntamente as Políticas Públicas, Programas e Estratégias, direcionados aos mais diversos 

setores, além da Participação Social. 

Neste sentido, surge a Política Saúde da Família como Estratégia, prioritária para 

reorganizar a Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do SUS de universalidade, 

equidade e integralidade. Com foco na família e na comunidade, no atendimento as 

necessidades decorrentes do processo saúde-doença-reabilitação, a Estratégia Saúde da 

Família – ESF se torna uma atmosfera potencialmente instrumental na prestação de serviços à 

população, relacional na humanização do cuidado e estabelecimento de vínculo, e social nas 

negociações entre gestores, trabalhadores de saúde e clientes(4). 

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (Anexo I – 1/VI) é atribuída 

a todos os profissionais da ESF a realização de escuta qualificada das necessidades dos 

usuários em todas as ações, a fim de proporcionar atendimento humanizado e viabilizar o 

estabelecimento do vínculo(5). Assim, nasce a oportunidade para o exercício da 

“espiritualidade”, pois é a partir do aspecto relacional entre os indivíduos que estabelecem 

algum vínculo na ESF, profissional de saúde – usuários dos serviços, que ela pode se 

demonstrar acolhedora, solidária e resolutiva. 



 

É evidenciada em diferentes formas e situações que se manifestam ou que poderiam 

estar presentes no cotidiano de cada unidade de saúde e nas excursões pelos territórios 

adscritos. Porém, tal fenômeno é pouco percebido. Entretanto, de fato, ele ocorre nesses 

encontros, e precisa ser difundido, pois é algo fundamental para viabilizar ações intersetoriais 

e de saúde, fortalecer os laços sociais e o exercício da cidadania. E ainda, permitir a promoção 

de uma assistência integral e a valorização de todos os sujeitos participantes do cuidado em 

saúde na ESF. 

Delimita-se como problema de estudo a falta de sensibilidade dos trabalhadores de 

saúde da ESF para perceber e sustentar a espiritualidade como um meio de promover a 

assistência integral e a valorização de todos os sujeitos participantes do cuidado em saúde no 

interior da ESF. Dentre os motivos para a insuficiente consideração, ressaltam-se o 

desconhecimento a respeito do suporte espiritual, o conflito de conceitos que diferenciam a 

religiosidade da espiritualidade, o não preparo em sua formação acadêmica para lidar com a 

questão, e até mesmo a descrença nos temas espirituais. Existe uma forte ligação histórica 

entre religião e cuidados de saúde que apesar de esquecidos, devem ser resgatados, visto que 

podem contribuir para a indicação e percepção das necessidades espirituais dos pacientes, seja 

na prática da psiquiatria ou da medicina e subáreas, como também, auxilia no processo 

terapêutico(6). 

Desde a minha graduação em enfermagem, desafio-me a pesquisar o tema 

“espiritualidade”, principalmente, na saúde, por crer que um cuidado oferecido ao próximo 

pode ir além de uma experiência possível, ser repleta de significados e de momentos 

singulares, que promovam a comunicação eficaz entre indivíduos e/ou Algo Superior, a 

valorização da vida e dos seres neste universo. Referente à espiritualidade, propõe-se através 

deste artigo, conciliá-la à ESF, por meio de uma investigação que revele as evidências da 

espiritualidade nas relações que se estabelecem neste ambiente repleto de humanos. 

Logo, busca-se responder a seguinte questão norteadora: Quais são as evidências da 

espiritualidade nas relações dos trabalhadores de saúde da ESF e sua clientela? A 

espiritualidade é uma dimensão de cada ser, além das dimensões biológicas, psicológicas e 

sociais. Essa dimensão espiritual que cada um de nós tem se revela pela capacidade de 

diálogo consigo mesmo e com o próprio coração. E se traduz pelo amor, pela sensibilidade, 

compaixão, escuta do outro, responsabilidade e pelo cuidado como atitude fundamental. Além 

de alimentar um sentido profundo de valores pelos quais valem sacrificar tempo, energias e, 

no limite, a própria vida(7). 



 

A abordagem é relevante, considerando a escassa produção científica que trate o tema 

espiritualidade interiorizada na ESF, sob visão das relações humanas. Logo, deve-se perceber 

como é evidenciada para melhor compreensão, a fim de encorajar a elaboração de mais 

pesquisas. Tem-se por objetivos realizar um levantamento bibliográfico acerca da 

espiritualidade nas relações entre trabalhadores de saúde da ESF e sua clientela; e analisar o 

suporte espiritual como um meio de promover a assistência integral e a valorização de todos 

os sujeitos participantes do cuidado em saúde na ESF. 

Os trabalhadores de saúde, no caso, integrantes da ESF (enfermeiros, agentes 

comunitários, médicos, profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, entre 

outros), têm como compromisso a promoção da saúde, prevenção de doenças e a humanização 

do cuidado em favor da sua clientela. Muitos deles são conhecedores e praticantes das 

políticas de saúde e possuem habilidades técnicas para exercerem algum tipo de assistência 

(clínica, visitas domiciliares, campanhas, vigilância à saúde e etc.). Contudo, tais capacidades 

não são suficientes para atender a saúde global de um indivíduo, caso as atitudes não 

possibilitarem crescimento, responsabilização e solidarização entre os envolvidos. 

Revisão da Literatura 

A espiritualidade é uma dimensão possível de abordagem por diversos campos. 

Primeiramente, deve-se distingui-la da religiosidade, para evitar conflitos de pensamento. 

Apesar de ambas poderem conviver e se relacionar, são entidades distintas. A religiosidade é 

interpretada como essencialmente uma atividade humana e social, com foco em ideologias e 

regulamentos (sistemas de fé e crença). Enquanto que a espiritualidade é um estado dinâmico 

do ser, mostrado pela extensão à que as pessoas vivem em harmonia dentro de 

relacionamentos, nos seguintes domínios de bem-estar espiritual: Pessoal (auto-relação, 

significado, propósito e valores na vida, busca de identidade e auto-estima); Comunhão 

(relações interpessoais, entre si e aos outros, relativos à moralidade, cultura e religião, 

expressas em amor, perdão, confiança, esperança e fé na humanidade); Ambiental (a um 

sentimento de temor e maravilha, para alguns, a noção de unidade com o meio ambiente); 

Transcendental (auto-relação com alguma coisa ou para além do nível humano, isto é, força 

cósmica, realidade transcendente ou Deus; fé para adoração e culto, a fonte do mistério do 

universo)(8). 

Em outras abordagens, pode ser interpretada pela Teologia (a relevância da intimidade 

do Homem com O Divino e a fraternidade), a Antropologia (como parte da condição humana 



 

e sua essência), a Psicanálise (uma forma de enfrentamento e superação de problemas), a 

Filosofia (possibilita a conexão com o plano etéreo no alívio da angústia e medo da morte), a 

Ética (cria parâmetros para a vida em sociedade, o viver em harmonia e sobrevivência da 

humanidade) e pela Biologia (o código genético do indivíduo determina o tamanho da sua fé), 

por arquétipo(9). 

A Ciência busca investigar e quantificar um determinado fenômeno em sua 

completude, e explicá-lo por meio de cálculos e experimentos sucessivos que devem ter os 

mesmos resultados. Delimita-se ao que pode ser conhecido com precisão, e só propõe 

questões que possa resolver. Tudo aquilo que “fuja” a este padrão, passa a ser ignorado, por 

não atender a certa “compreensão”. Assim, desvenda-se o motivo pelo qual a espiritualidade 

foi lançada para o lado da “obscuridade”, ou seja, oculto ao entendimento humano e 

mensuração científica. A análise profunda da espiritualidade ultrapassa o domínio da Ciência, 

permitindo aos cientistas somente o conhecimento de alguns eventos a ela relacionados, de 

modo simples, reservado e preciso. Acredita-se até que o “pouco” estudado, não seja o 

suficiente para esclarecê-los quanto ao que desejariam obter plenamente a respeito da 

temática. 

No entanto, há evidências de que ela ocorre, pois são necessários homens de espírito, 

para estudar o fenômeno espiritualidade, sob percepção não apenas científica, mas através da 

própria vivência espiritual. Uma vez que é percebida no relacionamento dos profissionais de 

saúde com a espiritualidade de seus clientes, nos grupos de autoajuda, no expressar da 

criatividade e potencialidades humanas, nas práticas religiosas, na reconstrução da existência, 

na natureza transcendental, entre outras experiências(10). 

Na ciência em saúde, pode ser decifrada por meio da: Tanatologia – da compreensão 

do processo vida-morte e pós-morte; Psicologia – das subjetividades e dos sistemas de 

crenças pessoais e religiosidade para o suporte emocional e espiritual; Bioética – da 

valorização do ser humano em seu aspecto relacional; Gestão em Saúde – da busca por um 

significado e um sentido para a continuidade do trabalho em saúde; e Medicina e Promoção 

da Saúde – na humanização do cuidado e integralidade do homem, e ademais. Frente ao que 

foi exposto, anteriormente, a fim de associar com o presente estudo e aproximá-lo ao âmbito 

da ESF, propõe-se analisar pesquisas científicas que discutam o relacionamento entre 

trabalhadores de saúde da ESF e sua clientela, para compreender como a espiritualidade pode 

ser evidenciada em seu cotidiano. E ainda, se é capaz de promover a assistência integral e a 

valorização de todos os sujeitos participantes do cuidado em saúde na ESF. 



 

Métodos 

Com base ao que foi proposta, esta pesquisa de abordagem qualitativa teve como 

percurso metodológico uma revisão integrativa. Este método é operacionalizado pelas etapas 

de formulação do problema, coleta de dados, avaliação dos dados, análise e interpretação dos 

dados coletados e apresentação dos resultados; além de ter a finalidade de reunir e sintetizar 

resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e 

ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado(11,12). 

A coleta de dados foi realizada no período de outubro/ 2012 a abril/2013. O 

levantamento foi realizado em ambientes virtuais como a Biblioteca Virtual de Saúde – BVS 

= resultado nulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

Periódicos = 14 resultados, e Google Acadêmico = 5.700 resultados, e em bases de dados da 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS = resultado nulo, e 

Scientific Eletronic Library Online – Scielo = resultado nulo, por meio da utilização de 

terminologias incluídas nos Descritores de Saúde – DECS como: espiritualidade, cuidado, 

saúde da família, relações. 

Foram selecionados 15 artigos, dos quais (5) pertenciam à base de dados LILACS e 

(10) do Scielo, e (11) do ambiente virtual (BVS), (12) Google Acadêmico e (5) do CAPES 

Periódicos. Ao efetuar as pesquisas por meio do uso dos descritores, algumas bases 

resultaram em “nulo”, porém o acesso aos artigos destas bases foi possibilitado no site 

“Google”, aparecia repetidas vezes, não sendo restritos a apenas uma base ou ambiente. Os 

critérios de inclusão foram os artigos que abordam o “relacionamento entre trabalhadores de 

saúde e usuários dos serviços na ESF”, e “espiritualidade na saúde”, publicados no período de 

2008 a 2012, com acesso livre aos textos completos; e de exclusão, os artigos que não 

continham evidências da espiritualidade ou que não atendiam ao objetivo do estudo. A partir 

dos artigos selecionados, foram relacionadas às informações e ideias dos autores que 

atenderam aos critérios de inclusão, uma vez que notou-se a escassez de artigos sobre 

espiritualidade no interior da ESF e nas relações que nela são estabelecidas. Realizou-se uma 

leitura, que favoreceu a elaboração de categorias reflexivas e descritivas para discussão. Por 

complemento, utilizaram-se manuais, livros, revistas, artigos e outras publicações de acervo 

próprio, para conceituar e enriquecer alguns tópicos no decorrer da pesquisa. 



 

RESULTADOS 

Tendo em vista a análise dos quinze artigos para a revisão integrativa e breve 

discussão, elaboram-se dois quadros, ambos especificados por autor, título e ano: Quadro 1- 

Relação dos artigos que caracterizassem a espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais; 

Quadro 2- Relação dos artigos referentes ao relacionamento entre trabalhadores e usuários dos 

serviços na ESF. 

No quadro 1, cinco artigos constam a caracterização da espiritualidade, religiosidade e 

crenças pessoais; e a assimilação quando ambas temáticas se convergem. 

 

 Autores Título do Artigo e/ou Tese Ano 

1 BARROS, L. F. de. As dificuldades científicas do entendimento da espiritualidade 2013 

2 TARANU, O.; LIND, W. R. Estudo da relação entre resiliência e espiritualidade numa amostra portuguesa 2011 

3 
CORTEZ, E. A.;  
TEXEIRA, E. R. 

O enfermeiro diante da religiosidade do cliente 2010 

4 GIOVELLI, G. et al. Espiritualidade e religiosidade: uma questão bioética? 2008 

5 PANZINI, R. G. et al. 
Validação brasileira do instrumento de qualidade de vida/espiritualidade, religião e 

crenças pessoais 
2011 

Quadro 1 – Relação dos artigos que caracterizaram a espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais 

No quadro 2, os dez artigos possibilitaram extrair a espiritualidade que se evidencia 

nos aspectos relacionais entre trabalhadores-usuários, no interior da ESF. 

 

 

Quadro 2 – Relação dos artigos referentes ao relacionamento entre trabalhadores e usuários dos serviços na ESF 

Os resultados nortearam as seguintes categorias e subcategorias para discussão: Do 

Espiritual ao Religioso e Crenças Pessoais (A Espiritualidade Humana – características e 

benefícios; A Religiosidade do Homem em Suas Multiplicidades; O Indivíduo e o Sistema de 

Crenças Pessoais; Espiritualidade, Religiosidade e Crenças Pessoais – temas transversais); e 



 

Das Relações Humanas à Vivência da Espiritualidade na ESF (A Luz do Cuidado 

Humanizado; Ética e Compaixão Pelo Ser Humano; Uma Gestão De Qualidade). 

DISCUSSÃO 

Do Espiritual ao Religioso e Crenças Pessoais 

Primeiramente, cinco artigos contribuíram para a construção de quatro subcategorias, e 

proporcionaram o entendimento sobre a dimensão “espiritualidade”, para que, em seguida, 

pudesse se tornar evidente na apreciação dos artigos que remetessem em um de seus aspectos, 

no caso, o relacional. Observou-se que os autores consideraram relevantes as questões da 

espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais, na interiorização das práticas de saúde, nos 

relacionamentos entre profissionais de saúde e usuários de seus serviços, nas investigações 

científicas acerca do homem e o seu universo circundante de sentidos e significados, e no 

dimensionamento deste ser infinito em suas potencialidades(10,13-16). 

A Espiritualidade Humana: características e benefícios 

A espiritualidade humana está relacionada ao fato de se ter e dotar espírito; de ser 

receptivo ao todo do mundo; compreender o todo da realidade e a ele se abrir expressamente; 

um princípio de vida, de natureza transcendental; potência criativa e transformadora(10). 

Envolve um investimento pessoal ativo em crenças e práticas transcendentes; “coração e 

alma” da religião e também pode ser expressa fora da religião formal, por exemplo, na fé 

pessoal. Possuidor dos ingredientes críticos de um encontro terapêutico (a empatia, aceitação 

e congruência, o amor, a compaixão e autenticidade) que gera qualidade nas relações 

humanas(13). É um processo de subjetivação, englobando significado da vida, esperança, 

relacionamento com Deus, aceitação ou perdão. E que reflete no jeito de ser da pessoa(14). É 

também, um aspecto que distingue o homem das demais espécies. E alude ao conjunto de 

todas as emoções e convicções de natureza não material. Além de ser provedor do encontro de 

equilíbrio e harmonia dos clientes(15). A espiritualidade surge como elo que liga os seres com 

o universo, tornando-os inteiros, possuidores de identidade e iguais apesar das diversidades. 

Concilia e harmoniza o material com o imaterial, o concreto com o abstrato e o objetivo com 

o subjetivo. Desperta os humanos a compartilharem a vida através dos valores que a nutre, 

como exemplo, o amor, a solidariedade, o respeito, o altruísmo e a paz. 



 

A Religiosidade do Homem em Suas Multiplicidades 

É um sistema de crenças formais, de práticas, tradições, rituais e estruturas 

organizadas. Um constructo estático, objetivo, sendo uma busca individual ou grupal do 

sagrado(13). Produz referências para a convivência social e transforma um mundo 

desconhecido para uma realidade repleta de sentido, que gera conforto e ao mesmo tempo 

controle social. Não se detém na explicação científica racionalista, mas na produção de 

sentido e de valores, por meio das palavras, ritos e sacramentos. Influencia o comportamento 

humano e as distintas formas de cuidado com o corpo, nem sempre conciliatórias com a 

racionalidade científica. É também uma dimensão sociocultural(14). Está associada a "crença 

na existência de um poder sobrenatural, criador e controlador do Universo, que deu ao homem 

uma natureza espiritual que continua a existir depois da morte de seu corpo". Assim, um 

indivíduo acredita, segue e pratica uma religião(15). A religião, constructo humano, sobrevém 

no intuito de religar o elo perdido pelo homem com o seu próximo, resgatar a essência 

esquecida pelos ares da pós-modernidade, e lembrá-lo de que apesar das dificuldades e 

obstáculos do viver, há Um Ser Superior e Divino, que cuida, fortalece e o acolhe em todo o 

tempo. 

O Indivíduo e o Sistema de Crenças Pessoais 

O tema “crenças pessoais” foi tratado globalmente com as demais temáticas 

(Espiritulidade, Religiosidade e Crenças Pessoais) de modo integrado(13, 14, 16). Merece 

conhecimento, como o fato de poderem ser quaisquer crenças/valores sustentados pelo 

indivíduo e que caracterizam seu estilo de vida e comportamento. Pode até haver 

sobreposição com espiritualidade, pois crenças pessoais não necessariamente são de natureza 

imaterial, como no caso do ateísmo. E colaboram com a aderência do indivíduo à 

psicoterapia, assim como com melhores resultados das intervenções(15). O humano é um ser 

livre para crer, mesmo estando aprisionado pelos outros, pelas circunstâncias ou escolhas 

adotadas. Pode criar seu mundo, através da sensibilidade de perceber e da habilidade de 

transformar a natureza que o circunda, ainda que por uma atitude de pensamento. É 

potencialmente capacitado em atribuir significados e sentidos para todas as coisas, assim 

levando-o a acreditar nas suas próprias verdades ou nas que são formuladas pelos demais 

sujeitos. 



 

Espiritualidade, Religiosidade e Crenças Pessoais: temas transversais 

Ao realizar a leitura dos cinco artigos para posterior entendimento, identificou-se algo 

de comum ocorrência, não apenas nestes estudos, porém nos outros que não foram 

mencionados, em que há momentos que as temáticas “Espiritualidade, Religiosidade e 

Crenças Pessoais”, integram umas nas outras, ou seja, atravessam seus campos. Acredita-se 

que tal fato, decorre por serem temáticas de complexa explicação, e por realmente, constarem 

em parte, uma nas outras, ainda que haja diversas características que as distingam 

completamente. São fatores protetores necessários (resiliência), bem como essenciais no 

desenvolvimento humano e na terapia familiar. Fazem parte da experiência humana, sendo 

transversais em qualquer área que envolva a atividade humana (a arte, música, poesia, guerra, 

inspiração, aspiração, sacrifício, moral, devoção, contemplação, conflito, etc.). Possibilitam 

encontrar o sentido da vida e lidar com os problemas, a morte, o sofrimento, a solidão, o 

isolamento e injustiça. Motivam o voluntariado, a caridade, os valores éticos e de 

comportamento, a bondade, a justiça social, a aceitação de si e dos outros(13). 

Ambas atuam no suporte social, na terapêutica e na determinação de desfechos 

positivos em diversas doenças; no enfrentamento de eventos estressores, como o processo 

saúde-doença e no tratamento da saúde; e pode auxiliar na prática clínica, como forma de 

aprimorar a relação profissional e paciente. Contribuem na valorização das necessidades dos 

sujeitos, no bem-estar coletivo e equidade, no reconhecimento das diferenças entre os 

indivíduos e de suas singularidades, na interdisciplinaridade, no pluralismo, na humildade, na 

responsabilidade, e no senso de humanidade(15). E também, são dimensões extremamente 

valorizadas em diferentes culturas, particularmente com relação a pacientes. Há estreita 

relação com a qualidade de vida (QV) e associações positivas com as dimensões social e 

psicológica (bem-estar, satisfação de vida, estabilidade no casamento, valores pró-sociais). 

Estão intimamente associadas à conexão espiritual, fé e força espiritual, fator de paz interior, 

totalidade e integração, sentido na vida, esperança e otimismo, e admiração(16). Não há 

motivos para criar conflitos em ser espiritual, viver religiosamente o transcendental e crer no 

sobrenatural, ou no além-oculto à vida. Basta se auto permitir a oportunidade para crescer, 

desenvolver e amadurecer como pessoa repleta de potencialidades, digna de valor e infinita 

em gerar amor no encontro com o outro ser. 



 

Das Relações Humanas à Vivência da Espiritualidade na ESF 

O aprofundamento sobre espiritualidade, religiosidade e crenças pessoais, permitiu 

analisar dez artigos para o levantamento das evidências da espiritualidade, com foco no 

aspecto relacional entre os trabalhadores e os usuários da ESF. Nestes estão retratados temas 

que direcionam horizontes para o exercício da espiritualidade, como: criação de vínculo 

(relacionamento trabalhador-usuário), humanização (em consideração as dimensões humanas 

e suprimento de necessidades), escuta qualificada (apoio e suporte, frente ao sofrimento 

humano), resolutividade (gerar conforto através de soluções às questões levantadas), 

acolhimento (cuidado pelo ser), comprometimento (questão de ética e compaixão), respeito 

(valorização do sujeito) e solidariedade (bem ao próximo), na promoção da saúde e bem-estar 

dos indivíduos e na harmonização dos encontros interiorizados na ESF(17 – 26). Assim, as 

três subcategorias desvelaram-se do seguinte modo: 

A Luz do Cuidado Humanizado 

A espiritualidade pode ser evidenciada em diferentes momentos. A temática foi 

encontrada no cuidado humanizado, que é respaldado pelo dispositivo Humaniza SUS, que 

idealiza uma assistência mais humana, resolutiva e integral, através da valorização dos 

diferentes atores envolvidos no processo de produção de saúde (estabelecimento de redes, 

vínculos e de corresponsabilidade entre usuário-profissional). Abrange relacionamento 

diferenciado, marcado pelo interesse, pela atenção, pela cortesia, pelo respeito, mediante uma 

escuta qualificada e responsabilização pelas queixas apresentadas(17 – 20). 

Os serviços são estruturados para trabalhar a partir de problemas reais dos usuários 

sob sua responsabilidade personalizada. Deve-se saber ouvir como uma forma de tratamento, 

assistir o ser humano em seus aspectos físicos, psicológicos, entre outras necessidades, sendo 

assistido como um todo, sem a visão de fragmentação. Não ver somente os aspectos da 

doença, mas todo o contexto pessoal, social, econômico e cultural. E devemos ter consciência 

do outro em sua individualidade, como ser singular. É um trabalho vivo em ato, na produção 

de formações relacionais, ou seja, redes de produção de vida. Trabalhar em saúde significa 

assumir uma posição de estar-aí junto ao outro para atualizar o projeto de felicidade 

existencial desse outro. Propõe-se que no encontro terapêutico humanizado seja possível criar 

espaços de diálogo. 



 

O acolhimento em associação com o vínculo são apontados como norteadores das 

práticas cuidativas na unidade de ESF, para o enfrentamento e resolução dos problemas de 

saúde demandados, corresponsabilidade e confiança entre profissionais e a comunidade(17, 

21 – 23). Na visita domiciliar é promovido um cuidado especial, de caráter relacional e 

intimista, que simboliza um compromisso da equipe, é um espaço que propicia a interação e o 

diálogo, que ultrapassa a questão técnica e viabiliza a abertura para aceitação de opiniões e 

condutas, algumas vezes, diversas das que são prescritas pelos protocolos. Os espaços 

comunitários favorecem a construção de uma parceria entre a unidade de saúde e a 

comunidade, no desenvolvimento de ações para a melhoria da qualidade de vida de toda a 

população(24 – 26). O trabalho em equipe com base na prática comunicativa possibilita 

construir um projeto assistencial comum, adequado às necessidades dos usuários, e não 

apenas ao projeto institucional. Na comunicação, a relação intersubjetiva que assumem, 

possibilita aos sujeitos serem capazes de linguagem e de ação, quando eles se entendem entre 

si sobre algo no mundo. Ao relevar o modelo ESF, há uma “humanização” do profissional, 

que passa a ser visto também como “pessoa”. Ao garantir a longitudinalidade, facilita a 

responsabilidade compartilhada entre profissionais e usuários, à medida que se (re)conhecem 

e podem estabelecer vínculos de confiança entre si. 

Quando uma unidade de saúde se dispõe ao exercício da humanização, ela passa por 

um processo de transformação da instituição, e de realinhamento dos serviços prestados, que 

paralelamente transpõem a natureza das relações dos atores que nela atuam (trabalhadores, 

clientela, gestores e comunidade). A espiritualidade evidencia-se nos encontros cotidianos 

“entre seres e suas histórias”, na escuta e atenção às inquietações do indivíduo, no “pensar-

agir” criativo, e simplesmente no cuidado integral. Implica em perceber o outro além de um 

mero objeto de trabalho, não como coisa, mas como “ser igual”. Em fim, olhá-lo de modo 

humano e empático. 

Ética e Compaixão pelo Ser Humano 

Um ser ético é aquele que age embasado no princípio da beneficência. E quando este 

se abre ao seu próximo, não obrigado ou pressionado, mas movido pela compaixão, propicia 

encontros onde ocorre o despertar da espiritualidade. Consequentemente, possibilita o sentido 

para todas as coisas. A contextualização dos modos de viver e de atribuir sentidos pode 

interrogar esse modo instituído da relação trabalhador de saúde-usuário(22). Deste modo, a 

opinião do usuário, ou seja, a escuta qualificada, contempla a estratégia do governo federal de 



 

fortalecimento da gestão democrática mediante o controle social das políticas públicas, 

assegurando o exercício da cidadania, direito que consta na Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 

8.142/90(18). É necessário penetrar nos valores e comportamentos dos profissionais de saúde 

com o objetivo de constituir uma nova ética, presidida de valores humanitários e de 

solidariedade, modificar suas referências epistemológicas e incorporar ao arsenal tecnológico 

a produção do acolhimento, do vinculo, da autonomização e da resolutividade. 

A escuta empática e sincera, e o encontro, propriamente dito, passam a serem 

acolhedores, a partir da valorização das queixas e necessidades biológicas, emocionais ou 

espirituais e na compreensão das percepções do outro em relação à vida, dispensando atenção 

e respeito pelo usuário, e ajudando-o a percorrer o caminho da resolução de seu problema(21, 

24). Todavia, implica em avaliar riscos e vulnerabilidades, eleger prioridades, perceber 

necessidades clínico-biológicas, epidemiológicas e psicossociais. É imprescindível haver na 

equipe de saúde, a parceria entre os profissionais, e o suporte, não apenas humano, mas 

institucional a fim de que o trabalho flua da melhor forma(17, 25). 

Abraçar a comunidade é ter envolvimento, carinho e atenção para com ela. As 

reuniões constituem um importante espaço de troca de experiências e informações, o qual 

possibilita a articulação do trabalhador e comunidade, por discutir questões comuns a todos os 

participantes, suas crenças, seus valores, seus desejos, respeitando as diversidades e as 

necessidades expressas pelos participantes. As atividades de lazer realizadas são capazes de 

resgatar valores e sentimentos, deixando de ser apenas mais uma atividade da equipe para ser 

uma ação voltada ao resgate da cidadania, da autoestima, do cuidado de si e da compreensão 

da saúde que vai além das práticas médicas. E a prática educativa favorece a relação de 

cooperação, de valorização e crescimento mútuo num processo contínuo do cuidar/educar, 

dividindo responsabilidades(26). 

A subjetividade e a dignidade humana merecem devida apreciação. Pois é um direito 

inalienável. O serviço de saúde deveria priorizar a igualdade entre todos os sujeitos, para 

promover o bem-estar de todos. Ao cuidado integral, é patente compreender as necessidades 

coletivas e individuais no campo biológico, econômico, educacional, social e ambiental com 

propósito de contemplar os determinantes e condicionantes da saúde-doença. Além de 

proporcionar apoio social, reconhecimento e valorização do indivíduo, e redução de estigmas, 

preconceitos e descriminação(19, 23). Ao trabalhador da ESF cabe cuidar de si mesmo, 

através da espiritualidade e transformação da existência própria, para ser capaz de cuidar do 

outro. Logo, o cuidado da alma deve ser usado como espaço para o pensamento, para a 

reflexão, para o diálogo e para o encontro com o outro. Este como uma ação integral traz 



 

consigo significados e sentidos voltados para a compreensão de saúde como direito de ser, e 

não apenas relativo ao nível de atenção do sistema de saúde ou como procedimento técnico. E 

assim, proporcionar suporte solidário e agenciamento de mudanças, possibilidade de livre 

expressão das emoções, dos desejos e dos afetos, e manifestação do amor e do servir. Por 

meio do cuidado o ser torna-se melhor como ser humano e, ao mesmo tempo, é capacitado a 

se tornar melhor como cidadão, transformando-se sujeito solidário com os fins sociais, 

propostos pela sociedade democrática(20). 

O “ser” tem o direito de viver com dignidade, em contrapartida, deve preservar toda a 

sua humanidade, pois senão deixa de unicamente “ser”. Algo possível quando o “eu” encontra 

com “você” e com “ele”, e constroem juntos relacionamentos onde os valores éticos e a 

compaixão sustenta toda uma dinâmica social de igualdade, cidadania e fraternidade. A visão 

espiritual permeia o compromisso com a vida e a saúde, a responsabilização por si e pelo 

outro, na motivação em servir, ser prestativo e proporcionar conforto àquele que sofre e 

padece por solução. 

Uma Gestão de Qualidade 

O emponderamento do relacionamento entre trabalhador de saúde e usuário – 

tecnologia leve – é fundamental para a consolidação de uma gestão de qualidade na ESF: a 

comunicação, possibilita a compreensão do caso e de propostas de solução dos problemas 

percebidos, e relações que produzam ou fortaleçam a autonomia dos usuários(21, 24); a visita 

domiciliar promove qualidade de atendimento, uma vez que existe maior preocupação e 

cuidado com aqueles que se encontram mais fragilizados; favorece o conhecimento da 

comunidade e a ampliação da satisfação no trabalho(18, 24); a interação viabiliza a 

articulação entre as ações que são estratégicas e que buscam o êxito técnico à prática; o 

reconhecimento, por parte de alguns profissionais, do potencial terapêutico das relações 

interpessoais, podendo ajudar as equipes a transcenderem a visão reducionista de saúde; 

repercute na compreensão do processo saúde-doença e gera mudanças de comportamentos de 

risco(23 – 25); 

E ainda, o acolhimento, visa reformular a tradição burocrática e rígida ao melhorar o 

acesso e o cardápio de ofertas do serviço, flexibilizar e ampliar a clínica, e facilitar o cuidado 

interdisciplinar; dão corpo e atualizam o atravessamento das instituições, da divisão técnica e 

social do trabalho, da instituição, da educação e, ainda, da justiça nas práticas da instituição 

saúde(17, 22); o vínculo, que facilita a assistência prestada e a adesão da política pelos 



 

moradores da comunidade; propicia a prevenção em saúde, um serviço resolutivo e satisfação 

dos clientes(18, 26); a humanização, garante um atendimento que resulte na integralidade e na 

longitudinalidade da assistência(18); a reorganização do processo de trabalho, facilita que 

este desloque seu eixo central do médico para uma equipe multiprofissional, e qualifica a 

relação “horizontal e participativa” trabalhador e usuário, a qual deve dar-se por parâmetros 

humanitários de solidariedade e cidadania. O que proporciona o estabelecimento de 

estratégias com vistas a aprimorar as ações de saúde na atenção básica, para fazer valer os 

princípios do SUS(19, 20). 

O usuário, a família, o trabalhador de saúde, a comunidade, ou qualquer outro ser 

individual e coletivo que ilustra o cenário da ESF, merece qualidade neste ambiente de 

promoção, prevenção, proteção e reabilitação de saúde. Perceber a espiritualidade exigirá 

mergulhar na dimensão da valorização e das relações humanas; trabalhar em conjunto e em 

cooperação por um único objetivo; resistir e superar as adversidades provenientes da escassez 

de recursos variados e má gestão; ter esperanças, buscar e acreditar que é possível construir 

uma sociedade que ofereça bem-estar, qualidade de vida e saúde a todos os seus cidadãos. 

CONCLUSÃO 

Neste sentido, conclui-se que os estudos favoreceram a compreensão da 

espiritualidade, como elemento mediador entre os trabalhadores e os usuários na ESF, além de 

ser um instrumento de ressignificação da prática clínica, e também um meio de promover a 

assistência integral e a valorização de todos os sujeitos participantes do cuidado em saúde na 

ESF. 

A evidenciação da espiritualidade nas relações entre trabalhadores e usuários na ESF, 

nota-se através do cuidado integral, humano e solidário, compromissado com a vida, 

oferecido nas visitas domiciliares, no acolhimento, na criação de vínculo, na participação da 

comunidade e em outros ambientes onde se produz saúde. É relevante a interiorização da 

espiritualidade no cotidiano das unidades de saúde, pois viabilizará, por meio dos encontros e 

da humanização da assistência, formas efetivas de promoção da saúde, bem-estar e qualidade 

de vida as comunidades de abrangência e seus cuidadores. A expectativa é que outras 

pesquisas científicas sejam realizadas, no intuito de descobrir, conciliar e aprimorar saberes e 

práticas que facilitarão a construção do cuidado no interior da ESF e a vivência da 

espiritualidade sobre novos enfoques, entre eles os das relações humanas. O cultivar desta 



 

dimensão fundamental por cada ser, motivará o ser “mais humano”, o cuidado, o amor e o 

respeito às pessoas e à natureza circundante. 
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RESUMO 

Objetivou-se descrever o conhecimento dos jovens em relação à AIDS e identificar lacunas 

onde seja necessária a atuação da enfermagem. Pesquisa descritiva, qualiquantitativa, 

desenvolvida em Fortaleza-CE. Participaram 178 jovens entre 15 e 24 anos de idade. Utilizou-

se questionários, analisados por frequência absoluta e relativa. O estudo obteve aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará com parecer de número 
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58028. 159 (89,3%) afirmaram ter conhecimentos sobre prevenção e transmissão do HIV. 

Citaram como formas de prevenção o uso do preservativo, evitar ter relação sexual com quem 

tem AIDS e usar anticoncepcional oral. A televisão foi a principal fonte de informações sobre 

o tema, o que pode justificar a existência de equívocos. Sugere-se que o enfermeiro esteja 

inserido no contexto escolar de forma a fomentar discussões voltadas à sua saúde sexual e 

reprodutiva dos jovens. 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; HIV; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; 

Jovens. 

ABSTRACT 

This study aimed to describe the knowledge young people about AIDS and to identify gaps 

where need the nursing care. Descriptive research, qualitative and quantitative, developed in 

Fortaleza. attended 178 youngsters aged 15 to 24 years old. Were used questionnaires, 

analyzed by absolute and relative frequency. The study was approved by the Ethics 

Committee of the Universidade Estadual do Ceará protocol number 58028. 159 (89.3%) 

reported having knowledge about HIV transmission and prevention. Cited as ways of 

preventing the use of condoms, avoid having sex with anyone who has AIDS and oral 

contraceptive use. Television was the main source of information on the subject, which may 

explain the existence of misconceptions. It is suggested that the nurse is inserted in the school 

context in order to foster discussions aimed at their sexual and reproductive health of young 

people. 

KEY WORDS: Knowledge; HIV; Acquired Immunodeficiency Syndrome; Youth. 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo describir el conocimiento de los jóvenes sobre el SIDA y 

para identificar las brechas en que necesita acción de la Enfermería. Investigación descriptiva, 

cualitativo y cuantitativo, desarrollado en Fortaleza. Participaron 178 jóvenes de 15 a 24 años. 

Se utilizó cuestionarios analizados por frecuencia absoluta y relativa. El estudio fue aprobado 

por el Comité de Ética de la Universidade Estadual do Ceará parecer número 58028. 159 

(89.3%) reportaron tener conocimiento sobre la transmisión y prevención del VIH. Como 

formas de prevención citaron el uso de preservativos, evitar tener relaciones sexuales con 

alguien que tiene SIDA y el uso de anticonceptivos orales. La televisión fue la principal 

fuente de información sobre el tema, lo que puede explicar la existencia de ideas falsas. Se 

sugiere que la enfermera se inserta en el contexto de la escuela con el fin de fomentar los 

debates en salud sexual y reproductiva de los jóvenes. 

PALABRAS CLAVE: Conocimiento, VIH, síndrome de inmunodeficiencia adquirida; 

Jóvenes. 

INTRODUÇÃO 

A juventude pode ser compreendida como um período ainda imaturo de vida em que o 

ser encontra-se no auge de sua vitalidade e desenvolvimento. Algumas situações em particular 

ameaçam o pleno desenvolvimento desse grupo, trazendo consequências para a conjuntura de 



 

vida imediata e futura, como é o caso das doenças sexualmente transmissíveis (DST), da 

gravidez na adolescência e do abuso de drogas. 

Além disso, a despeito das inúmeras campanhas de prevenção, todos os dias mais 

jovens se contaminam com o Vírus da imunodeficiência humana (HIV). Estima-se que o 

número de jovens entre 15 e 24 anos vivendo com o vírus era de 5 milhões até 2009, 

representando 41% de todas as novas infecções em pessoas maiores de 15 anos no mundo
(1)

. 

No Brasil, o número total de notificações pela Síndrome da imunodeficiência 

adquirida (AIDS) entre jovens de 15 a 24 anos, de 1980 a novembro de 2011, foi de 66.698 

casos
(2)

. Como consequência, a AIDS se constitui em uma das grandes problemáticas 

enfrentadas por essa população. 

Apesar dos números alarmantes, o número de novas infecções em jovens de 15 a 24 

anos ao redor do mundo diminuiu como resultado de campanhas de prevenção e da adesão ao 

uso do preservativo
(3)

. 

A mudança de comportamento pode estar sendo o principal fator de influência na 

redução de novas infecções pelo HIV em jovens. Porém, ainda é cedo para comemorar. 

Por isso, é imprescindível que o trabalho de orientação e sensibilização continue sendo 

realizado junto ao público jovem, pois devido à iniciação da vida sexual e do maior número 

de parceiros nesta faixa etária, apresentam maior risco para contrair o vírus HIV. 

Cuidado especial deve ser dispensado ao público jovem devido a maior 

vulnerabilidade demonstrada por comportamentos propensos a risco
(4)

. Os fatores que 

influenciam esta vulnerabilidade são a imaturidade cognitiva e a percepção de proteção 

imaginária. 

Pensando nesse público e nas necessidades por ele apresentadas, compreende-se que o 

cuidado de enfermagem pode estar envolvido na atenção ao jovem, trazendo soluções práticas 

para os problemas vivenciados. 

Para implementar essas ações é necessária a criação em conjunto de estratégias, 

aliando a juventude interessada no próprio futuro e profissionais implicados no seu cuidado. 

A escolha do tema busca contribuir com possibilidades de soluções para a 

problemática da AIDS em jovens, bem como construir estratégias de cuidado de enfermagem 

direcionadas a este grupo. Para tanto, objetivou-se descrever os conhecimentos que os jovens 

possuem em relação à AIDS e identificar lacunas onde se faça necessária à atuação da 

enfermagem. 



 

METODOLOGIA 

Pesquisa do tipo descritiva, com abordagem quali-quantitativa, desenvolvida em 

Fortaleza-CE, em uma escola pública estadual de ensino fundamental e médio. 

Participaram da pesquisa 178 jovens entre 15 e 24 anos de idade, regularmente 

matriculados. Foram excluídos aqueles com diagnóstico confirmado de HIV/AIDS pela 

possibilidade de possuírem conhecimento diferenciado sobre a doença. 

Os dados foram coletados através de questionário autoaplicado que contemplava 

questões sociais, econômicas, demográficas e a respeito da AIDS e sua prevenção. A análise 

dos dados foi realizada através de frequência absoluta e relativa com auxílio do software 

Statistical Package for Social Sciences - SPSS 16.0. 

Todos os participantes foram orientados sobre as condições da pesquisa através do 

TCLE. Aos menores de 18 anos também foi solicitada a assinatura pelos responsáveis de um 

TCLE próprio. 

Este estudo obedeceu aos critérios estabelecidos na resolução 196/96 do código de 

ética em pesquisa com seres humanos, no qual ficam garantidos o sigilo, o anonimato e a 

confidencialidade dos dados coletados
(5)

. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará e obteve aprovação com parecer de número 

58028. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A maioria dos sujeitos era do sexo masculino, 95 (53,4%); com idade média de 16,7 

anos, até 11 anos de estudo, 175 (99,0%). Significativa quantidade namorava, 71 (41,5); a 

renda familiar foi em média 2162,79 reais e 89 (60,5%) estavam classificados como classe 

média. 

Ao testar os conhecimentos do grupo sobre a prevenção e a transmissão do HIV, 159 

(89,3%) afirmaram saber como se transmite o vírus. Citaram como principais formas de 

prevenção o uso do preservativo e evitar o contato com agulhas contaminadas. 

De maneira semelhante, em estudo com adolescentes masculinos, encontrou-se que 

95% já havia recebido alguma orientação sobre a AIDS revelando ter conhecimentos sobre 

prevenção e transmissão
(6)

. 

Entretanto, alguns fizeram afirmações como: evitar ter relação sexual (RS) com quem 

tem AIDS e usar anticoncepcional. Sobre a fonte que forneceu as informações sobre a 



 

transmissão do HIV, citaram principalmente a televisão, 101 (22,2%); a escola, 98 (21,5%); e 

os pais, 77 (16,9%). 

Outro estudo demonstrou que a televisão apareceu em primeiro lugar como fonte de 

informação sobre AIDS
(7)

. Pesquisa com jovens na mesma faixa etária revelou que aqueles 

que tinham a televisão como principal fonte de informação apresentaram atitudes 

desfavoráveis à prevenção do HIV/AIDS e ao uso do preservativo
(8)

. 

Quando a televisão se põe como principal veículo de informação para os jovens, o 

conhecimento nela veiculado é raso e prescritivo. Em muitos casos, aqueles que a tem como 

fonte primeira de informação apresentam dúvidas sobre assuntos elementares e dificuldades 

em responder questões mais específicas sobre a prevenção do HIV. 

Com isso, questiona-se que tipo de informação tem sido veiculado na televisão e qual 

o papel dessas mídias de massa na divulgação do conhecimento científico. 

A escola tem papel relevante no diálogo com estes jovens ao trazer conteúdo que vise 

à prevenção do HIV e de outras DST. Através de profissionais comprometidos é possível 

programar políticas de saúde nas escolas e observar resultados positivos obtidos a partir de 

outras ações semelhantes. 

Apesar de terem sido citados em terceiro lugar no fornecimento de informações sobre 

HIV/AIDS pelos jovens do presente estudo, os pais e a família devem ser protagonistas no 

diálogo sobre assuntos ligados à sexualidade. 

Questionados sobre as formas corretas de prevenção da transmissão do HIV, 103 

(68,2%) assinalaram a opção 'Não ter RS' como falsa. Entretanto, determinado estudo sobre o 

uso de preservativo entre adolescentes afirmou que a primeira medida defendida para reduzir 

o risco de DST e gravidez indesejada é incentivar o adiamento da iniciação sexual até que os 

adolescentes alcancem a maturidade psicossocial, ou mesmo, até o casamento
(9)

. 

Neste, o uso do preservativo estaria posto como solução secundária, mas atrelado ao 

alerta de que é capaz de reduzir os riscos de contaminação, não os eliminar por completo. 

De maneira semelhante, Governo Norte-Americano afirma que a abstinência sexual é 

a única maneira 100% eficaz de prevenir o HIV, outras DST e gravidez indesejada. O uso 

correto e consistente do preservativo pode reduzir o risco de transmissão de DST, no entanto, 

nenhum método de proteção é 100% eficaz, pois o preservativo não garante proteção absoluta 

contra as DST ou gravidez
(10)

. 

Legitimando, relatório da UNAIDS trouxe como alvo a redução pela metade da 

transmissão sexual do HIV até 2015, e para alcançá-lo estabeleceu a meta de diminuir a 

porcentagem de jovens de 15-24 anos que tem relação sexual antes dos 15 anos
(11)

. 



 

Considera ainda que esse objetivo é adotado por diversos países porque reduz a 

exposição potencial ao HIV. Por isso, entende-se que além do preservativo, a abstenção 

sexual igualmente é uma medida segura para prevenção da AIDS
(11)

. 

Em contraste com o encontrado no presente estudo, em pesquisa desenvolvida com 

estudantes nigerianos em faixa etária semelhante, 67,5% dos participantes apontou evitar ter 

RS como principal medida de proteção contra o HIV
(12)

. 

A diferença entre a opinião de estudantes brasileiros e nigerianos sobre a abstenção 

sexual pode ser um reflexo das políticas públicas de saúde vigentes em cada pais. Diferente de 

países como a Nigéria e os EUA, o Brasil apoia principalmente o uso do preservativo e não 

cita em suas campanhas a abstenção como uma forma de prevenção. 

A pergunta se 'ter relações sexuais sem preservativo apenas com uma pessoa' é uma 

maneira ideal para prevenção da AIDS, foi respondida por 122 (80,3%) como uma opção 

falsa. 

O que demonstra um resultado positivo, pois na concepção dos participantes, existe 

risco na relação sexual desprotegida com parceiro fixo. Entretanto, outra pesquisa evidenciou 

que em relacionamentos duradouros a prioridade deixa de ser a proteção contra DST e passa 

ser a prevenção da gravidez. Por isso, muitos jovens substituem o uso do preservativo por 

outro método anticoncepcional à medida que a relação se torna estável. Além disso, foi 

encontrado que as relações sexuais com parceiros ocasionais tiveram um índice maior de uso 

do preservativo
(13)

. 

'Usar anticoncepcional oral previne a transmissão do HIV' foi apontada como 

afirmativa falsa por 102 (67,1%) participantes. Em concordância, pesquisa multicêntrica com 

mulheres de 15 a 24 anos concluiu que há aumento no risco de infecção pelo HIV entre as que 

utilizavam anticoncepcionais hormonais
(14)

. 

'Vacinar-se contra a AIDS durante as campanhas' foi apontado por 113 (74,3%) como 

precaução efetiva contra o HIV. Entende-se que a divulgação de resultados preliminares de 

pesquisas que prometem vacinas eficientes contra o HIV tenha trazido esta confusão à mente 

dos participantes. 

Pesquisa recente da Universidade Rockefeller utilizou uma vacina com combinação de 

anticorpos monoclonais em camundongos infectados pelo HIV, o resultado foi a redução da 

carga viral para nível indetectável até 60 dias após o fim da terapia. Resultados como esses 

trazem esperança aos que enfrentam dificuldades na adaptação à terapia antirretroviral 

(TARV) convencional e se constituem como opção terapêutica
(15)

. 



 

Apesar de ser uma esperança, a disponibilização de vacinas ao público ainda irá 

demorar alguns anos. Além disso, as que estão sendo desenvolvidas têm finalidades 

terapêuticas e não preventiva, como alguns interpretaram. 

'Não beijar na boca de quem não conhece' foi apontado como uma forma segura de 

prevenir a AIDS pela maioria dos jovens, 82 (52,6%). Semelhantemente, outro estudo 

apontou que 53% dos estudantes acreditavam que o vírus poderia ser transmitido através do 

beijo na boca
(12)

. 

Sabe-se que a saliva, as lágrimas e o suor de pessoas infectadas não têm o potencial de 

transmitir o vírus, contudo, o CDC recomenda que a prática do beijo de boca aberta seja 

evitada com aqueles que se sabem terem o HIV, pois há uma possibilidade aumentada de 

contato sanguíneo
(16)

. 

O Ministério da Saúde, em suas campanhas de orientação sobre AIDS, afirma que o 

beijo não é uma forma de transmissão da AIDS, não imputando risco a quem o pratica
 (17)

. 

Devido a essa contradição, a questão do beijo pede uma discussão mais elaborada, 

onde o risco existente seja dimensionado e as consequências de uma orientação para que se 

evite o beijo na boca sejam avaliadas. Pois, ao contrário da relação sexual, no beijo não 

haveria como se recomendar um mecanismo de redução de riscos como o preservativo. 

'Utilizar preservativo em todas as relações sexuais' foi apontado por 146 (96,1%) como 

uma forma ideal de prevenção contra o HIV. 

Desta forma, entende-se não há dúvidas ou ainda são poucos os que a possuem sobre a 

principal forma de prevenção. O que ainda falta é aplicar esse conhecimento á prática diária, 

nas relações, independente de sua duração ou da confiança adquirida. 

'Não reutilizar agulhas de outras pessoas' foi considerado por 142 (93,4%) como uma 

medida eficiente de prevenção contra o HIV. O que demonstra que os estudantes possuem o 

mínimo de conhecimento necessário para ações adequadas na prevenção do HIV. 

Em outro estudo, 83,8% dos estudantes também consideraram o uso de agulhas 

contaminadas como uma forma de transmissão do HIV
(12)

. 

Os jovens do estudo também responderam questões que abordavam a terapia 

antirretroviral para o HIV. Foram questionados se 'no Brasil a AIDS era tratada através de 

uma vacina altamente eficaz'. 88 (57,9%) discordaram desta opção, demonstrando que apesar 

de terem afirmado que a vacina seria uma forma eficaz de proteção, não a incluíram como 

tratamento. 



 

As vacinas que estão sendo desenvolvidas, diferentemente das que são 

disponibilizadas no calendário básico nacional, têm função terapêutica e não preventiva, ao 

contrário do que alguns jovens concluíram
(15)

. 

O item que afirmava que 'a pessoa precisa lutar na justiça para receber os 

medicamentos' foi reconhecido por 107 (70,4%) sujeitos como falso. 

O Brasil é referência mundial na TARV, pois foi um dos primeiros países a 

disponibilizar tratamento gratuito universal e facilitar o acesso à saúde. Com isso, conseguiu 

obter taxas de incidência mais baixas que o previsto
(18)

. Além do reconhecimento 

internacional, o País recebe a credibilidade de sua própria população, já que muitos conhecem 

o direito ao acesso, a disponibilidade e eficácia da terapêutica. 

Na afirmativa de que 'hoje em dia o tratamento ainda não é capaz de curar a doença', 

101 (66,4%) assinalaram como verdadeira. 

Apesar de alguns terem feito afirmações aleatórias de que talvez a cura exista e não 

tenha sido divulgada, ao se pronunciarem oficialmente sobre o tema, a maioria dos jovens 

afirmou discordar de sua existência. Os resultados demonstram que os participantes conhecem 

que a terapia é eficaz no controle da doença, mas ainda não traz a cura. 

'Ainda não há tratamento para a AIDS' foi assinalado por 93 (61,2%) como falso. O 

que demonstra que a boa fama do tratamento tem sido percebida não apenas pelos 

profissionais e instituições que discutem o tema, mas também pela população em geral. 

Quando perguntados se 'o tratamento consiste em medicamentos recebidos 

gratuitamente', 103 (67,8%) participantes afirmaram acreditar nessa suposição, também 

demonstrando que a divulgação das ações realizadas pelo sistema de saúde brasileiro tem sido 

efetiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Encontrou-se que os jovens do estudo possuíam conhecimentos deficientes sobre a 

AIDS e equívocos que se relacionavam, principalmente, às maneiras de prevenção contra o 

vírus HIV. 

A eficácia, acessibilidade e relevância da TARV foram reconhecidas pela maior parte 

dos participantes. Ao se referirem à terapia, classificavam-na como solução temporária e 

necessária à manutenção da saúde da pessoa vivendo com HIV/AIDS. 



 

A televisão foi a principal fonte de informação sobre a doença para a maioria dos 

participantes, o que pode ter contribuído para um conhecimento raso e volátil demonstrado a 

respeito da temática. 

A partir disso, sugere-se que o enfermeiro esteja inserido no contexto escolar de forma 

sistemática, pois sua permanência possibilita a articulação com professores e gestores 

escolares com o fim de trazer aos alunos discussões voltadas à sua saúde sexual e reprodutiva. 

A presença do enfermeiro na escola possibilitaria não só o atendimento de prioridades 

apontadas neste estudo, mas abriria um canal de comunicação com alunos, permitindo-lhes 

conversar sobre questões de saúde relativas à sexualidade. 

Após o início desse processo, é interessante que o enfermeiro, em articulação com a 

escola, inclua a família nesse diálogo. Os pais tem papel fundamental no desenvolvimento e 

na perpetuação do conhecimento científico adquirido no contexto escolar, por isso devem ser 

convidados a participar e conhecer o propósito das atividades realizadas de forma a dar 

continuidade no domicílio. 

Portanto, são amplas as possibilidades de atuação do enfermeiro junto aos jovens em 

relação a AIDS, pois seu cuidado pauta-se na compreensão dos contextos e atendimento das 

necessidades dos indivíduos. 
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RESUMO 

Objetivou-se analisar as representações sociais sobre a AIDS como dispositivo para o cuidado 

clínico de enfermagem. Pesquisa desenvolvida em Fortaleza, com 40 sujeitos entre 15 e 24 

anos. Os dados foram coletados por entrevista semiestruturada e analisados pela análise de 

conteúdo temática. O estudo obedeceu aos critérios éticos de pesquisas com seres humanos e 

teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará com 
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parecer de número 58028. A maioria dos participantes 23 (57,5%) era do sexo feminino e 

tinham em média 19,4 anos de idade. As representações sobre AIDS estiveram marcadas por 

aspectos negativos como 'morte', 'doença sem cura', 'fim do mundo' e 'desespero'. Apontou-se 

como direcionamento do cuidado a partir das representações, a sensibilização do profissional 

para prestar cuidado ético, voltado às necessidades dos sujeitos, influenciar nas ações de 

prevenção da AIDS através da educação em saúde e trabalhar para redução do preconceito. 

Descritores: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; HIV; Jovens; Cuidados de 

enfermagem. 

ABSTRACT 

This study aimed to analyze the social representations of AIDS as a device for clinical nursing 

care. Research developed in Fortaleza, with 40 subjects between 15 and 24 years. Data were 

collected through semi-structured interviews and analyzed by thematic content analysis. The 

study followed the ethical criteria for human research and was approved by the Ethics 

Committee of the Universidade Estadual do Ceará protocol number 58028. Most of the 23 

participants (57.5%) were female and had an average of 19.4 years old. Representations about 

AIDS were marked by negative aspects such as 'death', 'incurable disease', 'end of the world' 

and 'despair'. Pointed as directing care from the representations, awareness of professional 

ethics to provide care, geared to the needs of individuals, influence in prevention of AIDS 

through health education and work to reduce prejudice. 

Key words: Acquired Immunodeficiency Syndrome; HIV; Adolescent; Nursing Care. 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo analizar las representaciones sociales del SIDA como un 

dispositivo para la atención de enfermería clínica. La investigación desarrollada en Fortaleza, 

con 40 sujetos de entre 15 y 24 años. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas 

semi-estructuradas y analizados por análisis de contenido temático. El estudio siguió a los 

criterios éticos para la investigación en seres humanos y fue aprobada por el Comité de Ética 

de la Universidade Estadual do Ceará protocolo número 58028. La mayoría de los 23 

participantes (57,5%) eran mujeres y tenían un promedio de 19,4 años de edad. 

Representaciones sobre el SIDA fueron marcados por los aspectos negativos como "muerte", 

"enfermedad incurable", "fin del mundo" y "desesperación". Señaló como la dirección de la 

atención partir de las representaciones, la conciencia de la ética profesional para la atención, 

orientado a las necesidades de los individuos, la influencia en la prevención del SIDA 

mediante educación sanitaria y el trabajo para reducir los prejuicios. 

Palabras clave: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; VIH; Adolescente; Atención de 

Enfermería. 

INTRODUÇÃO 

Após quase 35 anos da descrição dos primeiros casos, a AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) ainda permanece como uma das doenças infecciosas que mais 

assolam o planeta. De maneira geral, o número de novas infecções em jovens de 15 a 24 anos 



 

ao redor do mundo diminuiu como resultado de campanhas de prevenção e da adesão ao uso 

do preservativo
(1)

. Porém, é imprescindível que o trabalho de conscientização desta população 

continue sendo realizado. 

A mudança de comportamento pode estar sendo o principal fator de influência na 

redução de novas infecções pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) em jovens. 

Nascidos entre 1988 e 1997, tiveram a oportunidade de crescer em uma sociedade que já 

conhecia o poder devastador da AIDS e por isso havia concebido uma nova forma de 

relacionar-se sexualmente. Assim, tornaram-se mais propenso a aderir a campanhas de 

prevenção. 

No Brasil, o número total de notificações por AIDS entre jovens de 15 a 24 anos, de 

1980 a novembro de 2011, foi de 66.698 casos. O modo de transmissão é predominantemente 

por via sexual, acontecendo quase exclusivamente através de relações heterossexuais entre as 

jovens, e tanto homossexuais quanto heterossexuais entre os jovens
(2)

. 

Cuidado especial deve ser dispensado ao público jovem devido a maior 

vulnerabilidade demonstrada por comportamentos propensos a risco. Os fatores que 

influenciam esta vulnerabilidade são a imaturidade cognitiva e a percepção de proteção 

imaginária
(3)

. 

Para se operar ações para os jovens, a criação de estratégias deve ser feita em 

conjunto, aliando juventude e profissionais implicados no cuidado direcionado a esta 

população. 

Acredita-se que as representações sociais (RS) contemplam as expectativas de 

inclusão dos jovens no planejamento do cuidado a partir do momento que possibilitam a 

apreensão da realidade social e a compreensão sobre as vulnerabilidades, expectativas e 

posicionamentos face sua condição de saúde. Pois são a maneira pela qual os seres humanos 

tentam captar e compreender o mundo ao seu redor. 

A escolha do tema busca contribuir com possibilidade de soluções para a problemática 

da AIDS em jovens, bem como construir estratégias de cuidado de enfermagem direcionadas 

a este grupo. Entende-se que a vivência dos jovens e suas opiniões podem revelar caminhos 

para aprimorar o cuidado de enfermagem. 

Objetivou-se analisar as representações sociais de jovens sobre AIDS como 

dispositivo para o cuidado clínico de enfermagem. 



 

REVISÃO DE LITERATURA 

As RS caracterizam-se como sistemas de valores, ideias e práticas com a dupla função 

de convencionalizar o mundo e de serem prescritivas. Desse modo, as RS têm vida própria, 

comunicam-se entre si, esvaem-se para emergir sob novas representações. São também um 

conjunto de conceitos, proposições e explicações que são construídos no cotidiano, tendo 

como veículo de sua constituição as comunicações interpessoais
(4)

. 

Antes de serem assim denominadas, as RS estiveram presentes na sociedade através 

dos tempos, marcando gerações por meio do teatro, da pintura e da poesia. As artes refletem a 

mentalidade social compartilhada e possuem características específicas de uma época ou 

cultura distinta, constituindo dessa maneira, formas de expressar as RS
(5)

. 

As RS objetivam conhecer as relações entre o conhecimento do senso comum e o 

conhecimento científico, compreender os processos que geram o pensamento social e revelar 

funções das representações sociais, tanto na explicação das experiências humanas como no 

direcionamento de comportamentos
(6)

. 

As quatro funções que lhe foram atribuídas atuam como influência para a dinâmica 

das relações sociais. A função de saber permite compreender e explicar a realidade. A função 

identitária, ao definir a identidade dos sujeitos, permite a proteção das especificidades do 

grupo, com importante papel no controle social e nos processos de socialização. A de 

orientação, guia comportamentos e práticas. E a justificadora, permite a justificativa das 

tomadas de atitudes e comportamentos posteriores
(7)

. 

Há ainda outro aspecto a ser considerado no estudo das RS, pois à medida que parte 

dela é expressa e verbalizada, há outra face escondida, chamada zona muda. Entende-se como 

zona muda, não o conteúdo inconsciente, mas aquele que é conhecido, mas não pode ser 

expresso publicamente
(8)

. 

O que determina a existência dessa zona muda é o contexto social dos indivíduos, suas 

normas, valores e julgamentos. Para enquadrar-se ao meio social e passar uma imagem 

positiva de si mesmo, o sujeito esconde certos elementos de sua representação considerados 

inadequados. 

Para o estudo das RS, dois processos principais são utilizados: a objetivação e a 

ancoragem. Esses dois processos propiciam a familiarização do desconhecido na apreensão 

das representações sociais. Para assegurar suas funções fundamentais, a ancoragem precisa 

estar articulada com a objetivação
(9)

. A ancoragem é a integração cognitiva do objeto, sejam 



 

ideias, acontecimentos, pessoas e relações a um sistema de pensamento social preexistente e 

nas transformações implicadas
(10)

. 

O processo da objetivação, por sua vez, traz o que é desconhecido a um contexto 

comum. Ocorre em duas fases: a primeira relaciona um conceito a uma imagem e, na 

segunda, os elementos do pensamento são transpostos para a realidade, não havendo mais 

separação entre a representação e o objeto representado
(10)

. Nesse sentido, ancoragem e 

objetivação são fundamentais para a construção das representações sociais. 

O estudo das RS não deve ser encarado somente como uma ferramenta de 

compreensão da realidade, mas também como uma possibilidade de ação sobre ela. As 

intervenções a partir das RS objetivam explorar as construções elaboradas pelos sujeitos, 

destacar as que facilitam ou dificultam as práticas ideais e corrigir ou valorizar, de forma a 

moldar as condutas e fortalecer as fragilidades
(6)

. 

Apesar da legitimidade do estudo puramente teórico das representações, sua aplicação 

lhe concede novo valor e relevância. Com isso, entende-se que a apreensão das RS sobre a 

AIDS pode ser utilizada como dispositivo para direcionar o cuidado clínico de enfermagem. 

METODOLOGIA 

Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. Como referencial de análise foi 

utilizada a Teoria das Representações Sociais. Foi desenvolvida em Fortaleza, no ambulatório 

especializado em HIV/AIDS do Hospital São José de Doenças Infecciosas, e na Escola de 

Ensino Fundamental e Médio Prof. Renato Braga. 

Participaram 40 sujeitos divididos em dois grupos. O grupo A foi composto por jovens 

que eram acompanhados no ambulatório, com idade entre 15 e 24 anos, com conhecimento do 

diagnóstico de HIV/AIDS há pelo menos seis meses e que aceitaram participar do estudo. 

Foram excluídos jovens que apresentaram impedimento clínico ou psíquico para participação 

na pesquisa. 

O grupo B foi formado por alunos da escola, que tinham entre 15 e 24 anos de idade e 

aceitaram participar do estudo. Foram excluídos aqueles com suspeita ou diagnóstico 

confirmado de HIV/AIDS ou com condição de saúde que impossibilitasse a coleta de dados. 

Os dados foram coletados por meio de três técnicas: questionário, com perguntas 

referentes aos dados sociais, econômicos e demográficos. Entrevista em profundidade, 

gravada após consentimento do participante. O número de entrevistas foi definido pela 



 

saturação teórica dos dados. E observação simples, utilizada no registro da paralinguagem dos 

sujeitos, foi anotada em diário de campo após cada entrevista. 

Após parecer favorável do comitê de ética em pesquisa, os sujeitos foram abordados 

na sala de espera do ambulatório e em sala de aula. O Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido foi apresentado e, após esclarecimento de dúvidas, foi solicitada assinatura dos 

participantes. Os menores de 18 anos levaram para casa um segundo termo para que fosse 

assinado pelos responsáveis, caso autorizassem sua participação. A coleta dos dados se deu 

entre os meses de agosto e outubro de 2012. 

Os dados sociais, econômicos e demográficos foram analisados através de frequência 

absoluta e relativa após processados no programa informático Statistical Package for Social 

Sciences - SPSS 16.0. Os dados resultantes das entrevistas foram analisados por meio da 

técnica de análise de conteúdo temática, de acordo com os pressupostos de Bardin
(11)

. Os 

dados obtidos a partir da observação simples auxiliaram na formulação de hipóteses que 

complementaram a análise de conteúdo realizada a partir das entrevistas. 

O estudo obedeceu aos critérios éticos estabelecidos na resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde que trata da pesquisa com seres humanos
(12)

. O projeto foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará e obteve aprovação com 

parecer de número 58028. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O grupo A foi formado por 19 sujeitos; a maioria do sexo feminino, 13 (68,4%); com 

idade média de 22,2 anos. A maioria não mantinha nenhum tipo de relacionamento afetivo, 09 

(47,4%); referiram em média 10,5 anos de estudo e a renda média familiar média foi de 

1.332,6 reais. A renda média por indivíduo foi de 326,40 reais. Maior parte estava classificada 

como classe média, 10 (52,6%). A religião mais frequente foi a católica, com 08 (42,1%) 

representantes. 

O grupo B foi formado por 21 sujeitos; a maioria do sexo masculino, 11 (52,4%); com 

idade média de 16,8 anos. Sobre o estado civil, 09 (42,9%) namoravam e a mesma quantidade 

não mantinha relacionamento afetivo. A respeito dos anos de estudo, a média foi de 9,8 anos 

de estudo. A renda familiar foi em média 1.969 reais e a renda média por indivíduo foi de 

454,20 reais. A maior parte, 14 (66,6%), estava classificada como classe média. A religião 

católica também foi a mais frequente, com 13 (61,9%) representantes. 



 

O corpus do estudo foi constituído por 40 entrevistas. A análise do conteúdo das 

entrevistas favoreceu a elaboração de cinco categorias simbólicas e doze subcategorias, que 

totalizaram 740 unidades de análise temáticas. Para fins de apresentação, o presente trabalho 

se deterá a analisar o conteúdo das categorias de maneira geral, sem se deter às subcategorias. 

Na identificação das falas, utilizou-se a letra correspondente ao grupo do participante e um 

numero da ordem da entrevista. 

Concepções sobre AIDS: os sujeitos trazem a própria definição sobre a doença que 

pode estar pautada na comparação com outras doenças, no conhecimento sobre formas de 

transmissão e na vivência pessoal. Esta categoria revela a popularização do conhecimento 

científico e lacunas no conhecimento sobre a AIDS. 

"Tem certas situações que a doença deixa a pessoa muito frágil... como um pote de 
mel para atrair as abelhas... Até uma gripezinha... se torna um bicho de sete cabeças 

para quem tem". (A4) 

No processo de compreensão de conceitos científicos, as pessoas naturalmente os 

ancoram naquilo que já conhecem, e a partir de então conseguem explicá-los
(5)

. A metáfora é 

utilizada para dar nome àquilo que não possui denominação. Nela, o sujeito empresta o 

sentido de uma figura para dar significado ao objeto sem nome
(13)

. Dessa forma, percebeu-se 

que a compreensão da doença se deu através do processo de ancoragem e sua definição 

através da metaforização. 

"Não tinha ouvido falar, não sabia como era... Se soubesse essas coisas teria sido 

diferente". (A18) 

A fala demonstra as implicações do desconhecimento sobre a AIDS na vida dos que se 

infectaram. Percebe-se que a falta de informação pode determinar a banalização das medidas 

adequadas de prevenção. 

A categoria concepções sobre AIDS revela a função de saber nas representações 

sociais dos jovens estudados, à medida que estes tentaram compreender e explicar a realidade 

referente à doença através de suas falas
(7)

. 

Percepções sobre AIDS: trazem os sentimentos sobre a AIDS e sobre os que com ela 

vivem, a partir da própria visão ou sob a ótica de outras pessoas. 

"Sou uma pessoa com apenas uma diferença, vivo com o HIV". 



 

Os sujeitos do grupo A são capazes de demonstrar esperança e um olhar mais positivo 

sobre si e sobre a AIDS. Entre os participantes do grupo B, aspectos positivos não foram 

identificados, de forma semelhante ao encontrado em outro estudo
(14)

. 

"Logo depois que eu soube eu não queria mais viver, me desesperei... eu tentei me 

matar, eu tentei o suicídio". (A4) 
"Se eu tivesse com AIDS eu acho que eu preferia morrer na mesma hora... eu me 

mataria". (B15) 

A relação entre morte e AIDS esteve presente em ambos os grupos. Os sentimentos 

demonstrados nas falas são reflexos da concepção que os sujeitos fazem sobre a doença. O 

suicídio é considerado problema de saúde pública e a AIDS é fator de risco para sua 

ocorrência. Por isso, o profissional de saúde precisa estar atento aos sinais e atuar para a 

prevenção de sua ocorrência. 

"Elas têm um preconceito grande... acho que futuramente elas vão pensar como uma 

doença normal". (B19) 

"Elas acham que podem passar por tudo, pelo toque de mão, abraço, tem esse 

preconceito das pessoas". (A2) 

"Ainda pensam que o HIV é uma 'peste gay". (A3) 

Quando é solicitado aos participantes que relatem a opinião de terceiros sobre a AIDS, 

há a possibilidade de se captar as representações do próprio grupo sobre a doença, para além 

da normatização e do que é socialmente aceito. Ao falar sobre o que o outro pensa, o sujeito 

sente-se livre para trazer à tona conceitos populares sobre a doença e até revelar aquele que 

lhe é próprio. Dessa forma foi possível apreender ‘zona muda’ da representação social da 

AIDS. 

Sujeitos de ambos os grupos admitiram a existência do preconceito e o atribuíram à 

deficiência das pessoas no conhecimento sobre a AIDS. 

Foram encontradas falas em ambos os grupos que demonstravam percepções sobre a 

AIDS estereotipadas semelhantes às formuladas no início da epidemia. Outro estudo revelou 

que as representações sociais da AIDS estavam relacionadas a grupos sociais específicos, com 

o emprego da ideia de 'grupos de risco'
(15)

. 

Relações: retrata a vivências das relações com a família, sociedade e as relações 

afetivas. As dificuldades que rodeiam a revelação do diagnóstico e a importância destes laços 

para vida pessoal e para a superação de desafios. 



 

"as consultas eu vim mais por ela (mãe), porque por mim eu não tinha vindo... Tem 
horas que dá vontade de desistir". (A17) 

"eu não posso dizer, porque se eu disser a minha mãe, do jeito que ela é, ela me põe 

para fora de casa". (A8) 

As falas revelam a participação da família no processo de sofrimento pela descoberta e 

enfrentamento da doença. O papel da família vai interferir não somente na sensação de 

segurança representada pelos jovens, mas no incentivo ao tratamento. 

As dificuldades relacionadas à revelação do diagnóstico para a própria família são 

relatadas nas falas. Entre os motivos destacam-se o medo da reação e a concepção de que não 

aceitarão a doença. Pesquisa destacou que dentre os participantes que revelaram à família o 

diagnóstico, apenas 20% receberam suporte. Mas esse apoio, ao existir, foi essencial para o 

enfrentamento e a superação da doença, sobretudo no processo da adesão
(16)

. 

"A gente passou mais ou menos um ano tendo relacionamento normal, sem 
preservativo, e ele não se contaminou". (A9) 

Foram comuns relatos de não utilização do preservativo nas relações sexuais. É 

perceptível que se tratando de relações amorosas diminua a preocupação com a contaminação 

e o uso do preservativo fique em segundo plano. 

Casais que mantém relação conjugal possuem dificuldade em perceber o próprio risco 

em relação ao HIV, pois se consideram com menor risco de contrair o vírus do que outras 

pessoas em virtude da confiança nos parceiros
(17)

. 

"Às vezes eu penso que as pessoas olham assim meio torto... pra mim todo mundo tá 
sabendo". (A12) 

"Eu me sinto assim fora da sociedade". (A13) 

"eu acho que se eu um dia pegasse a doença eu não saberia o que fazer, nem saberia 

se eu contaria às pessoas". (B16) 

A impressão de que todos estão sabendo do segredo coloca os sujeitos em posição 

desfavorável à sociabilização. A percepção da exclusão social foi quase unânime entre os 

participantes. Alguns afirmaram sentirem-se diferentes e intimidados a não se envolverem 

com as demais pessoas. 

Em outro estudo, a preocupação em não se expor para não ter de revelar sua condição 

sorológica, provocou nos sujeitos uma fuga do convívio social, deixando-os em condição de 

isolamento, que é muitas vezes usada como um mecanismo para evitar enfrentar do 

preconceito
(18)

. 



 

Entre jovens do grupo B também estiveram presentes falas que retratavam o medo do 

preconceito social e a decisão sobre a revelação do diagnóstico à sociedade. 

Perspectivas: abrange as perspectivas dos sujeitos sobre seu cotidiano e a visão que 

fazem do futuro. 

O processo de aceitação da própria condição de estar com HIV/AIDS interfere 

diretamente na perspectiva que os jovens fazem sobre a vida. Após a descoberta do 

diagnóstico, vem à tona uma série de sentimentos negativos como desesperança e temor em 

relação ao futuro. À medida que conhecem melhor a doença e trocam experiências com outros 

que já superaram o impacto inicial, se tornam mais suscetíveis a aceitar a própria condição. 

"Tem um monte de coisas que eu descartei por causa da... Eu já pensei em fazer 
psicologia... só que aí eu fico pensando: um psicólogo com AIDS?" (A7) 

"Eu tenho motivos e razões para viver, eu achava que não". (A12) 

"Tudo aquilo que você sempre quis não é por causa da doença que você não vai 

fazer mais". (A3) 

"Eu não planejo mais nada. Desisti". (A16) 

Há duas posturas opostas entre os jovens que vivenciam a AIDS. Na primeira, a 

desistência de planejar o próprio futuro. Na segunda, a concepção de que a AIDS não é 

barreira para os planos pessoais. 

"Com a AIDS em meu futuro eu me sentiria péssima né. Acho que tudo pra mim iria 

mudar, meus objetivos, tudo. Acho que eu não iria ser a mesma pessoa, não iria 

querer mais aquilo que eu queria". (B18) 

“Acho que dá para viver uma vida com AIDS". (B21) 

No grupo B, houve discordância nas perspectivas de vida e futuro ao imaginarem a 

hipótese de estarem com AIDS. A diferença nas perspectivas talvez se deva ao nível de 

conhecimento sobre a doença e à maturidade de cada indivíduo. 

Cuidado: revela o conteúdo das falas referente ao cuidado recebido em virtude da 

assistência à saúde, por parte de familiares ou os cuidados consigo mesmos. 

"Acho que se a pessoa não conhece, não deveria ter relação sexual, né?" (B8) 
"Antes eu achava que esse negócio de usar camisinha era pra gente fresca, coisa de 

filhinha de papai... nem achava que existia isso na minha cidade". (A18) 

O grupo B descreveu o autocuidado a partir de atitudes de prevenção e do uso do 

preservativo. Entretanto, para alguns a prevenção resumia-se em conhecer a pessoa antes de 

ter relação, o que revela ingenuidade nas formas de prevenção contra o vírus. No grupo A, o 



 

preservativo também foi entendido como principal medida de autocuidado, mas em algumas 

falas demonstrou-se o distanciamento dos sujeitos com esse objeto antes da descoberta da 

infecção. 

"eu tomo remédio todo dia, é chato pra caramba, é muito chato". (A2) 

"o coquetel me dá aquela ânsia de vômito, mas eu penso em Deus, peço força e já 
esqueço". (A4) 

"passei uns dois anos sem tomar, porque ainda estava muito confuso para mim... eu 

não aceitava". (A12) 

Ao citar a própria relação com a terapia antirretroviral, foram percebidas duas posturas 

distintas. Na primeira, os jovens do grupo A classificaram o tratamento como um estorvo, 

uma obrigação sem propósito. Na outra, como uma luta diária necessária à própria saúde. 

Apesar de reconhecerem as medicações como elementares à manutenção da saúde, alguns 

jovens revelaram abandono do tratamento por inúmeros motivos. 

Dentre as barreiras para uma adesão adequada ao tratamento está, principalmente, a 

inexistência de sintomas concretos da AIDS. A ausência desses sintomas pode levar o jovem a 

descrer da presença do vírus e da severidade da doença e por isso, desconsiderar as vantagens 

do tratamento
(18)

. 

"se eu for para um outro hospital eles já vão criar alguma coisa para não me 

atender". 

Dentre os casos relatados, foi frequente a reclamação da dificuldade em conseguir 

atendimento em outras instituições, mesmo que a procura fosse motivada por outras situações 

que não o HIV. De forma análoga, pesquisa relata que ainda existem conflitos ao encaminhar 

esses pacientes para instituições que não são referência para AIDS, pois os profissionais 

mantém o estigma e se recusam a realizar o atendimento, encaminhando o paciente de volta 

ao centro de referência sem mesmo examiná-lo
(19)

. 

"A enfermagem poderia incentivar as pessoas a se prevenirem mais". (B20) 

"poderia melhorar (o preconceito) com palestras em escolas". (A13) 

Para os sujeitos do grupo B, os cuidados necessários são principalmente relativos à 

prevenção do HIV. Apontaram como solução a educação em saúde e a sensibilização para que 

os jovens se previnam. Dentre as abordagens sugeridas estiveram palestras nas escolas e a 

troca de experiências entre profissionais e estudantes. No grupo A, sugeriram educação em 



 

saúde e orientação profissionais. Além do caráter informativo e preventivo, pediram que o 

foco dessas ações também fosse a redução do preconceito. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral, os jovens do estudo representaram a AIDS através de conceitos de 

‘morte’, ‘desespero’, ‘tristeza’ e ‘fim do mundo’. Houve predomínio de aspectos negativos 

sobre a AIDS em ambos os grupos. 

O grupo A ancorou a concepção sobre AIDS em figuras como ‘bicho de sete cabeças’ 

e ‘pote de mel para atrair as abelhas’. Com isso, as metáforas possibilitaram a transferência de 

conceitos novos para aqueles que lhes era comum, auxiliando na compreensão sobre a doença. 

O grupo B considerou a vida com AIDS como ‘insuportável’ e ‘muito difícil’. Já o 

grupo A citou aspectos positivos da vivência da doença, como maior sensibilidade para com 

as pessoas e melhorias nos cuidados com a saúde a partir da descoberta do HIV. 

Nas heteropercepções, em ambos os grupos ficou marcado a presença de elementos 

contranormativos que colocavam o outro como possuidor de preconceitos. O preconceito foi 

considerado consequência da deficiência de informações sobre a doença. Ao solicitar os 

sujeitos que falassem em nome do outro, foi possível detectar a ‘zona muda’ de suas 

representações sobre a AIDS. 

A apreensão das RS se constituiu como valiosa ferramenta para orientar o cuidado de 

enfermagem direcionado aos jovens no contexto da AIDS. Além disso, a comparação entre as 

RS encontradas nos dois grupos possibilitou a compreensão de como a vivência da AIDS é 

capaz de modificar as representações sobre a doença. 

IMPLICAÇÕES AO CUIDADO CLINICO DE ENFERMAGEM 

O cuidado clínico de enfermagem está pautado na compreensão dos contextos e 

necessidades individuais. As representações sociais dos jovens participantes sobre AIDS 

constituem-se em dispositivos necessários à orientação desse cuidado, pois à medida que 

emergem, possibilitam identificar as características do grupo social, sua visão sobre o mundo 

e as motivações que guiam suas práticas. 

O cuidar ocorre por meio do relacionamento interpessoal. Nesse relacionar, o 

profissional precisa estar sensível à necessidade da pessoa à sua frente. Tanto a satisfação com 



 

o atendimento prestado, quanto a apropriação de orientações de saúde pelo paciente, serão 

resultados da relação e da confiança estabelecida. 

Amplas são as possibilidades de atuação da enfermagem junto aos jovens em relação a 

AIDS. Para isso, o enfermeiro deve utilizar conhecimento científico aliado à capacidade de 

sensibilizar-se com o dilema humano, a fim de prestar cuidado eficiente, ético e 

individualizado. 

Recomenda-se a inserção do enfermeiro no contexto escolar de forma sistemática, 

alternando ações em grupo com atenção particular, pois ao trazer discussões voltadas à saúde 

sexual e reprodutiva, possibilita ao jovem melhor preparo para tomar decisões e modificar 

comportamentos de risco de maneira precoce. 

Na atenção a pacientes que vivenciam o HIV, sugere-se a continuidade de ações de 

sensibilização e capacitação dos profissionais envolvidos, a fim de que melhor conheçam as 

necessidades dessa população e solucionem falhas no trato e na aproximação com o paciente. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo verificar a influência da espiritualidade na qualidade de vida 

de portadores do vírus HIV. A pesquisa foi desenvolvida a partir de entrevistas com doze 

portadores do vírus e os resultados revelaram que o apelo à espiritualidade pode ser uma 

importante estratégia do paciente para o enfrentamento da soropositividade, uma vez que a fé 

pode trazer a esperança, diminuir a tristeza e angústia, perante o diagnóstico e o tratamento; 

afetando de maneira positiva a saúde física e a qualidade de vida do indivíduo. 

Descritores: Sorodiagnóstico da AIDS. Espiritualidade. Qualidade de vida. 

INTRODUÇÃO 

O ser humano, no decorrer da vida, é preparado para viver em paz, com força, bravura, 

determinação, coragem e, principalmente, saúde. Corre atrás dos seus sonhos e procura sanar 

suas dificuldades. Na maioria das situações sente-se destemido, porém, diante da doença, 

percebe outra dimensão de vida: a fragilidade. Na presença da doença, reconhece sua finitude 

e descobre que sua vida pode se deteriorar facilmente. As reações são variadas, muitas vezes a 

vida parece perder todo o sentido, nada vale à pena e nada será como antes. Assim, é comum 

o homem se sentir impotente diante da enfermidade. 

A doença é uma experiência que nos permite organizar as nossas vidas de uma forma 

nova, propiciando-nos muitos ensinamentos e mudanças comportamentais que nos tornam 

mais humanos. Através da doença, o corpo pode exteriorizar os sentimentos mais íntimos da 

                                                
1
 Acadêmico de Enfermagem do Centro Universitário Estácio do Ceará. Relator do trabalho. Email: 

bulbol@uol.com.br  
2 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente e coordenadora do Curso de Enfermagem do Centro 

Universitário Estácio do Ceará.  



 

alma, visto que a sensibilidade está mais aflorada. É o momento de refletir sobre a vida e 

compreendê-la. 

Nas escolas, aprendemos que as pessoas nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e 

morrem. Estudamos durante vários anos como acontece cada uma dessas etapas. No entanto, 

da última fase, a morte, pouco ouvimos falar. Não faz parte de nossa cultura estudar a morte. 

Evitar falar sobre este tema é uma forma de defesa e de nos poupar do sofrimento. Muitas 

vezes, aprendemos a conviver com a morte do outro, mas não com a “nossa morte”. O fato é 

que não sabemos lidar com o desconhecido e utopicamente chegamos acreditar, que morrer 

não faz parte da nossa existência. 

Uma doença pode ser um momento propício para que o homem desenvolva sua 

espiritualidade. Segundo Holanda1, a espiritualidade trata dos exercícios devotos, que tem por 

objeto, a vida espiritual. Neste sentido, a fé oferece ao doente apoio e certeza de que ele não 

está só. Assim, ele se sente apoiado para enfrentar a doença e com uma motivação maior para 

superar os problemas. A ciência se curva diante da importância da espiritualidade, que 

devolve ao paciente o caminho do bem estar. Pacientes que rezam e se apegam a uma força 

superior, independentemente de religião e crença, apresentam uma melhora significativa no 

seu estado de saúde. Porém, o que pode ser importante e motivador para um doente, talvez 

não seja significativo para outro. Buscar a espiritualidade na enfermidade é encontrar o 

fortalecimento emocional e o equilíbrio para o enfrentamento da doença. 

A reflexão sobre doenças que trazem risco de morte traz à lembrança a infecção pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), cuja evolução tende da cronicidade para o óbito. 

Diante do exposto, os autores do estudo perceberam a necessidade de discutir questões das 

manifestações da espiritualidade, a partir de fala de pessoas que convivem com o vírus do 

HIV, como forma da promoção da saúde do indivíduo. 

OBJETIVO 

Verificar a influência da espiritualidade na qualidade de vida de portadores do vírus 

HIV. 

ESTADO DA ARTE 

A contaminação com os retrovírus HIV-1 e HIV-2 pertencentes à família Lentiviridae 

leva seu portador a registrar o aparecimento das doenças oportunistas devido à queda na 



 

imunidade causada por estes vírus. Este estágio da infecção é conhecido como a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida - Aids. 

Há três décadas, a Aids tem sido um dos grandes problemas de saúde pública no 

Brasil, principalmente por ser uma doença cuja cura ainda não foi alcançada. Devido ao 

estigma da doença e ao risco de morrer, a descoberta da infecção pelo HIV marca a trajetória 

de vida dos indivíduos e de suas famílias, exigindo aceitação, adaptação e incorporação de 

novos hábitos, para manter-se saudável, prolongando assim, o tempo de vida do infectado2. 

Para Ceccon e Meneghel3, a Aids é uma doença que ultrapassa os limites da dimensão 

biomédica, caracterizada como uma patologia clínica incurável, que leva à morte, adentrando 

também, nos campos psicológico e social. Assim, a experiência do adoecer e enfrentar o 

cotidiano, muitas vezes é um sofrimento mudo, repleto de tristeza, desgosto, inconformidade, 

isolamento e preconceito. 

Abordar o tema da Aids, segundo Carvalho e Galvão4, sempre é algo muito delicado, 

já que o assunto levanta questões relacionadas à sexualidade, casamentos, união estável e 

aspectos íntimos da vida privada dos pacientes. Além disso, a falta de informação faz com que 

muitas pessoas pensem que o diagnóstico de HIV, é uma sentença de morte. Gutierrez e 

CiamponeII5 dizem que na cultura ocidental, cada vez mais a morte é escondida, pois 

representa um momento de fragilidade e vergonha. Então, que aconteça em silêncio para não 

incomodar ninguém. Entretanto, com os avanços dos tratamentos, a Aids reduziu a 

agressividade de seus sintomas. 

Este novo cenário tem ampliado a expectativa de vida dos pacientes com HIV, 

caracterizando a cronicidade desta síndrome. Além dos cuidados inerentes às doenças 

crônicas, os HIVpositivos, no seu cotidiano, convivem com o peso do preconceito e da 

discriminação. Assim, conhecer as experiências dos indivíduos infectados pelo HIV e sua 

espiritualidade permite detectar os sentimentos que nascem da relação que ele passa a ter 

consigo, com o divino e o outro, como ele interpreta e vive a doença e as mudanças ocorridas 

dessa convivência6. Afinal, é importante buscar forças para conviver com questionamentos 

pessoais, receios, dúvidas e angústias. 

É crescente o número de pesquisas sobre as implicações da espiritualidade na saúde, 

demonstrando o claro desejo de obter fontes estimuladoras, que ampliem as possibilidades de 

buscas de soluções para o drama humano, já que é notória a relação entre a espiritualidade e a 

melhora de saúde. Justifica-se, portanto, a relevância do enfermeiro conhecer as fontes de 

fortalecimento dos pacientes a partir da espiritualidade, para que possa promover o conforto, a 

segurança e o incentivo à vida dos indivíduos7; no caso, os portadores de HIV. 



 

Definir espiritualidade é um grande desafio, pois o seu conteúdo é muito abrangente e 

por muitas vezes, foge da compreensão humana. Para Peres, Simão e Nasello8, a 

espiritualidade é o tema potencialmente provedor do encontro de equilíbrio e harmonia dos 

clientes, que é definido como uma busca pessoal de respostas sobre o significado da vida, 

relacionando o sagrado e/ou transcendente. Também, Fornazari e Ferreira9, definem como 

uma característica individual, que inclui a crença em um Deus, representando uma ligação do 

“eu” com o universo e com outras pessoas. No intuito de ter uma definição mais ampla, 

autores dizem que esta é um conjunto de práticas, atitudes, valores e sentimentos, que nasce 

de uma relação consigo próprio, com o divino e com o outro, dando sentido à vida e as 

histórias pessoais, influenciando e sendo influenciado por fatores sociais, culturais, 

biológicos, psicológicos e religiosos6. 

Desta forma, a espiritualidade dá sentido à vida, com sentimentos de amor, fé, 

esperança e caridade, mobilizando energias e iniciativas positivas que melhoraram a 

qualidade de vida do cliente. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo realizado em um centro de convivência 

de HIVpositivos. A pesquisa aconteceu no período de junho e julho de 2013, na cidade de 

Fortaleza e foram sujeitos do estudo doze indivíduos portadores do HIV. 

Para a coleta de dados utilizou-se a técnica de entrevista semiestruturada a partir de 

duas questões norteadoras: 1. Qual o significado de ser portador de HIV? 2. Qual a relação 

entre a espiritualidade e a convivência com o vírus do HIV? Os participantes puderam se 

expressar livremente e, obedecendo às diretrizes da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde. Para manter o anonimato dos sujeitos, seus nomes foram substituídos pela letra E 

seguida de números de 1 a 12, conforme a sequência da entrevista. 

As falas foram analisadas e categorizadas, com o intuito de proporcionar a conexão 

entre os objetivos da pesquisa e a síntese de resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação às características da amostra estudada, os doze entrevistados eram homens, 

com idade entre 18 e 50 anos, portadores do HIV. Não possuíam o diagnóstico de Aids, 

submetiam-se ao tratamento com antiretrovirais, e aparentemente não apresentavam doenças 



 

oportunistas. Quanto ao estado civil, nove diziam-se solteiros, dois divorciados e um casado. 

Cinco concluíram o nível superior e quatro, o nível médio, enquanto os demais eram 

universitários. Entre os participantes, seis se definiram como católicos praticantes, dois 

católicos não praticantes, um evangélico, outro espírita e dois agnósticos, ou seja, sem 

definição quanto à existência de Deus. 

A organização das falas permitiu distribuí-las em três categorias: 

1. O significado de ser portador de HIV; 

2. O sentido da espiritualidade; 

3. A influência da espiritualidade no enfrentamento da condição de portador de HIV. 

O significado de ser portador de HIV 

Dois dos entrevistados mencionaram ter sentimentos de medo e tristeza, cinco 

demonstraram adaptação ao diagnóstico de portador do HIV e cinco relataram sentimentos 

pautados na fé e crença em Deus. As falas que associam o significado de ser portador de HIV, 

aos sentimentos de medo e tristeza, podem ser observadas nos trechos a seguir: 

[...] valorizar as pequenas coisas da vida e conviver com o medo. (E3). 
[...] tem momentos que fico triste e me arrependo de certas coisas que já fiz na vida 

[...] (E4). 

Os entrevistados que demonstraram adaptação ao diagnóstico de portador do HIV 

apresentaram os seguintes depoimentos: 

[...] vou passar o resto da minha vida, convivendo com esse vírus do HIV dentro de 

mim, de forma pacífica. (E1). 

Significa, em termos práticos, tomar antiretrovirais todos os dias, e duas vezes ao 

ano, fazer exames. Minha vida é normal. (E5). 
No início foi um susto. Mas, hoje encaro como uma forma de crescimento pessoal e 

levo a minha vida na boa. (E7). 

Foi o maior susto da minha vida. No entanto, hoje nem lembro que sou portador de 

HIV. Não sinto nada e a minha vida é como a de qualquer outra pessoa que possui 

uma doença crônica. (E11). 

No princípio, foi complicado. Mas, já de imediato fiquei tranqüilo por ter 

conhecimento da existência de tratamento. Hoje, nem penso nisso (E12). 

O conhecimento dos sentimentos relacionados ao significado de ser portador do HIV 

tem grande importância, uma vez que a capacidade de lidar com circunstâncias que 

eventualmente impeçam ao indivíduo adotar comportamentos de saúde e a confiança na 

eficácia do tratamento com antiretrovirais está diretamente relacionada à adesão a este 

tratamento10. 

Nas falas dos entrevistados que possuem uma religião ou crença, o significado de ser 

portador de HIV, estão relacionados com a existência de Deus, da importância da fé e na 



 

missão divina, que atuam como meio de esperança para o enfrentamento da doença. Nesse 

contexto, podemos observar os relatos a seguir: 

[...] viver um dia de cada vez, com muita fé. É na fé que encontro força para não 
desanimar e desistir de tudo (E2). 

Acredito, que todo mundo tem uma missão na vida para cumprir [...] (E6). 

Foi uma forma que Deus encontrou para me tornar uma pessoa melhor (E8). 

Que você precisa ter muita força espiritual e vontade de viver, para superar as 

dificuldades do tratamento (E9). 

Deus tem um propósito de vida para cada pessoa e é Ele que está à frente de tudo 

que me acontece. (E10). 

A sigla HIV traz consigo diversas consequências psicossociais para a vida de seus 

portadores, e inclusive adquire importantes significados no âmbito familiar ou na relação 

social entre a pessoa e os elementos emocionalmente representativos para ela, o que pode 

provocar modificações individualizadas e um abalo emocional no meio familiar11. Nesta 

realidade, diferentes sentimentos invadem os pacientes portadores de HIV: medo, tristeza 

arrependimento e culpa. Porém, a religião representa uma importante fonte de suporte e 

integração social12. 

O sentido da espiritualidade 

Ao questionar os entrevistados sobre o sentido da espiritualidade, verificou-se que oito 

relataram um significado abrangente, que é baseado nas crenças pessoais de cada indivíduo, 

que transcende, algumas vezes, o entendimento humano, podendo ser: uma força interior, uma 

superstição, um ato de fé, uma harmonia entre o corpo e a mente, uma busca pessoal pelo bem 

estar, e até mesmo, uma religião. Para os demais, a espiritualidade está relacionada 

exclusivamente com Deus. 

Os entrevistados que apresentaram o significado da espiritualidade, considerando 

diversas possibilidades de relações com o mundo sobrenatural, respeitando as crenças de cada 

pessoa, apresentaram os seguintes relatos: 

É o que a pessoa acredita, pode ser: uma religião, uma superstição ou uma força que 
brota de dentro de cada um (E1). 

É um equilíbrio de vida, que você obtém quando se conecta com o mundo espiritual, 

da forma que você acredita e considera importante para sua vida (E4). 

[...] é tudo que está acima dos nossos sentimentos, que não vemos, não tocamos e 

vai além, do nosso entendimento. É algo que nos leva a estar bem e de bem com a 

vida (E5). 

É você acreditar no bem, numa vida saudável, em religiosidades e crenças. (E6). 



 

[...] é algo inerente ao ser humano. Todos nós buscamos a nossa própria 

espiritualidade, a nossa essência interior, que pode ser de forma consciente ou não. É 

onde busco um sentido para minha vida (E7). 

É você viver em harmonia com o seu corpo e sua mente [...] (E8). 

[...] é um estilo de vida, através do qual, consigo encontrar forças e refúgio para 

enfrentar todos os tipos de situações. É uma forma de viver com mais segurança, 

atribuindo isso, aos sentimentos (E11). 

[...] Na perspectiva da espiritualidade, busco um bem estar interior (E12). 

Para quatro entrevistados, três católicos e um evangélico, o significado da 

espiritualidade está relacionado unicamente com Deus, de onde provém toda força: 

[...] é a dimensão que o homem tem consigo, em vista da religião, que traduz a 

forma que me relaciono com minha escolha religiosa, na qual pretendo viver [...] 
seguindo os desígnios de Deus (E2). 

Não sei bem explicar... É estabelecer uma relação com um Deus, de certa religião 

[...] (E3). 

É você entrar em sintonia com Deus (E9). 

[...] é apenas uma palavra. Não vejo Deus como uma palavra e sim, como a essência 

de vida (E10). 

A espiritualidade é uma experiência universal, que engloba o domínio existencial e a 

essência do que é ser humano, podendo ser considerada como uma filosofia do indivíduo, de 

valores e de sentido de vida7. Varia de acordo com os princípios de cada pessoa e pode ser 

afetada, pelas situações de sofrimentos, provocando sentimentos de esperança, amor e fé. 

As narrativas trazidas nesse estudo mostram que todos os entrevistados, souberam se 

expressar quanto ao significado da espiritualidade. Obviamente, por se tratar de um assunto 

amplo, baseado nas experiências pessoais de cada indivíduo, as percepções são as mais 

variadas possíveis. Entretanto, todos concordam que se trata de uma ligação que transcende o 

nosso entendimento, e que é importante para a manutenção do bem estar de cada ser humano. 

A influência da espiritualidade no enfrentamento da condição de portador de HIV 

Os dados apontam, que dos doze entrevistados, onze consideram a espiritualidade 

importante para o fortalecimento do indivíduo, no enfrentamento das fragilidades que o HIV 

expõe. Sendo que cinco são adeptos de rezas e orações, cinco buscam a espiritualidade de 

maneiras não mencionadas e um utiliza-se da yoga. O único entrevistado que não estabeleceu 

nenhuma influência da espiritualidade no seu convívio com o HIV, afirma não acreditar em 

nada espiritual. 



 

No grupo dos que rezam pela paz interior, conforto espiritual e fortalecimento da 

alma, constatamos que três se consideram católicos praticantes, um católico não praticante e 

um evangélico. Observamos essas condições nos trechos a seguir: 

[...] Eu rezo diante de todas as minhas dificuldades. Verdadeiramente, posso 

testemunhar que a fé, pode sim, curar e fazer milagres (E2). 
Eu acredito em algo superior. Acredito na força que vem do alto. Assim, quando não 

estou bem, peço para minha mãe orar em mim, e sinto uma melhora. Mas, não tenho 

uma oração própria e não invoco nada (E3). 

A espiritualidade me oferece conforto e paz. Rezo todos os dias e peço proteção e 

força para enfrentar o meu problema. Creio que é a minha fé me mantém de pé (E4). 

Eu rezo quando percebo que não estou bem e quando necessário, peço orações a 

terceiros. A espiritualidade, em minha opinião, está ligada a fé humana (E7). 

É importante buscar Deus através da oração, para obter conforto espiritual. Os mé 

médicos atuam para a cura da doença. A cura espiritual só Deus pode nos conceder 

(E10). 

Os relatos dos seis entrevistados, que consideram importante a espiritualidade para o 

enfrentamento do HIV, e buscam uma força do alto que possa trazer paz e conforto espiritual, 

sem a utilização de rezas e orações, apresentaram as seguintes expressões: 

Sempre busco forças do alto e do além. Não sei, ao certo, de onde vem. Mas, trás 

para minha vida, paz e equilíbrio, para conviver com o vírus do HIV (E5). 

Em todos os momentos da vida é importante buscar a espiritualidade. É de lá que 

recebemos a paz para a nossa alma [...] (E6). 
É importante buscar forças para a nossa vida e desenvolver a nossa alma, o nosso 

espírito (E8). 

A espiritualidade me fortalece e tira todo o medo de dentro do meu coração. Tenho 

fé em Deus (E9) 

Sempre achei interessante, em situações difíceis, invocar uma forma de 

espiritualidade. É como se conseguisse um conforto e uma resposta mais imediata, 

para resolver um problema que me aflige. Eu me apego à espiritualidade através da 

fé. E com o vírus do HIV, a minha busca espiritual aumentou (E11). 

A espiritualidade é uma importante fonte de apoio, para o enfrentamento de doenças 

crônicas, por isso a fé e as crenças religiosas podem atenuar o sofrimento causado pela 

soropositividade, diminuindo os sentimentos de medo e solidão desses pacientes. Calvetti, 

Muller e Nunes13 afirmam que o bem estar espiritual pode ser destacado como uma das 

variáveis presentes na capacidade de proteção da saúde e dessa maneira, auxiliar as pessoas 

que vivem com HIV na manutenção e diminuição de agravos do processo saúde-doença, 

contribuindo para o desenvolvimento da qualidade de vida. 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo incitou a reflexão sobre a influência da espiritualidade dos portadores do 

vírus do HIV no enfrentamento desta condição, considerando a relação entre a percepção de 

cada indivíduo para o significado de conviver com o vírus e sua maneira de interpretar a 

espiritualidade. 

Vale ressaltar que a realidade é multidimensional e dinâmica e que a espiritualidade é 

uma das facetas do enfrentamento humano às condições adversas que se apresentam em sua 

vida, no entanto, este estudo desvelou uma expressiva ligação entre o significado da 

espiritualidade na qualidade de vida dos portadores do HIV. 

Considerando a inexistência de cura e o risco constante de aparecimento das doenças 

oportunistas, o convívio com o HIV aproxima o indivíduo da finitude humana, gerando 

sentimentos, muitas vezes, negativos. Os resultados demonstraram que o apelo à 

espiritualidade pode ser uma importante estratégia do paciente, para o enfrentamento da 

soropositividade, uma vez que a fé, a crença em Deus e a religiosidade podem trazer a 

esperança, diminuir os sentimentos de tristeza e angústia perante o diagnóstico e o tratamento 

e afetar de maneira positiva a saúde física e a qualidade de vida do paciente. 

A importância do reconhecimento da espiritualidade, como meio para superar o medo 

e as incertezas da doença pareceram evidentes nas falas dos indivíduos quando a grande 

maioria dos pacientes afirmou que buscavam o mundo espiritual para obter equilíbrio e bem 

estar. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM 

A reflexão sobre a relevância da espiritualidade para a manutenção da qualidade de 

vida na presença de doenças graves e que alteram o modo de viver dos seus portadores 

alertam aos profissionais de saúde e, mais especificamente, os enfermeiros, para a necessidade 

de estarem atentos e receptivos para a subjetividade das falas dos pacientes, principalmente no 

que se refere à espiritualidade, procurando entender suas crenças e a influência da 

espiritualidade no processo terapêutico. 

Por fim, é possível afirmar que o estudo apresentado buscou contribuir na discussão da 

formação do enfermeiro e de outros profissionais de saúde, incluindo neste aprendizado a 

importância da espiritualidade no tratamento do cliente. Este entendimento pode fazer 

diferença na prática clínica, aprimorando a relação do profissional e paciente. 
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RESUMO 

Objetivou-se identificar a percepção dos familiares de pacientes em Unidade de Terapia 

Intensiva quanto a sentimentos, espiritualidade e religiosidade. Pesquisa qualitativa do tipo 

descritiva. Foram 15 membros da família de paciente internados. A coleta dos dados 

aconteceu em maio de 2013 em hospital de urgência e emergência. Utilizou-se instrumento, 

contendo dados de identificação dos envolvidos e formulário semi-estruturado. Os dados 

estão organizados com base na Análise do Conteúdo de Bardin. Quanto aos sentimentos a 
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maioria refere à tristeza e a angústia como principais associados à hospitalização. Foi possível 

também avaliar a importância dada à espiritualidade e religiosidade como modos de 

enfretamento e alívio ao sofrimento. Assim, desperta-se a atenção dos profissionais de saúde, 

em especial, da enfermagem para a transformação de suas práticas assistenciais, na tentativa 

de minimizar situações de estresse, compartilhando sentimentos e dificuldades, realizando 

acolhimento durante os horários de visita, além de proporcionar apoio emocional. 

Palavras-Chave: Unidade de terapia intensiva, Família, espiritualidade e religião. 

ABSTRACT 

Identify the perceptions of relatives of patients hospitalized and their feelings, spirituality and 

religiosity. A descriptive qualitative research. There were 15 family members of patients. Data 

collection took place in May 2013 in hospital emergency rooms. Instrument was used, 

containing identification data and involved semi-structured form. The data are organized 

based on the Content Analysis of Bardin. As the majority relates to feelings of sorrow and 

anguish as key associated with hospitalization. It was also possible to assess the importance 

given to spirituality and religiosity as ways of coping and relief to the suffering. Thus, waking 

up the attention of health professionals, especially nursing for transforming their care 

practices in an attempt to minimize stress situations, sharing feelings and difficulties 

performing host during visiting hours, and provide support emotional. 

Keywords: Intensive care unit, family, spirituality and religion. 

RESUMEN 

Identificar las percepciones de los familiares de los pacientes ingresados y sus sentimientos, la 

espiritualidad y la religiosidad. Una investigación cualitativa descriptiva. Hubo 15 miembros 

de la familia de los pacientes. La recogida de datos tuvo lugar en mayo de 2013 en las unidad 

de emergencia. Se utilizó Instrument, que contiene los datos de identificación y la forma 

semi-estructurada involucrados. Los datos se organizan en base al análisis de contenido de 

Bardin. Como la mayoría se refiere a los sentimientos de dolor y angustia como la clave 

asociada a hospitalización. También fue posible evaluar la importancia dada a la espiritualidad 

y la religiosidad como formas de afrontamiento y alivio a los que sufren. Por lo tanto, 

despertando la atención de los profesionales de la salud, especialmente de enfermería para 

transformar sus prácticas de atención en un intento de minimizar las situaciones de estrés, 

compartir sentimientos y dificultades de realizar anfitrión durante las horas de visita, y 

proporcionar apoyo emocional. 

Palabras clave: Unidad de cuidados intensivos, la familia, la espiritualidad y la religión. 

1. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a admissão em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um evento 

estressante tanto para o paciente quanto para os familiares, sendo este caracterizado como 

uma situação tensa, fisiológica e/ou psicológica, podendo afetar as pessoas em todas as suas 

dimensões(1). 



 

Sendo assim, é importante que o profissional de saúde dispense atenção aos familiares, 

com o objetivo de facilitar o enfrentamento dessa nova experiência. A assistência de 

enfermagem deve atender às necessidades dos pacientes e familiares, ajudando-os a 

compreender, a aceitar e a enfrentar a doença, o tratamento e as conseqüências que essa nova 

situação impõe à vida familiar(2). 

Diversas estratégias de enfretamento são utilizadas pelos familiares durante o processo 

de hospitalização. Um estudo mostra que o processo de enfrentamento ou coping pode ser 

descrito como um processo situacional, um conjunto de estratégias utilizadas por pessoas para 

se adaptarem a circunstâncias adversas ou estressantes. A resposta ao estress é qualquer 

resposta envolvendo uma reação emocional ou comportamental espontânea. O objetivo do 

coping constitui- se na intenção de uma resposta, geralmente, orientada para a redução do 

estresse(3). 

A enfermagem pode atuar reduzindo a incidência de ansiedade desnecessária e dar ao 

paciente e aos seus familiares o devido apoio e explicações que possam minimizar 

sentimentos como ansiedade, tensão e angústias causadas na maioria das vezes pelo próprio 

ambiente da UTI, pelas idéias culturais, condições de tratamentos intensivos e pela forma do 

cuidar tecnicista realizado pelos profissionais deste serviço. Para tanto, a equipe de 

enfermagem precisa estar consciente das possíveis causas de ansiedade, e deve ser capaz de 

reconhecer através da observação e da entrevista, os comportamentos do paciente e de sua 

família, que indiquem como eles se sentem em relação ao processo de hospitalização. 

Torna-se importante também atentar-se para o cuidado relacionado à espiritualidade e 

religião. A enfermagem já está se dirigindo a uma nova era a do cuidado terapêutico 

espiritualizado e, para que isso realmente aconteça, é preciso que os profissionais atuem de 

forma humana em seu processo de trabalho. Publicou-se dois diagnósticos de enfermagem 

relacionado ao tema “Religiosidade Prejudicada” e “Sofrimento Espiritual”, infelizmente, na 

prática clínica os pacientes e os familiares em relação à religiosidade e espiritualidade ainda 

são pouco assistidos(4,5,3). 

Diante dessa problemática vivenciada em nosso ambiente de trabalho, foi 

desenvolvido um estudo a percepção dos familiares em relação aos aspectos emocionais e se a 

religião/espiritualidade são fatores importantes para superar momentos de dificuldades. 

O presente estudo teve como objetivo identificar as percepções dos familiares de 

pacientes hospitalizados na UTI quanto a sentimentos, espiritualidade e religiosidade. Além 

disso, propor sugestões que favoreçam a comunicação dentro das UTI’s entre profissionais e 

familiares dos pacientes que se encontram internados. 



 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Aspectos da espiritualidade e religiosidade no suporte emocional 

A maneira com que a família ver a enfermidade pode ser influenciada por fatores tais 

como: estágio da vida familiar, papel desempenhado por essa pessoa, implicações que o 

impacto da doença causa em cada um dos membros da família, e o modo como ela se 

organiza durante esse período. Todos esses fatores afetam diretamente o nível de estresse dos 

familiares(6). 

Tudo isso pode estar relacionado ao fato de conviver com a possibilidade da morte e 

da ruptura da família, diferentes sentimentos e reações ocorrem no ambiente familiar durante 

o período vivido. É importante ressaltar que a equipe de enfermagem deve assumir 

características que permitam conhecer a realidade familiar e a forma de enfrentar a 

hospitalização, revendo particularidades(7). 

Diante dessas dificuldades não só os pacientes, mas principalmente seus familiares 

utilizam-se de diversos meios para enfrentar os problemas, principalmente de ordem psíquica, 

dentre esses meios estão a espiritualidade, a crenças e as religiões. A espiritualidade se faz 

presente no mundo do cuidado terapêutico na UTI. O homem pela sua essência é considerado 

um transcendente, sua dimensão espiritual interage como força impulsionadora e motivadora. 

A espiritualidade é reconhecida no ser humano como essência do ser. 

O coping religioso/espiritual (CRE) é definido como sendo o uso de crenças e 

comportamentos religiosos que buscam facilitar a solução de problemas, prevenir ou aliviar as 

consequências emocionais negativas (3). 

Em um estudo ficou evidente que a religião pode trazer benefícios para enfrentar 

alguma doença como, por exemplo, suporte social, emocional, motivação e esperança. Estas 

são estratégias de enfrentamento utilizadas não só pelo paciente, mas também por sua família 

nas situações estressantes de doença e morte. A religiosidade é parte relevante da vida de 

muitas famílias e não pode ser negligenciada no contexto da doença(8). 

A espiritualidade presente no cuidado com o indivíduo internado não invade sua 

opção, mas ajuda-o a ter menos sofrimento, maior segurança e aceitação dos momentos 

difíceis, contribuindo para que tanto ele quanto seus familiares tenham melhor qualidade de 

vida(4). 

Há inúmeras definições na literatura sobre religiosidade e espiritualidade. Embora 

sejam rotineiramente utilizadas como sinônimas, apresentam conceitos distintos(9). 



 

A espiritualidade pode ser entendida como a consciência de transcendência, a 

consciência de algo que está além da experiência e do conhecimento humano comum. 

Consiste, portanto, na evolução dos aspectos não material da vida e da internalizações de uma 

realidade. Para a mesma autora a espiritualidade está conectada a alguns aspectos como: o 

significado e finalidade da vida, a interações e harmonia com outras pessoas, com a terra e 

com o universo, além de sua relação com a fé e a realidade(10). 

A espiritualidade é uma dimensão intrínseca ao ser humano quer se assuma vinculado 

a uma religião convencional ou não, pois pode ser vivenciada em múltiplas vertentes e não só 

a religiosa. O enfermeiro reconhecer que os doentes expressam as necessidades espirituais de 

forma sagaz e, por vezes, a doença afigura-se num contexto vivencial desencadeador de 

sofrimento. Enquanto resposta ao processo de saúde/doença, o sofrimento deve ser um foco 

de atenção da intervenção do enfermeiro(11). 

Já a religiosidade é a extensão na qual um indivíduo acredita, segue e pratica uma 

religião. Embora haja sobreposição entre espiritualidade e religiosidade, a última difere-se 

pela clara sugestão de um sistema de adoração/doutrina específica partilhada com um 

grupo(12). 

Um estudo reafirmou a importância dos familiares de pacientes internados em UTI, 

como co-participantes do cuidado, a fim de ajudar no tratamento do paciente hospitalizado. A 

família com o apoio da enfermagem exerce um papel fundamental como cuidadora, ameniza, 

facilita e qualifica a assistência prestada pelos profissionais. Neste contexto, assistir a família 

em suas necessidades proporciona o reconhecimento de seus pontos fortes e possibilita a 

oferta de apoio específico pelos enfermeiros e sua equipe, que precisam estar dispostos a 

estabelecer laços com as famílias(13). 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva. A escolha por esse percurso 

metodológico levou em consideração que esta abordagem qualitativa permite uma análise 

naturalista das situações concretas vivenciadas pelos sujeitos, compreendendo os significados 

falados e contidos nas suas experiências(14). Dessa forma, o pesquisador se aproxima da 

situação-problema, objeto do seu estudo, para uma melhor compreensão dos fatos. 

Considerando-se a natureza do estudo, o número de participantes não foi estabelecido 

previamente. Isto aconteceu no transcorrer das entrevistas, em razão do conteúdo de suas 

falas, ou seja, a partir do momento em que se percebeu a repetição dos discursos, resultando 



 

na interrupção da coleta. Os envolvidos no estudo foram 15 membros da família de pessoas 

que estão internados na UTI. 

O cenário deste foi o contexto hospitalar. A identificação dos sujeitos ocorreu de 

forma aleatória durante o horário de visita na sala de espera, onde entramos em contato com o 

familiar e convidamos para participar da pesquisa. Após o aceite procedeu a assinatura do 

termo de compromisso. 

A coleta de dados aconteceu no período de maio de 2013. Para a coleta dos dados, 

utilizou-se um instrumento, contendo dados de identificação dos envolvidos e formulário 

semi-estruturado (Apêndice A). Este foi composto por questões abertas, com a finalidade de 

investigar dados relacionados aos sentimentos vivenciados pelos familiares diante do seu ente 

querido está internado em um ambiente de terapia intensiva e dar importância da religiosidade 

e espiritualidade e da fé para superar momentos difíceis. 

Esta maneira de coletar dados qualitativos apresenta como vantagens, os seguintes 

pontos: oferecer oportunidade para motivar e esclarecer o informante; permitir a liberdade ao 

pesquisador de acrescentar novas perguntas, para aprofundar e clarear pontos considerados 

importantes aos objetivos do estudo; permitir a flexibilidade ao questionar os respondentes e, 

ainda, maior controle sobre a situação, possibilitando avaliar a validade das respostas 

mediante a observação do comportamento não-verbal dos respondentes(15). 

Os dados foram organizados e analisados à luz da literatura pertinente. A Análise de 

Conteúdo(16). 

Refere três fases básicas para trabalhar com a análise de conteúdo: Pré-análise; 

Exploração do material e Tratamento dos resultados, inferências e interpretação. No estudo 

em questão, os passos operacionais para a organização dos dados compreenderam as etapas, a 

saber(16): 

1. Pré-análise do conteúdo das entrevistas transcritas, por meio da leitura das informações 

obtidas, visando à clarificação do conteúdo. 

2. Exploração do material: nesta fase, os dados foram codificados, a partir das unidades de 

registro. 

3. Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: a partir das categorias obtidas, 

fez-se a inferência e a interpretação dos dados, voltando à literatura pertinente sempre que 

necessário. 

Quanto aos aspectos éticos na pesquisa, foram respeitadas em todas as etapas do 

estudo as exigências estabelecidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que 

estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 



 

humanos(17). O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética do instituto Dr José 

Frota, sendo aprovado com o Protocolo de número 276.550. Para preservar o anonimato dos 

entrevistados, estes foram identificados ficticiamente com nomes iniciados com a letra F de 

família. Cada participante da pesquisa recebeu informações detalhadas sobre os objetivos e os 

procedimentos utilizados para a coleta de dados, por meio do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). A inclusão dos dados fornecidos no protocolo de pesquisa somente 

ocorreu após o consentimento por escrito ou impressão digital. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização sujeitos 

Os sujeitos do estudo foram caracterizados de acordo com os seus dados sócio 

demográficos conforme o quadro a seguir. 

Quadro 1. Dados sócio-demográficos nome, sexo, idade, grau de parentesco, escolaridade e 

ocupação. Fortaleza-Ce. 2013. 

Nº Nome Sexo Idade 
Grau de 

Parentesco 
Escolaridade Ocupação 

1 FLÁVIA Feminino 49 Esposa Fundamental completo Costureira 

2 FÁBIO Masculino 51 Irmão Ensino médio completo Sócio educador 

3 FERNANDO Masculino 36 Filho Superior Representante comercial 

4 FLORA Feminino 25 Irmã Ensino médio completo Recepcionista 

5 FLORIANO Masculino 56 Irmão Ensino médio completo Aposentado 

6 FÁTIMA Feminino 49 Irmã Fundamental completo Doméstica 

7 FABIOLA Feminino 20 Irmã Ensino médio completo Dona de casa 

8 FRANÇA Feminino 26 Irmã Ensino médio completo Estudante 

9 FABIA Feminino 35 Irmã Ensino médio completo Aten. de lavanderia 

10 FRANCISCO Masculino 24 Sobrinho Fundamental incompleto Desempregado 

11 FRANCISCA Feminino 49 Mãe Fundamental completo Doméstica 

12 FLORÊNCIO Masculino 39 Primo Ensino médio completo Cozinheiro 

13 FLÁVIO Masculino 30 Irmão Ensino médio completo Servidor público 

14 FLAVIANA Feminino 39 Tia Fundamental completo Costureira 

15 FAFA Feminino 25 Tia Ensino médio completo Operadora de telemarket 

Fonte: Pesquisa de campo. 

Dos sujeitos, a maioria era do sexo feminino (09), sendo seis do sexo masculino. A 

faixa etária variou de 20 a 56 anos, com idade média 35 anos. No que concerne ao grau de 

parentesco com o paciente hospitalizado na UTI, oito (08) são irmãos, uma (01) cônjuges, 

dois (02) tios, um (01) sobrinho, um (01) primo, uma (01) mãe e um (01) filho. No tocante à 

escolaridade, oito (08) possuem o ensino médio, três (03) possuem ensino fundamental 



 

completo, dois (02) fundamental incompleto, um (01) nível superior incompleto e apenas um 

(01) possui somente o nível superior completo. Em relação à ocupação, onze (11) são 

profissionais ativos, um (01) é aposentados, um estudante, uma (01) dona de casa e apenas um 

(01) não possui ocupação. 

4.2. Sentimentos dos familiares, espiritualidade e religiosidade 

A família sofre quando um ente querido passa por situações de estresse, considerando 

que a UTI é uma unidade que cuidada de pacientes críticos e com isso em risco de morte, 

tanto o paciente como os familiares manifestam sentimentos diversos durante a fase de 

hospitalização. 

O termo sentimento é determinado pela condição em que as pessoas se encontram, 

acrescido de outros sintomas presentes nos indivíduos que vivenciam algo que machuca, 

martiriza ou torna-os vulnerável. Este termo, por sua vez, possui múltiplos conceitos, podendo 

por vezes apresentar-se como algo bom, prazeroso e por outras, como algo ruim, uma 

manifestação de maldade(18). 

Deste modo, a presente categoria teve por intenção investigar os sentimentos dos 

familares de pessoas internada na UTI de um hospital de urgência e emergência. Ao solicitar 

os sujeitos que descrevessem como se sentia emocionalmente em relação ao processo de 

hospitalização do seu familiar, observou-se que a maioria referiu a tristeza como principal 

marco. Isso está bem caracterizado no seguinte discurso: 

Fátima: “é to triste por ela. Eu creio que os médicos fizeram tudo por ela, agora é ter 
fé em deus”. 

Fabiola: “olha minha amiga não gostaria que ninguém tivesse no meu lugar...por que 

o caso dela complicou, era para ser um cirurgia eletiva e ela acabou nessa situação, 

então, foi muito inesperado ai já sabe quando pega de supressa a dor é bem maior”. 

Fábia: “triste, eu por mim queria ver ela acordada o mais rápido possível...to 

preocupada devido aos riscos... To muito triste...eu trabalho aqui e sei como é né”. 

Francisca: “triste mais com fé em Deus”. 

Florêncio: “Emocionado... é muito doloroso, a gente fica doente também, entristese 

ver um pessoa querida nesse estado”. 

Flavina:“Emocionada, assim muito triste mesmo, porque aconteceu derrepente 

ninguém tava esperando, quanto vem assim dói mais, a gente não ta preparando para 
acontecer” 

Outro sentimento citado por essas famílias foi à angústia. Um estudo mostra que a 

angústia precede o momento de ruptura na vida de cada pessoa. Ela impulsiona o indivíduo a 

um novo estado e, por sua vez, ela o acompanha no confronto com a nova realidade, nas 



 

decisões e nas situações, principalmente, se elas são distintas daquelas que o indivíduo 

esperava e, na grande maioria das vezes, são(19). 

Diante desse conceito podemos observar nas falas a seguir que a angústia surge 

mediante a um momento inesperado e a dúvida e incertezas sobre a recuperação do seu 

familiar geram esse sentimento. 

Fábio: “eu sou muito frágil, me sinto angustiando, tenho muitas dúvidas sobre a 
recuperação dele”. 

Francisco: to preocupado queria que ele saísse logo pra ir pra casa bem. 

Flora: “é uma situação difícil, mas a gente sabe que é para o bem dele...tem que ter 

paciência, mas a angústia é grande”. 

Floriano: eu assim, to em altos e baixos...esse tipo de coisa ai...por que cabeça não 

se brinca...ai assim fico angustiado, pensando nas sequelas”. 

Mediante a esses sentimentos, cada ser humano busca um forma de superar a dor e 

enfrentar os momentos difíceis. Uma das formas de enfrentamento é através do coping 

religioso/espiritual (CRE) é definido como sendo o uso de crenças e comportamentos 

religiosos que buscam facilitar a solução de problemas, prevenir ou aliviar as consequências 

emocionais negativas(20). 

Diante disso buscou-se também investigar se a religiosidade e espiritualidade ajudam 

os familiares de pessoas internadas na UTI a superar épocas difíceis em sua vida. As seguintes 

respostas foram encontradas: 

Fábio: “sim, sou evangélico e creio que ele vai ficar bom”. 

Flora: “católica, minha fé tem me ajudado bastante se não fosse isso já tinha 

desmoronado”. 

Floriano: “minha religião é aquela de pobre, católica. É ajuda a fé ajuda muito 

independente da religião a fé e esperança ajuda mais”. 
Fátima: “com certeza, já venci muitas barreiras com minha fé”. 

Fabiola: “sim sou católica apostólica romana praticante, muito...ave maria se não 

fosse deus eu não saberia se aguentaria”. 

França: “sim, me ajuda bastante a enfrentar esse momento”. 

Florêncio:”sou católico, mais tenho um pouco do espiritismo, leio muito os livros de 

Alan kardec, acredito que você ter uma crença ajuda bastante a superar momentos de 

dificuldades”. 

Flávio: “olha eu não sou ateu, mas não tenho religião especifica, frequento a missa 

da igreja católica e os cultos da evangélica, na verdade gosto mais dos evangélicos, 

to orando muito pela recuperação dele”. 

Flaviana: “sim sou católica e com certeza deus estar acima de tudo”. 

Fafá: “tenho religião, sou evangélica e com certeza essa crença tem me ajudado 
muito”. 



 

Os familiares utilizam como estratégias de enfrentamento a religião e a espiritualidade 

durante o processo de hospitalização de um familiar em UTI, todos eles acreditam em Deus e 

a maioria crê que a espiritualidade tem ajudado a enfrentar o estresse da hospitalização(3). 

Religião e espiritualidade podem estar presentes no momento de uma situação de 

hospitalização em uma UTI em razão do medo do desconhecido e do desfecho. Os 

mecanismos utilizados no enfrentamento podem se manifestar por meio de gestos, palavras ou 

acessórios religiosos, tais como: o terço e a bíblia(3). Podemos perceber a utilização desses 

mecanismos através da frase a seguir: 

Fernando: “sim, católica e espiritismo, tenho fé, com certeza. Ela tava em coma ai 

um dia eu rezei um terço com tanta fé que ela abriu os olhos” 

Esse resultado mostra o quanto os profissionais da enfermagem necessitam ser 

conscientes e compreenderem a espiritualidade como facilitadora do processo de coping e 

fundamental no sentido da vida das pessoas, são fatores que devem incentivar a integração na 

prática dos cuidados(11). 

Ainda interligado o assunto da religião e espiritualidade como modo de enfrentamento 

essa subcategoria também almejou avaliar a até que ponto a fé dá força no dia-a-dia. Sabe-se 

que a fé e a dimensão espiritual no processo de recuperação e enfrentamento da doença 

formarão um novo paradigma social e cultural na assistência de enfermagem(3). 

Aquilo que a pessoa constrói em seu foro íntimo e em sua volta é destacado pelos 

sujeitos como essencial, de forma a propiciar melhoras nos aspectos psicológico, espiritual e 

biológico, a partir da fé. Exercitar a fé é favorecer a manutenção da saúde, do equilíbrio 

psíquico e espiritual, é buscar a cura, com reflexos positivos no corpo orgânico. Podemos 

notar nos relatos abaixo o quanto a fé ajuda a superar momentos difíceis: 

Fátima: eu acho que em todos os níveis, por que é difícil aguentar tudo isso se não 
tiver fé em Deus. 

Fabiola:” em todos os sentidos, cabeça, tronco e membros, se a gente não tiver fé em 

deus...não importa qual a religião mas é muito importante crer que vai dar tudo 

certo”. 

Florêncio: Deus nesse momento é tudo, tenho muita fé em Deus, que ele vai sair 

dessa, Deus não se afasta da gente, a gente que se afasta dele.(...) Não podemos 

perder a fé a esperança, rezar por todos os doentes, pela violência que esta 

assustadora, muitos jovens se perdendo nesse mundo”. 

Alguns sujeitos reforçam a importância da fé em Deus para se obter cura do seu 

familiar e nos vários aspectos como a oração para superar esse momento: 



 

Fafá: “Bom, busco orar, pedir forças, ficou vendo a rotina dele e vejo o quanto é 
difícil, mais tenho muita fé que ele vai superar isso”. 

Fernando: “até quanto ela não for embora, quero que ela continue com a gente, até 

minha filha de 6 anos reza por ela”. 

Flaviana: “Até o final, enquanto há vida há esperança, tenho muita fé, oro todos os 

dias”. 

Outros participantes relataram não só a fé em Deus mais também na medicina, como 

podemos ver nas falas a seguir: 

Flora: “em todos os momentos, a gente sabe que os médicos ajudam, mas Deus é 

que sabe de tudo”. 

Floriano: “muita coisa por que a pessoa entrega a Deus. Primeiro a deus, segundo 

aos doutores por que a esperança é a última que morre”. 
Flávia: “tenho muita fé em Deus e nos médicos, se não fosse minha fé não saberia 

como suporta esse momento”. 

Nessa categoria percebeu-se a busca de conforto espiritual e saúde que as pessoas 

fazem e encontram no meio religioso, ambiente propício à reflexão, fraternidade, carinho e 

amor. Reconhecem a importância dos avanços tecnológicos voltados para a saúde e a 

necessidade da parceria entre os dois meios. A fé é citada como responsável pelo processo de 

mudança de vida da pessoa, pela busca de equilíbrio, paz e saúde, independentemente da 

religião. 

Podemos ver que há um consenso de que a fonte de consolo e saúde é Deus e o 

exercício da fé é o meio de se chegar à fonte. A fé é compreendida como a certeza de que algo 

pode acontecer independentemente da racionalidade científica e lógica que envolve a 

circunstância. A fé é responsável pelo processo de mudança de vida da pessoa, pela busca de 

equilíbrio, paz e saúde, independentemente da religião. Trata-se de salientar a esperança e o 

desejo na certeza de que o alívio virá e que a cura é possível. 

Fábia: “tenho certeza que a minha fé e da minha mãe vai tirar ela daqui”. 

Francisco: “eu creio, eu tenho muita fé que ele vai ficar curado”. 

Francisca: “ a fé conforta-me muito, acretido que ele tem cura”. 
Flávio: “Desde momento que ele ta evoluindo bem creio que é devido a fé em Deus, 

Deus está ajudado na sua recuperação”. 

Essa categoria foi importante, pois considera que a religião/espiritualidade e a fé 

podem influenciar as pessoas a serem mais otimistas, em relação ao tratamento e recuperação 

do seu familiar, onde podemos afirmar que esses aspectos influenciam no modo de enfrentar o 

sofrimento. Diante disso é importante despertar a atenção dos profissionais da saúde, da 

enfermagem em especial, para que utilizem no seu ambiente de trabalho aspectos positivos, 



 

estimulando a vivências e práticas espirituais e religiosas, já que esses aspectos podem 

contribuir para a prática do cuidado mais completo, mais humano e mais significativo para as 

pessoas envolvidas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste estudo foi possível identificar a percepção dos familiares de pacientes 

internos em UTI quanto a sentimentos, espiritualidade e religiosidade. Também foi possível 

conhecer o estado emocional desses familiares e o quanto o modo de enfretamento através da 

religião e da fé. 

A presença de um profissional exclusivo para o horário de visita de um modo geral 

para os entrevistados não faz muita diferença, pois estão satisfeito com o atendimento da 

equipe, relatando que sempre recebem informações do médico ou da enfermeira. No entanto, 

se faz necessário a presença de um profissional da enfermagem na sala de espera que promova 

palestras educativas informando sobre as normas da instituição, sobre os equipamentos mais 

utilizados na UTI e a importância de cada um. Deve-se também esclarecer sobre a 

importância da higienização das mãos para prevenção da infecção hospitalar e tirar dúvidas 

frequentes desses familiares. Outra sugestão foi à presença de um assistente social e ou de um 

psicólogo durante o horário de visita, para melhor atender os anseios emocionais e sociais.  

Foi possível também reafirmar a importância dos familiares de pacientes internados 

em UTI, e o quanto é necessário a equipe multiprofissional atuarem também no tratamento 

desse familiar, buscando realizar orientações necessárias durante o horário de visita, além de 

promover um atendimento humanizado que vise o apoio emocional desse familiar. 

Os resultados identificados nesse estudo a respeito do lado emocional propiciam a 

reflexão sobre os sentimentos dos familiares e os modos de enfrentar momentos difíceis, onde 

foi possível concluir que os sentimentos de tristeza e angústia são os mais presentes, mas foi 

possível comprovar que a religião, espiritualidade e fé são modos de enfretamentos utilizados 

como forma de minimizar a dor e a angústia, além de ser uma fonte de esperança para cura de 

seu familiar. 

A partir dos resultados desta pesquisa percebeu-se a importância da religiosidade e da 

espiritualidade como suportes emocionais para esses familiares. Nesses aspectos, cabe aos 

profissionais, principalmente a enfermagem atuarem de modo ético e com compromisso, 

buscando minimizar o sofrimento não só dos pacientes mais também de seus familiares, 



 

proporcionando apoio emocional e fortificando a fé para ajudar a enfrentar o estress da 

hospitalização. 
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RESUMO 

O estudo objetiva analisar a vivência de mães que tiveram seus filhos com diagnóstico de 

sífilis congênita (SC) no contexto da atenção básica. Trata-se de um estudo do tipo descritivo-

exploratório, com abordagem qualitativa, realizado no município Sobral-CE nos meses de 

maio e junho de 2012. Os sujeitos do estudo foram sete mães que tiveram filhos acometidos 

de SC. Para a coleta de dados utilizou-se entrevista semi-estruturada e realizou-se um 

levantamento de dados nos prontuários para captar informações socioeconômicas, gineco-

obstétricos e condições de nascimento dos recém-nascidos com sífilis congênita. Observou-se 

que as mães de recém-nascidos com sífilis congênita desconhecem sobre a prevenção, 

transmissão e tratamento da doença de seus filhos. Tal fato pode estar associado à qualidade 

da atenção pré-natal e dos seguimento dos casos de sífilis congênita, apontando a necessidade 

de intervenções que possam aprimorar a qualidade da assistência, apropriando as gestantes da 

sua situação de saúde. 
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ABSTRACT 

The study aims to analyze the experience of mothers who had their children diagnosed with 

congenital syphilis (CS) in the context of primary care. This is a descriptive study and 

exploratory qualitative approach, performed in the city Sobral-CE in the months of May and 

June 2012. The subjects were seven mothers who had children suffering from SC. For data 

collection, we used semi-structured and carried out a survey of data from medical records to 

capture socioeconomic information, gynecological, obstetric and perinatal conditions of 

newborns with congenital syphilis. It was observed that mothers of infants with congenital 

syphilis unaware about prevention, transmission and treatment of their children. This fact may 

be associated with the quality of prenatal care and follow-up of cases of congenital syphilis, 

suggesting the need for interventions that can improve the quality of care, pregnant women 

appropriating their health situation. 

 

Key words: Sifilis Congenita. Nursing. Primary Health. Child Health 

RESUMEN 

El estudio tiene como objetivo analizar la experiencia de las madres que tuvieron sus hijos 

diagnosticados con sífilis congénita (SC) en el contexto de la atención primaria. Se trata de un 

estudio descriptivo y exploratorio de abordaje cualitativo, realizado en la ciudad de Sobral-CE 

en los meses de mayo y junio de 2012. Los sujetos fueron siete madres con hijos que sufren 

de SC. Para la recolección de los datos, se utilizó semi-estructurado y llevado a cabo un 

estudio de los datos de los registros médicos de capturar la información socioeconómica, 

ginecológicos, obstétricos y perinatales de los recién nacidos con sífilis congénita. Se observó 

que las madres de bebés con sífilis congénita conscientes acerca de la prevención, la 

transmisión y el tratamiento de sus hijos. Este hecho puede estar relacionado con la calidad de 

la atención prenatal y el seguimiento de los casos de sífilis congénita, lo que sugiere la 

necesidad de intervenciones que pueden mejorar la calidad de la atención, las mujeres 

embarazadas se apropian de su situación de salud. 

 

Palabras claves: Sifilis Congénita. Enfermería. Salud Primaria. Salud Infantil. 

INTRODUÇÃO 

A sífilis é uma doença descrita desde o século XV e que ainda hoje representa um 

sério desafio para a Saúde Pública. É um exemplo de Doença Sexualmente Transmissível 

(DST), contraída por transmissão sexual e vertical, infecto-contagiosa sistêmica, de evolução 

crônica, com manifestações cutâneas temporárias, provocadas por uma espiroqueta que se 

manifesta em três estágios: primária, secundária e terciária. Os dois 

primeiros estágios apresentam as características mais marcantes da doença, quando se 

observam os principais sintomas e quando essa DST é mais transmissível
(1)

. 



 

A sífilis é classificada em sífilis adquirida, gestacional e congênita. A sífilis 

adquirida é de transmissão sexual, na área genitoanal, na quase totalidade dos casos
(1)

. A 

gestacional ocorre em gestantes, que poderá causar aborto/natimorto ou má formação do feto 

e, se não tratada adequadamente, poderá ocorrer a Sífilis Congênita (SC), que é resultado da 

infecção do feto pela bactéria causadora da sífilis através da placenta. 

A SC e a sífilis na gestação (SG) são, no Brasil, doenças de notificação 

compulsória desde 1986 e 2005, respectivamente. Apesar disso, ainda apresentam elevadas 

taxas de subnotificação, o que compromete a real situação da sífilis no país. Segundo 

estimativa do Ministério da Saúde, mais de 50 mil novos casos de sífilis em gestantes e, 

aproximadamente, 15 mil casos de sífilis congênita, ocorrem anualmente
(2)

, porém, em 2005 

foram registrados apenas 5.710 casos de SC, mostrando uma taxa de subnotificação dessa 

doença equivalente a quase 62%
(3)

. No Nordeste, uma das regiões mais pobres do Brasil, a 

prevalência de SG é de 1,9%. Esses dados refletem deficiências importantes na qualidade dos 

serviços da assistência no período pré-natal e no parto
(2,4)

. 

Na população geral estima-se que, anualmente, ocorram cerca de 12 milhões de 

casos novos de sífilis no mundo e que pelo menos meio milhão de crianças nasçam com a 

forma congênita da doença, e ainda, que a sífilis materna cause outro meio milhão de 

natimortos e abortos, caracterizando sobremaneira um grave problema mundial de Saúde 

Pública, principalmente nos países em desenvolvimento
(5)

.
 

A mortalidade por Sífilis Congênita (SC), em diferentes regiões brasileiras 

demonstrou que em 30,8% dos casos nascidos vivos, o óbito ocorreu ainda no primeiro dia 

após o nascimento, com sobrevivência além do primeiro mês de apenas 18,8%
(6)

. 

Para o acompanhamento da criança com sífilis congênita após alta hospitalar faz-

se necessário a co-responsabilização da mãe, seguindo as orientações recomendadas e 

comparecendo assiduamente as consultas de puericultura, onde será realizado o seguimento 

do caso, com a solicitação dos exames sorológicos recomendados. Portanto, pensamos que o 

desconhecimento da doença e sua gravidade poderão implicar na dificuldade do tratamento e 

controle da SC dada a sua complexidade e acrescida da não percepção do risco de 

transmissão. 

Esse acompanhamento é realizado na Estratégia Saúde da Família (ESF) que foi 

concebida pelo Ministério da Saúde em janeiro de 1994, com o objetivo de proceder à 

reorganização da prática assistencial em novas bases e critérios, em substituição ao modelo 

tradicional de assistência, orientado para a cura de doenças e para a atenção hospitalar
(7)

. 

Nessa perspectiva a ESF tem o propósito de garantir a integralidade da atenção, 



 

acompanhando uma população adscrita, propiciando longitudinalidade que é o 

acompanhamento da população ao longo do tempo por meio de uma equipe multidisciplinar 

capacitada. 

Contudo, no cotidiano dos serviços de saúde da Atenção Básica se observa a 

dificuldade de manter um acompanhamento adequado destas crianças, principalmente pela 

falta das mães nas consultas de puericultura e realização dos exames sorológicos 

recomendados. Diante das informações acima descritas e principalmente devido a escassez de 

literaturas relacionadas ao assunto, na perspectiva aqui adotada, faz-se necessário pesquisar a 

percepção de mães que tiveram seus filhos acometido de sífilis congênita. 

Nesse sentido, objetivamos caracterizar as mães com relação aos aspectos 

socioeconômicos e gineco-obstétricos, descrever as condições de nascimento dos recém-

nascidos diagnosticados com sífilis e analisar a vivência de mães que tiveram seus filhos com 

diagnóstico de sífilis congênita no contexto da atenção básica. 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo descritivo-

exploratório no município de Sobral-Ce, localizada na zona norte do estado do Ceará. A 

cidade possui aproximadamente 188.233 habitantes. 

O município é referência na atenção básica e tem o propósito de abranger de 

forma eficaz as famílias que necessitam da assistência da Estratégia Saúde da Família. Há 28 

Centros de Saúde da Família (CSFs), sendo que 15 são na zona urbana e 13 são na zona rural 

e ainda 12 Unidades de Apoio, 03 na zona urbana e 09 na zona rural.. As equipes de saúde da 

família são formadas por médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde. Atualmente 

há 48 equipes formadas e 418 agentes de saúde em atuação no município. 

O período da coleta se deu nos meses de maio e junho de 2012. Participaram do estudo 

sete mães que tiverem seus filhos acometidos de SC no ano de 2011, que residiam na zona 

urbana do referido município e que também fazem o acompanhamento pela equipe de saúde 

da família durante as consultas de puericultura. As mães faziam parte de cinco territórios que 

possuíam incidência significativa de casos de SC. Obtivemos os nomes e endereços das 

participantes por meio do sistema de informação nacional de agravos e notificação 

compulsórias (SINAN). A priori, identificamos vinte mães que residiam na zona urbana, 

contudo participaram da pesquisa apenas sete, porque nos deparamos com algumas 

dificuldades no campo, como mudança de endereço, por algumas mães não se encontrarem 



 

em seus domicílios devido a instabilidade das relações familiares, por outras serem usuárias 

de drogas e pela própria dificuldade de acesso às suas residências. Após o aceite, foi agendado 

uma entrevista a qual foi garantido o sigilo e o anonimato, conforme a Resolução n.º 196 / 96, 

do Conselho Nacional de Saúde. 

Utilizou-se um roteiro para a entrevista semi-estruturada. Essa técnica é voltada 

para interação dos sujeitos da pesquisa e a entrevistadora, colhendo tanto informações 

objetivas quanto as informações subjetivas que incorporam os valores, as atitudes, as 

opiniões, as crenças em relação ao conhecimento da sífilis
(8)

. Na oportunidade, foi feito um 

formulário contendo perguntas sobre os dados socioeconômicos da mãe (idade, escolaridade, 

estado civil, ocupação, renda familiar) e dados gineco-obstétricos (número de partos, 

consultas de pré-natal e resultado de VDRL do casal), como também captação de dados dos 

recém-nascidos sobre idade gestacional de nascimento, apgar, sexo, peso, resultado de VDRL 

ao nascer. As informações relacionadas à caracterização das mães e às condições de 

nascimento dos RN com sífilis congênita foram organizadas de forma descritiva e discutida à 

luz da literatura. 

As entrevistas foram gravadas, mediante autorização das participantes que leram 

ou escutaram a leitura pausada e foram orientadas do TCLE (Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido). Os depoimentos foram transcritos na íntegra e submetidos à categorização, 

emergindo as seguintes categorias: o que as mães sabem sobre sífilis?, sentimentos das mães 

diante a doença e acompanhamento dos recém-nascidos com sífilis pela equipe de saúde da 

família. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão Científica da Secretária de 

Saúde de Sobral e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú sob o parecer de nº 998, fazendo parte de uma pesquisa maior intitulada “Sífilis 

durante o ciclo gravídico puerperal: assistência prestada á mulheres da zona norte do estado 

do Ceará”. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A sífilis congênita envolve fatores múltiplos que englobam as condições sociais, 

antecedentes obstétricos que são apresentados e discutidos na categoria: Caracterização das 

mães e descrição das condições de nascimento dos recém-nascidos com sífilis congênita. O 

acompanhamento das crianças diagnosticados com sífilis deve ser por meio na atenção básica, 



 

onde é realizado o seguimento dessas crianças com sífilis congênita durante as consultas de 

puericultura. 

Caracterização das mães e descrição das condições de nascimento dos recém-nascidos 

com sífilis congênita 

Neste estudo são apresentados dados socioeconômicos e história gineco-

obstétricas de mães de RN com diagnóstico de SC e também características neonatais dos RN. 

No geral, as características das mães entrevistadas são similares. 

As mães tinham idade entre 16 e 38 anos, três eram solteiras, duas mantinham 

união estável, uma era casada e uma separada. O estado civil tem influência sobre a conduta 

sexual. Indivíduos divorciados, separados e solteiros, têm uma tendência maior em 

estabelecer condutas sexuais de risco do que indivíduos casados
(9)

. 

Quanto à ocupação apenas uma trabalha de empregada doméstica, as demais não 

possuem trabalho remunerado, ficando a cargo de afazeres doméstico e cuidados com os 

filhos, pois são trabalhadoras do lar, sendo dependentes dos companheiros ou de familiares. A 

renda familiar dessas mulheres variou de menos de 1 salário a 3 salários mínimos, sendo que 

dentre elas, algumas não tinham renda fixa, pois duas vivem com companheiros que são 

autônomos. A maioria evidenciava um perfil baixa renda, residindo em moradias precárias no 

município de Sobral. 

Estudos afirmam que os fatores econômicos influenciam bastante sobre o modo 

como as mulheres se protegem. O fato de a mulher ter que depender economicamente do 

parceiro para sobreviver, e garantir o sustento dela e dos filhos, faz com que ela se submeta a 

situações que a põe em perigo de contrair o HIV e demais DST. Mulheres casadas, que não 

possuem uma renda individual, mesmo sabendo que seus parceiros são infiéis, aceitam a 

situação de infidelidade, ou fingem não saber que estão em situação de risco
(10)

. 

Das sete mães, cinco delas obtiveram ensino fundamental incompleto, uma 

possuía o ensino fundamental completo e apenas uma o ensino médio. Dessa forma, é notório 

que as participantes deste estudo não tiveram acesso ao ensino médio. Estudo multicêntrico 

realizado mostrou uma prevalência de sífilis entre puérperas de todas as idades equivalente a 

1,7 e, quando os fatores associados à sorologia positiva para sífilis foram analisados, a 

escolaridade < 8 anos de estudo se mostrou como um risco três vezes maior para a 

positividade do exame de VDRL
(11)

. 



 

O nível de instrução dos indivíduos pode ter efeito na percepção dos problemas de 

saúde e na capacidade de entendimento das informações nessa área como também no 

consumo e utilização dos serviços de saúde e na adesão aos procedimentos terapêuticos
(12)

. 

Assim sendo, refletimos a necessidade de políticas públicas direcionadas ao setor educacional 

a fim de alfabetizar a população brasileira e esta ser protagonista de sua saúde. 

Com relação aos dados gineco-obstétricos das mães entrevistadas, observamos 

que quatro foram primíparas e três multíparas. O número de filhos variou entre um e quatro 

filhos. Nenhuma delas possuía história da doença em gestações anteriores. Em relação ao 

número de consultas de pré-natal, duas realizaram onze consultas, duas 8 consultas, duas 7 

consultas e uma 1 consulta, sendo que o recomendado para a garantia da qualidade da atenção 

pré-natal é de no mínimo 6 consultas para a realização de um pré-natal
(3)

. 

Este estudo mostra que a qualidade das consultas realizadas pela gestante em seu 

atendimento pré-natal não foi suficiente para garantir o controle da sífilis. Estudos relatam 

que a diminuição significativa da sua incidência no período gestacional e a conseqüente 

diminuição de casos de sífilis congênita só poderá ser efetiva quando as medidas de 

prevenção e controle forem satisfatoriamente aplicadas
(1)

. 

No que concerne à problemática da sífilis congênita as medidas de prevenção 

como captação da gestante para o início do pré-natal, realização de VDRL em tempo 

oportuno, número de exames solicitados e tratamento adequado, estão diretamente ligadas à 

assistência pré-natal que é de grande importância para a saúde da mãe e do concepto, 

permitindo, através de ações de promoção à saúde e de identificação de riscos, a prevenção de 

complicações, a redução ou eliminação de fatores e comportamentos de risco associados a 

vários agravos à saúde
(3,13,14)

. Dados oficiais mostram que, no Brasil, a cobertura de pré-natal 

é alta, atingindo quase 90% das gestantes, e é realizada por profissionais qualificados
(3)

. 

Contudo, os resultados ainda mostram insuficiência no controle de vários agravos à saúde das 

gestantes e na redução da morbimortalidade materna e perinatal
(15)

. No entanto, é necessário 

que tanto os profissionais da saúde quanto os gestores estejam seriamente comprometidos 

com a qualidade dos serviços prestados na assistência pré-natal. 

Verificamos que duas das mães não realizaram o tratamento completo para sífilis, 

pelo fato de segundo elas não acharem tão importante e em uma delas o resultado deu 

negativo durante a gestação, porém a criança ao nascer fez sorologia para sífilis dando o 

resultado positivo. 



 

Estudos afirmam que quanto mais tardio for o diagnóstico e o tratamento da 

infecção materna, maior será a dificuldade de concluir o tratamento no tempo necessário, a 

fim de que ocorra a prevenção da transmissão vertical para o recém-nascido
(16)

. 

Quanto às informações sobre as condições dos recém-nascidos com sífilis 

congênita encontramos seis deles pertencentes ao sexo feminino e um pertencente ao sexo 

masculino. Quanto à idade gestacional, todos os recém-nascidos foram considerados a termo. 

Correlacionando a idade gestacional e peso, quatro recém-nascidos foram 

classificados como AIG (adequado para a idade gestacional), dois como PIG (pequenos para a 

idade gestacional) e um com GIG (grande para a idade gestacional), pelo fato de a mãe ter 

sido portadora de diabetes gestacional. Todos os recém-nascidos apresentaram boa vitalidade 

ao nascer pela avaliação de Apgar. 

O que as mães sabem sobre Sífilis? 

Nesta primeira temática buscamos apreender o conhecimento das mães sobre 

sífilis. Nos depoimentos as mães revelaram que desconheciam a doença e este fato pode está 

relacionado à falta de orientação ofertada pelos profissionais de saúde durante o pré-natal, não 

deixando a mulher apropriada da transmissão da doença e as formas de prevenção e 

tratamento, conforme observamos: 

Eu não sei muito explicar, quando eu sube que eu tinha feito exames, ai o 
enfermeiro do posto foi lá em casa me avisar que era urgente pra ir no posto eu e 

meu esposo, ele falou que eu tava com sífilis, aí eu perguntei o que era, ele só disse 

que era uma bactéria..(E1). 

Não, depois que ela (criança) nasceu foi que eu fiquei sabendo (E2). 

Isso eu não sei não. Sei que afeta a gravidez, o cérebro da criança, tem que se tratar a 
mulher e o marido e pode afetar a gravidez, quando a criança tiver maior pode correr 

alguns riscos (E3). 

A população em geral, continua sem saber como ocorre a transmissão da sífilis e a 

existência de prevenção para a mesma, porém as gestantes tem por obrigação de saber durante 

o pré-natal, pois podem passar verticalmente para seu concepto. De acordo com alguns 

estudos, foi apontado que, dentre os fatores que contribuem para a manutenção de casos de 

SC, estão a falta de estímulo para a adoção de medidas preventivas por parte das autoridades 

de saúde, o aumento do número de mães solteiras e adolescentes, a ausência de conhecimento 

da população sobre a doença e a baixa qualidade do pré-natal no atendimento às gestantes e 

até mesmo a falta de acesso a esse serviço
(17)

. 



 

Todas as mães entrevistadas realizaram sorologia para a sífilis durante a gestação, 

porém uma delas não seguiu o tratamento durante as consultas de pré-natal, pois segundo a 

mesma, relata não ter sido bem atendida em uma das suas primeiras consultas, fazendo com 

que abandonasse as demais consultas de pré-natal. 

[...] Eu sei que não é bom, a pessoa tem que fazer o pré-natal direito e eu 

não fazia, porque quando eu tava grávida, eu era muito estressada, aí eu vim 

aqui uma vez e não tinha trazido a identidade, aí não me atenderam e aí eu 

também me zanguei e num vim mais (E4) 

A realização incompleta ou mesmo inadequada do pré-natal, seja pelo início 

tardio ou por falta de comparecimento às consultas, pode explicar diversos casos de SC. O 

pré-natal inadequado impede a realização da rotina para o diagnóstico da sífilis e sua 

intervenção precoce
(18)

. 

Algumas mães compreendem que a ocorrência da doença em seus filhos foi 

devido ao contágio através do pai e demonstraram algum conhecimento sobre o modo de 

transmissão da doença. 

Mulher eu tive um caso com um homem ai, ele passou pra mim, ai eu não 

sabia que ele tinha esse problema, ai eu vim descobrir com a gravidez, no 

pré-natal o médico disse que eu tinha, ai comecei a fazer o tratamento, 

tomando medicamento, bezetacil, ai toda vez que eu ia fazer o pré-natal o 

médico dizia que eu tinha que tomar essa bezetacil, aí eu começava a tomar 

bezetacil e quando ela tava perto de nascer, aí fui passei 10 dias internada 

com ela no hospital pra ela poder ficar boa (E5). 

Eu sei que é uma doença que a gente pega quando tem contato, também 

quando agente faz relação sexual, me disseram até se sentar no mesmo lugar 

de uma pessoa doente a gente pega, eu não sei se é verdade (E6) 

Os usuários devem ser esclarecidos sobre a importância de comunicar seus 

parceiros sexuais sobre o quadro de infecção existente, trazendo-os para o aconselhamento, 

diagnóstico e tratamento adequados
(1)

. A notificação do parceiro deveria ser obrigatória 

quando se pretende o controle da doença. Esta abordagem é sabidamente de mais difícil 

realização pelos profissionais de saúde, porém precisa ser repensada e concretizada 

prontamente quando necessário
(19)

. 

Procuramos compreender ainda se as mães eram cientes da necessidade do 

acompanhamento de sua criança durante os dois primeiros anos de vida, conforme recomenda 

o protocolo de RN com sífilis congênita
(1)

. Contudo, observamos que as mães desconhecem 

sobre o tratamento da sífilis congênita e acreditam que este é concluído no momento da 

internação, sem saber que ainda há o acompanhamento ofertado pela Atenção Básica, 

conforme apreendemos em seus discursos. 

[...] Eu não sei falar muito não, eu fiz o tratamento eu e ela, a nenê, o marido 

deu tudo bem (E1). 



 

 

Eu não sei de nada não, mas o tratamento dela (criança) acabou a muito 

tempo, logo assim que ela nasceu, ela passou 7 dias, depois a doutora fez o 

exame e deu negativo, ai de 3 em 3 meses venho fazendo os exames dela e 

tem dado tudo negativo (E6). 

 

Eu não sei, Eu fiz uns exames no posto, mas não deu nada mais não e nenê 

fez um com 3 meses (E2). 

 

Além do desconhecimento das mães sobre a doença, elas não sabem sobre o 

tempo de seguimento que é necessário ser realizado na atenção básica, sendo que, todo recém-

nascido cuja mãe é soropositiva para sífilis deve ser acompanhado por pelo menos dois anos. 

No acompanhamento ambulatorial deve-se realizar VDRL com 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses 

Diante de elevações de títulos sorológicos ou não-negativação desses até os 18 meses, re-

investigar o paciente
(1)

. 

De acordo com a avaliação clínica e de exames complementares ao nascer: a) se 

houver alterações clínicas e/ou sorológicas e/ou radiológicas e/ou hematológicas, o tratamento 

deverá ser feito com Penicilina G Cristalina, na dose de 50.000UI/Kg/dose, por via 

endovenosa, a cada 12 horas (nos primeiros 7 dias de vida) e a cada 8 horas (após 7 dias de 

vida), durante 10 dias; ou Penicilina G Procaína, 50.000UI/ kg, dose única diária, IM, durante 

10 dias;b) se houver alteração liquórica, o tratamento deverá ser feito com Penicilina G 

Cristalina, na dose de 50.000UI/kg/dose, por via endovenosa, a cada 12 horas; c) se não 

houver alterações clínicas, radiológicas, hematológicas e/ou liquóricas, e a sorologia for 

negativa, deve-se proceder o tratamento com Penicilina G Benzatina, por via intramuscular, 

na dose única de 50.000UI/ kg. O acompanhamento é obrigatório, incluindo o seguimento 

com VDRL sérico após conclusão do tratamento
(1)

. 

Sentimentos das mães diante a doença 

As mães relataram sobre o momento difícil da internação. Descreveram que foi 

um momento triste, de ansiedade e medo de os RN falecerem, pois já tinham sido esclarecidas 

durante o pré-natal, sobre essa hipótese. 

 

Desespero, muito desespero, sem saber se ia acontecer alguma coisa com ela 

(criança) (E6). 

 

É horrível, passar 10 dias internadas é muito ruim, aí o ultimo exame que 

ela fez agora deu negativo (E3). 

 



 

Ai eu sofri, porque eu vendo toda hora ele (criança) sendo furado lá no 

hospital, eu tinha muita pena dele. Ele(criança) chorava muito (E4). 

 

Só achei ruim pela nenê, fiquei com medo da bichinha morrer, porque tem 

aqueles negócio da doença da, que as vezes as criança nem nascia. A 

bichinha tão pequenininha, fiquei preocupada (E2). 

 

Conforme as falas, percebemos a impotência diante do internamento hospitalar e 

dos procedimentos aos quais seus filhos tiveram que ser submetidos, é notório o quanto as 

mães destacam o sofrimento delas devido ao seus filhos, sendo que em nenhum momento 

relataram sobre o fato de estarem sofrendo, devido ao tratamento que elas também tiveram 

que ser submetidas e que os momentos mais difíceis foram os dias da hospitalização. 

Alguns depoimentos demonstram a fé em Deus como uma forma de conforto, força e coragem 

para enfrentar tal situação e cura da sífilis, associada à pessoa do médico. 

Eu fiquei muito chateada de ter descobrido, porque o primeiro, o menino, 

não teve, mas ela eu pedi muito a Deus que curasse ela e foi da fé mesmo 

que tive nele, que ele curou. Primeiramente ele e depois o médico. As 

enfermeira até disseram pra mim, porque eu chorava direto, porque eu não 

queria isso nem pra ela nem pra mim, mas graças a Deus ela ficou boa, tai 

com saúde, já ta com 8 meses. A gente fica pensando até besteira, mas como 

era pro bem dela (E5). 

 

Eu tava tranqüila, eu já sabia que ia ficar internada, já tinham falado que ia 

ficar internada,disseram até que eu e a criança podia morrer, fiquei 

preocupada não, porque eu sei o Deus que eu sigo (E1). 

 

Vale ressaltar que a religiosidade pode interferir de maneira positiva no processo 

da doença. Percebemos o quanto foi importante a fé em Deus para as mães principalmente 

durante os dias de hospitalização. Estudo realizado, constatou que o enfrentamento religioso é 

uma estratégia possível para enfrentar uma situação de doença, a família usa os recursos 

religiosos para entender e lidar com ele. As pessoas enfrentam constantemente urgências 

pessoais ou situacionais, em alguns casos, usando o recurso religioso de orações, promessas, 

exercícios ascéticos e ações rituais, de acordo com as diferentes religiões
(20)

. 

Acompanhamento dos recém-nascidos com sífilis congênita pela equipe de saúde da 

família 

A Atenção Básica tem sido responsabilizada pela garantia do acesso ao serviço de 

saúde, onde os profissionais da ESF mantêm vínculo com os usuários, atendendo a uma 

população com território adscrito. Nesse sentido, a ESF deverá desenvolver estratégias de 



 

vigilância à saúde de sua população, de modo especial àquelas consideradas de risco, como as 

crianças diagnosticadas com SC. 

As mães relataram que a ESF tem realizado um ótimo acompanhamento a elas e 

seus filhos, apesar de as mesmas não saberem relatar exatamente como deve ser o 

acompanhamento para SC. 

É ótimo, vem a agente de saúde me dizer quando nós tem que fazer os 

exame, a enfermeira me explica no posto os dias que eu tenho que ir com a 

nenê. Eles me ajudam muito (E7). 

 

Eles são ótimos, o enfermeiro, o agente de saúde tudo me tratam bem, 

qualquer coisa que acontece com nenê eu corro lá, me atendem bem, nunca 

deixei de ser atendida (E2) 

 

Conforme os depoimentos considerou-se interessante ressaltar o vínculo que as 

mães possuem com o agente de saúde e o enfermeiro de sua área, mostrando a importância 

desses profissionais no processo de seguimento de SC. 

Eles acompanham ela de 3 em 3 meses, vamos supor agora ela tem que 

fazer um exame lá por final de junho, lá pelo dia 26, a agente de saúde vem 

aqui avisa e ajeita tudo lá, quando chega o resultado mostro o médico e já 

deixo marcado pra daqui a 3 meses de novo. Eles disse que enquanto tiver 

baixando eu não tomo remédio, nem ela que já tá tratada, que chama e ta 

dando negativo (E6). 

 

Os serviços de Atenção Básica à Saúde devem realizar uma abordagem 

multidisciplinar integrada, de forma a desenvolver ações adequadas de promoção à saúde e 

prevenção, diagnóstico e assistência, para os pacientes, seus familiares e a comunidade
(1)

. 

Contudo identificamos uma mãe insatisfeita com o acompanhamento de seu filho, 

de acordo com a declaração dessa depoente, a ESF não tem ofertado uma assistência 

adequada ao seu filho, pois de acordo com a mãe entrevistada a Unidade Básica de Saúde não 

possui suporte suficiente para um acompanhamento apropriado, devido à carência e 

desinteresse dos profissionais da saúde. 

Eu não vou mentir, porque esse posto aí Deus me livre, o atendimento aí eu 

num acho bom não. Era pra ter mais atenção, porque mudou a enfermeira e 

ela era muito prestativa, ajeitava uma coisa, ajeitava outra, mas essa nova 

num presta não. Quando eu tive consulta com a neurologista ela disse que os 

exames da nenê tão tudo bem,mas tem ser acompanhada, ela disse que com 

9 meses queria ver a nenê e até agora nada, ainda vai ser marcado,daqui que 

marque com a neurologista, demora demais (E3). 

 

Sabemos da importância de um atendimento adequado, prestado às pessoas de 

forma humanizada, independente da patologia. Por isso é interessante destacar, o quanto é 



 

essencial para as mães um acompanhamento de qualidade ofertado aos seus filhos acometidos 

de SC. Pois a sífilis não tratada poderá resultar em seqüelas como: cegueira, doenças 

cardíacas, queda de cabelo, paralisias e até morte
(1)

. 

A integralidade da atenção prestada pelas unidades básicas e pelos serviços 

especializados deve incluir ações de promoção à saúde, prevenção e assistência, garantindo o 

acesso a aconselhamento, abordagem clínico-diagnóstica, cuidados de enfermagem, apoio 

emocional e suporte social. Deve-se incorporar ações para os indivíduos afetados e seus 

familiares, que promovam a inserção social, além de assegurar a eles melhor qualidade de 

vida
(1)

. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados desse estudo, observamos que as mães de recém-

nascidos com sífilis congênita desconhecem sobre a prevenção, transmissão e tratamento da 

doença de seus filhos. Importante perceber também nenhum sentimento de culpa por parte 

delas, que talvez se dê pelo desconhecimento em relação à doença. 

Tal fato pode estar associado à qualidade da atenção pré-natal e dos seguimento 

dos casos de sífilis congênita, apontando necessidade de intervenções que possam aprimorar a 

qualidade da assistência, apropriando as gestantes da sua situação de saúde, principalmente 

diante de uma doença que implicará no bem estar materno e fetal. 

Ademais, percebemos que o acolhimento ofertado pela ESF poderá influenciar 

diretamente no tratamento e na cura da sífilis gestacional e conseqüentemente na prevenção 

da sífilis congênita. 

Consideramos que o enfermeiro e os agentes comunitários de saúde, certamente, 

são os profissionais de saúde da atenção básica que possuem um maior vínculo com essa 

população por desenvolverem ativamente ações de saúde durantes as consultas de pré natal e 

puericultura. Contudo, é necessário uma atuação multidisciplinar frente à situação dos casos 

de sífilis congênita perante a complexidade social. 

Apontamos a necessidade da qualificação dos profissionais nas unidades básicas 

de saúde, sendo importante a realização da educação continuada para todos os profissionais de 

saúde, afim de que se tornem mais qualificados para atender a população. 
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RESUMO 

Objetivou-se avaliar a vulnerabilidade de puérperas que tiveram diagnóstico de síndrome 

hipertensiva a partir da assistência pré-natal e do desfecho da gravidez. Estudo avaliativo, 

quantitativo, realizado com 230 puérperas internadas na Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand,de março a novembro de 2010. As maiores lacunas encontradas na assistência 

ao pré-natal foram os baixos percentuais de realização do exame das mamas; exame de 

Papanicolaou; do segundo exame de VDRL, anti-HIV e glicemia; e de orientações voltadas à 

gravidez, parto e puerpério. A idade materna e peso ao nascer apresentaram associação com 

as formas clínicas da síndrome hipertensiva gestacional (p=0,002; p=0,043). Concluiu-se 
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haver lacunas na assistência pré-natal de mulheres com diagnóstico de síndrome hipertensiva 

gestacional, o que as tornam vulneráveis a morbimortalidade materna, elevando, 

consequentemente, as chances de resultados perinatais desfavoráveis. 

Descritores: Hipertensão Induzida pela Gravidez; Cuidado Pré-Natal; Recém-Nascido. 

ABSTRACT 

This study aimed to assess the vulnerability of postpartum women who were diagnosed with 

hypertensive syndrome from the prenatal care and pregnancy outcome. This is a quantitative 

evaluation study, conducted with 230 women interned in Assis Chateaubriand Maternity 

School, from March to November 2010. The shortcomings found in pre natal assistance were: 

low percentage in the execution of the breast exam; Papanicolaou exam; second VDRL exam, 

anti-HIV and blood glucose; and of orientations focused on pregnancy, delivery and post 

partum. Maternal age and the infant’s weight at birth were associated with the clinical forms 

of Syndrome (p=0,002; p=0,043). In conclusion, there are gaps in pre natal care assistance for 

these women, which leave them susceptible to maternal morbidity and mortality, thus raising 

the chances of unfavorable perinatal outcomes. 

Key Words: Hypertension, Pregnancy-Induced; Prenatal Care; Infant, Newborn. 

RESUMEN 

El objetivo fue evaluar la vulnerabilidad de las mujeres después del parto que fueron 

diagnosticados con síndrome hipertensivo de la atención prenatal y el resultado del embarazo. 

Estudio evaluativo, cuantitativo, llevada a cabo con 230 mujeres internadas en la Maternidad 

Escuela Assis Chateaubriand, de marzo a noviembre de 2010. Las mayores lagunas fueron en 

la atención prenatal: bajos porcentajes de exámenes de las mamas; examen de Papanicolaou; 

segunda prueba VDRL, anti-VIH y glucosa; y directrices sobre el embarazo, parto y posparto. 

Edad materna y peso al nacer se asociaron con las formas clínicas de SHG (p = 0,002; p = 

0,043). Hubo lagunas en la atención prenatal para mujeres con diagnóstico de SHG, 

tornándolas vulnerables a la morbilidad y mortalidad materna, aumentando, 

consecuentemente, las probabilidades de resultados perinatales desfavorables. 

Palabras Clave: Hipertensión Inducida en el Embarazo; Atención Prenatal; Recién Nacido. 

INTRODUÇÃO 

A prevalência de distúrbios hipertensivos como causa principal de morte em gestantes 

é persistente, mesmo com a implantação de estratégias direcionadas à assistência ao pré-natal, 

parto e nascimento nas últimas décadas. A baixa qualidade da assistência ao pré-natal pode 

permitir a identificação precoce de alterações patológicas na gestação, possibilitando um 

acompanhamento mais rigoroso e a instituição de uma terapêutica eficaz, evitando 

complicações que acarretem danos à saúde materno-fetal. 



 

Os índices de mortalidade materna nos países em desenvolvimento são em torno de 

85% dos óbitos mundiais por complicações no ciclo gravídico puerperal, sendo que 92% 

destes óbitos seriam evitáveis em países desenvolvidos, constituindo-se em violação grave 

dos direitos humanos das mulheres(1). 

A razão de mortalidade materna no Brasil, em 2008, correspondeu a 68,7/100.000 

nascidos vivos, sendo que a situação é mais preocupante no Nordeste, Centro-Oeste e Norte 

do país, onde são encontradas as maiores razões de mortalidade materna(2). As mortes 

maternas por causas obstétricas diretas vêm respondendo por cerca de dois terços destes 

óbitos, tendo como causa principal a hipertensão, evidenciando a baixa qualidade da atenção 

ofertada às brasileiras no ciclo gravídico puerperal(1,3). 

O prognóstico fetal também é preocupante na Síndrome Hipertensiva Gestacional 

(SHG), estando relacionado à maior morbimortalidade perinatal e neonatal por prematuridade, 

insuficiência placentária e descolamento prematuro da placenta quando a gestante é acometida 

pelas SHG de maior gravidade como pré-eclampsia grave, eclampsia e a síndrome HELLP(4). 

Assim, partindo do pressuposto de que gestantes com doença hipertensiva são mais propensas 

a complicações maternas e perinatais em comparação aquelas com risco habitual e sendo essa 

patologia prevalente, configura-se como uma importante demanda para a assistência de 

enfermagem. Diante da notável a magnitude da SHG como ameaça à vida materna e fetal, 

objetivou-se avaliar a vulnerabilidade de puérperas que tiveram diagnóstico de síndrome 

hipertensiva a partir da assistência pré-natal e do desfecho da gravidez. 

MÉTODOS 

Estudo avaliativo, com abordagem quantitativa, no qual foi utilizado como parâmetro 

de avaliação, os critérios voltados às consultas pré-natais e aos exames laboratoriais 

estabelecidos manual técnico para gestação de alto risco do Ministério da Saúde(5). Na 

avaliação do desfecho da gravidez foram adotados os indicadores: peso ao nascer, Apgar no 

primeiro e quinto minutos e idade gestacional. 

O estudo foi desenvolvido na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), 

instituição de referência do Estado do Ceará, pertencente ao complexo Hospitalar da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará – UFC, vinculada ao SUS, onde 

são desenvolvidas atividades de média e alta complexidade, na atenção hospitalar e 

ambulatorial à mulher e ao recémnascido. 



 

Sua missão é promover a formação de recursos humanos em ações de aprendizagem, 

ensino, pesquisa e extensão, realizando um serviço de excelência à mulher e recém-nascido e, 

em média, atende 500 gestantes mensalmente. 

A população do estudo foi composta por puérperas com diagnóstico de SHG durante o 

ciclo gravídico-puerperal, internadas nas unidades de obstetrícia patológica da referida 

instituição, no período 2008 a 2009, correspondendo ao total de 477 puérperas. Para o cálculo 

do tamanho da amostra utilizou-se a fórmula para populações finitas, considerando-se uma 

prevalência de 50%, intervalo de confiança de 95% e erro amostral de 5%. Aplicados esses 

valores na fórmula, encontrou-se tamanho amostral de 230. Salienta-se que a seleção das 

puérperas foi por meio da amostragem aleatória simples. 

Foram incluídas usuárias internadas nas unidades de obstetrícia patológica, com 

diagnóstico de SHG, entre 24 e 48 horas após o parto normal ou cesariano, portadoras do 

cartão da gestante independente do número de consultas, da idade gestacional ou da idade 

materna. 

A coleta de dados ocorreu no período de março a novembro de 2010, tendo sido 

utilizado um formulário pré-elaborado, contendo questões referentes ao perfil demográfico, 

socioeconômico, assistência pré-natal recebida e indicadores de saúde do recém-nascido. 

Os dados foram obtidos de fonte primária (entrevista) e de fontes secundárias 

(prontuário, cartão da gestante e Declaração de Nascidos Vivos - DNV). A coleta de dados se 

processou em duas etapas, a saber: 

Primeira etapa: realizou-se um levantamento por meio dos prontuários para verificar 

se atendiam aos critérios de inclusão. Após a seleção das puérperas, deu-se o primeiro 

encontro com as mulheres, em que foram explicados os objetivos do estudo e solicitado sua 

participação, e posterior assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Segunda etapa: As puérperas que aceitaram participar do estudo foram abordadas em 

seus próprios leitos, a fim de proporcionar tranquilidade e privacidade. Inicialmente alguns 

dados do formulário foram preenchidos de acordo com o prontuário clínico (história clínica e 

dados de consultas), do cartão da gestante (dados de consultas) e da Declaração de Nascidos 

Vivos (DNV) (dados do neonato), a fim de reduzir o tempo de entrevista, respeitando o 

momento delicado das mulheres no pós-parto. Tanto o cartão da gestante quanto a DNV ficam 

anexado ao prontuário, o que facilitou a busca dos dados. 

Elaborou-se um banco de dados em planilha eletrônica para procedimentos das 

análises descritivas e inferenciais, tendo sido utilizado o software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 18.0. A análise foi efetuada por meio de frequências absolutas 



 

e relativas, média e desvio-padrão. Aplicou-se o teste T de Student para comparação de pares 

de médias e o teste F de Snedecor para comparação de três ou mais médias. As associações 

entre variáveis foram analisadas por meio do teste qui-quadrado. Para todas as análises 

consideraram-se como estatisticamente significante aquelas com p<0,05. 

O estudo desenvolveu-se em conformidade com a Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, respeitando os princípios éticos e legais da pesquisa com seres humanos, 

com aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da referida instituição, de acordo 

com o parecer de nº 003/10(6). 

RESULTADOS 

Das 230 mulheres diagnosticadas com alguma das formas clínicas da SHG, 131 (57%) 

apresentaram pré-eclampsia grave, 46 (20,0%) pré-eclampsia leve, 18 (7,8%) eclampsia, 17 

(7,3%) pré-eclampsia superajuntada, 12 (5,2%) hipertensão gestacional e 6 (2,7%) 

apresentaram síndrome HELLP. 

Os dados de caracterização demográfica e socioeconômica do grupo pesquisado estão 

apresentados em associação com as formas clínicas da SHG (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Distribuição do número de puérperas segundo características demográficas, 

socioeconômicas e formas clínicas da Síndrome Hipertensiva Gestacional. Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand - MEAC. Fortaleza-CE, 2010. 

Variáveis 
PEL E PES SH HAC HG PEG 

P 
N % N % N % N % N % N % N % 

Idade (anos)               0,002 

13 a 19 8 17,4 7 41,2 - - - - - - 3 33,3 34 26,0  

20 a 34 32 69,6 9 52,9 9 60,0 2 50,0 3 37,5 3 33,3 76 58,0  

35 a 47 6 13,0 1 5,9 6 40,0 2 50,0 5 62,5 3 33,3 21 16,0  

Escolaridade (ano)               0,089 

0 a 4 2 4,3 1 5,9 2 13,3 2 50,0 1 12,5 - - 4 3,1  

5 a 8 12 26,1 4 23,5 1 6,7 1 25,0 2 25,0 3 33,3 29 22,1  

9 a 12 31 67,4 11 64,7 11 73,3 1 25,0 4 50,0 6 66,7 92 70,2  

13 a 16 1 2,2 1 5,9 1 6,7 - - 1 12,5 - - 6 4,6  

Raça               0,426 

Branca 39 84,8 12 70,6 13 86,7 3 75,0 5 62,5 9 100,0 97 74,0  

Parda 4 8,7 4 23,5 - - - - 2 25,0 - - 23 17,6  

Negra 3 6,5 1 5,9 2 13,3 1 25,0 1 12,5 - - 11 8,4  

PEL: Pré-Eclâmpsia Leve; E: Eclampsia; PES: Pré-Eclâmpsia Superajuntada; SH: Síndrome HELLP; HAC: 

Hipertensão Arterial Crônica; HG: Hipertensão Gestacional; PEG: Pré-Eclâmpsia Grave. 

Não foi encontrada associação estatística entre as formas clínicas de SHG com 

escolaridade, raça e renda. Entretanto, a idade mostrou-se estatisticamente significante para 

SHG (p=0,002). 



 

A respeito da avaliação da assistência pré-natal recebida, realizada conforme os 

critérios do manual técnico para gestação de alto risco do Ministério da Saúde observou-se 

que o início do pré-natal de 147 (63,9%) participantes foi precoce, isto é, ocorreu até o 4º mês 

de gravidez. Contudo, 83 (36,1%) iniciaram o pré-natal após esse período, portanto, 

tardiamente; 121 (52,6%) compareceram a 6 ou mais consultas de pré-natal, número esperado 

de consultas. A tabela 2 reúne os procedimentos realizados nas consultas de pré-natal, bem 

como os exames laboratoriais. 

 

Tabela 2 – Distribuição do número de puérperas que tiveram diagnóstico de síndrome 

hipertensiva gestacional segundo procedimentos e exames laboratoriais realizados no pré-

natal. Maternidade Escola Assis Chateaubriand - MEAC. Fortaleza-CE, 2010. 
Variáveis N % 

Procedimentos realizados nas consultas   

Prescrição de ferro 212 92,2 

Prescrição de vitaminas 208 90,4 

Vacinação antitetânica 221 96,1 

Verificação do peso materno 218 94,8 

Verificação da pressão arterial 221 96,1 

Medição da altura uterina 215 93,5 

Ausculta de batimentos cardíacos fetais 212 92,2 
Exames das mamas 76 33,0 

Exame de prevenção do câncer de colo do útero 50 21,7 

Realização de exames laboratoriais   

Um exame de VDRL 196 85,2 

Dois exames de VDRL 9 3,9 

Um exame de glicemia 167 96,5 

Dois exames de glicemia 39 16,9 

Um exame de urina tipo I 192 83,4 

Um exame de anti-HIV 200 87,0 

Dois exames de anti-HIV 21 9,1 

Uma dosagem de hemoglobina e de hematócrito 226 98,3 
Tipagem sanguínea  217 94,3 

Fator Rh materno 215 93,5 

Orientação   

Aleitamento materno 134 58,3 

Cuidados com a alimentação 60 26,1 

Trabalho de parto, parto e nascimento 54 23,5 

Orientação quanto ao puerpério 50 21,7 

VDRL: Não fez/Não sabe informar: 25 e Glicemia e Urina: Não fez/Não sabe informar: 24 e HIV: Não fez/Não 

sabe informar: 9. 

O número total de procedimentos realizados durante as consultas mostraram-se 

significativos, alcançando uma porcentagem maior que 90% em quase todos os 

procedimentos, à exceção do exame das mamas e do exame de prevenção do câncer de colo 

do útero. Quanto aos exames laboratoriais, todos foram realizados por 85,0% ou mais das 

participantes, entretanto o segundo exame de VDRL, de anti-HIV e de glicemia apresentaram 

baixo percentual de realização, correspondendo a 3,9%, 9,1% e 16,9%, respectivamente. 



 

Também ficou perceptível a carência de orientações dadas a esse grupo de mulheres, 

principalmente sobre o trabalho de parto, parto e nascimento e quanto ao puérperio, 

alcançando 23,5% e 21,7% das mulheres, respectivamente. Na tabela 3 foram apresentados os 

indicadores do recém-nascido, a incluir o peso ao nascer, o APGAR no primeiro e quinto 

minutos e a idade gestacional. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos dados relacionados aos recém-nascidos segundo as formas 

clínicas da SHG de mulheres internadas na MEAC. Maternidade Escola Assis Chateaubriand 

- MEAC. Fortaleza-CE, 2010. 

Variáveis 
PEL E PES SH HAC HG PEG 

P 
N % N % N % N % N % N % N % 

Peso (grama)               0,043 

500-1499 2 25,0 5 50,0 5 83,3 1 100,0 - - 1 100,0 10 25,6  
1500-2499 6 75,0 5 50,0 1 16,7 - - 1 100,0 - - 29 74,4  

Apgar 1º m               0,057 

0-2 1 2,2 1 6,3 - - - - 1 12,5 - - 8 6,1  

3-4 1 2,2 3 18,8 3 21,4 - - - - 2 22,2 13 9,9  

5-7 8 17,8 6 37,5 6 42,9 3 75,0 1 12,5 1 11,1 44 33,6  

8-10 35 77,8 6 37,5 5 37,5 1 25,0 6 75,0 6 66,7 66 50,4  

Apgar 5º m               0,148 

0-2 1 2,2 - - - - - - 1 12,5 - - 6 4,6  

3-4 - - - - - - - - - - - - 1 0,8  

5-7 - - 4 25,0 4 28,6 - - - - 1 11,1 9 6,9  

8-10 44 97,8 12 75,0 10 71,4 4 100,0 7 87,5 8 88,9 115 87,8  

Idade gestacional               0,577 
Até 20 - - - - - - - - - - - - 1 0,8  

21 a 30 2 4,5 3 18,8 3 20,0 1 33,3 - - - - 10 7,7  

31 a 42 42 95,5 13 81,3 12 80,0 2 66,7 8 100,0 9 100,0 119 91,5  

PEL: Pré-Eclâmpsia Leve; E: Eclampsia; PES: Pré-Eclâmpsia Superajuntada; SH: Síndrome HELLP; HAC: 

Hipertensão Arterial Crônica; HG: Hipertensão Gestacional; PEG: Pré-Eclâmpsia Grave. 

Ressaltando-se que a média da idade gestacional foi de 36,4 semanas era de se esperar 

um peso ao nascer satisfatório. Em relação ao índice de Apgar, a maioria apresentou valor >8 

no primeiro e quinto minutos de vida em todas as formas clínicas. Os resultados referentes às 

condições perinatais demonstraram predomínio (96,1%) dos nativivos. Portanto, 9 (3,9%) de 

óbito neonatal precoce, como causa provável a insuficiência circulatória de órgãos ou 

sistemas. 

Em relação à idade gestacional, não houve associação estatística significativa com as 

formas clínicas da SHG. De acordo com a adequação do peso ao nascimento a média do peso 

apresentou associação estatística com as formas clínicas associadas (p=0,043). 



 

DISCUSSÃO 

Houve predomínio das formas clínicas graves da SHG, sendo que a PEG, somada a E 

e a SH totalizaram quase 70% das formas diagnosticadas, sendo esta prevalência de formas 

graves esperada no presente estudo, considerando tratar-se de uma maternidade de referência 

terciária. 

Corroborando o resultado pesquisado, estudo documental desenvolvido na mesma 

instituição entre os meses de maio de 2008 a abril de 2009, encontrou prevalência de 32,7% 

de SHG, demonstrando que a prevalência nessa instituição é superior a de outros serviços 

obstétricos de menor complexidade(7). 

A faixa etária materna predominante foi dos 20 aos 34 anos, o que aconteceu entre 

todas as SHG, provavelmente por ser a faixa etária na qual houve maior ocorrência das 

gestações. Porém, apesar de menor frequência absoluta, aquelas clientes com idade entre 13 e 

19 anos apresentaram alta percentagem de E, PEG e HG. As gestantes com mais de 35 anos 

foram mais frequentemente acometidas por PES, SH e HAC. Tais resultados alcançaram 

significância estatística (p = 0,002). 

Entre os fatores de risco para a ocorrência de SHG, os extremos de idade é indicado 

em estudos nacionais e internacionais(8-9), sendo que em um dos estudos, apenas a idade 

materna avançada foi apontada como fator predisponente à desordem hipertensiva(4). 

As mulheres com 0 a 4 anos de estudo e aquelas com 13 a 16 anos de estudos 

apresentaram percentual semelhante em todas as síndromes, exceto na PES e HAC, não 

apresentando diferença significativa, porém, ressalta-se que o nível socioeconômico não 

parece predispor à população as diversas formas clínicas da SHG(10). A raça 

predominantemente encontrada foi a raça branca entre todas as SHG, contrariando a relação 

entre a raça afro-americana e a pré-eclampsia existente em outros estudos(8-9,11). 

Predominou a renda de um salário mínimo. Esta variável também não apresentou 

significância estatística, predominando a baixa renda provavelmente pelo estudo ter-se 

desenvolvido em uma maternidade pública. 

Quanto aos procedimentos realizados no pré-natal, apresentou-se uma cobertura 

adequada na maioria dos procedimentos, porém foi percebida lacuna significativa pela não 

realização do exame das mamas e do exame de Papanicolaou, evidenciando a necessidade de 

o profissional avaliar a gestante de forma integral, sendo o pré-natal o momento oportuno para 

as gestantes realizarem estes exames, e receberem o diagnóstico e tratamento precoce 

adequado. 



 

Quanto aos demais procedimentos, os achados assemelham-se aos resultados obtidos 

em estudo de coorte, realizado em Curitiba no ano de 2004 com 660 primigestas, no qual os 

procedimentos de rotina adotados durante as consultas de pré-natal de medida da pressão 

arterial, medida do peso e a ausculta dos batimentos cardíacos fetais foram referidos como 

sempre realizados por 98,8%, 97,3% e 97,3% das entrevistadas, respectivamente(12). 

A cobertura de todos os exames laboratoriais foi superiores a 85%, quando se tratou 

do primeiro exame. No entanto, referindo-se ao segundo exame o quantitativo foi ínfimo. A 

repetição dos exames VDRL, glicemia e anti-HIV na 30ª semana é relevante, pois no primeiro 

exame de VDRL e anti-HIV a gestante pode estar em janela imunológica, ou se segue durante 

o pré-natal praticando sexo desprotegido poderá a vir se contaminar e assim ter uma nova 

chance de diagnóstico. Quanto a repetição da glicemia, destaca-se a associação do diabetes 

com a SHG(13). 

Tratando-se do exame de urina tipo I, este é simples, de baixo custo e importante para 

detecção precoce de proteinúria, um dos sinais de alerta para a pré-eclampsia(14-15). Em 

estudo qualitativo realizado com 18 gestantes em uma unidade básica de saúde de Vitória-ES 

foi identificado como pontos positivos na consulta de enfermagem durante o pré-natal a 

disponibilidade de informações suficientes e claras sobre cuidados de saúde, sendo essenciais 

as informações a respeito do próprio pré-natal, uma vez que o intercâmbio de informações e 

experiências pode ser a melhor forma de promover a compreensão do processo da 

gestação(16). 

É durante o pré-natal que o enfermeiro tem a oportunidade de realizar estratégias 

educativas em saúde com as gestantes, por meio de oficinas educativas, sobre como ter uma 

gravidez com um mínimo de complicações possíveis. O enfermeiro deve também orientar a 

gestante quanto aos sinais e sintomas e possíveis intercorrências que possam surgir durante a 

gestação, e quais providências a serem tomadas(17-18). Nesse sentido, ressalta-se a 

importância de que cada gestante esteja orientada para reconhecer os principais sinais e 

sintomas da SHG. 

Os resultados referentes a viabilidade do recém-nascido encontrou média do Apgar do 

1º minuto de 7,6 7,8 e do Apgar do 5º minuto foi de 9,1 8,6. Embora a SHG funcione 

como um fator de estresse para o recém-nascido, os achados relacionados à vitalidade fetal 

extra uterina podem ser considerados satisfatórios. 

Algumas alterações fetais podem ocorrer em detrimento da presença da SHG. Em 

decorrência da redução do fluxo sanguíneo uteroplacentário, o feto pode apresentar 



 

crescimento intrauterino restrito e sinais de sofrimento(14). O peso do RN também obteve 

média considerável de 2.796g (DP 887,7), apesar de o peso menor ter sido apenas 595g. 

A prematuridade não mostrou associação significativa com as formas clínicas da SHG 

(p=0,577), contrapondo-se aos achados da literatura que relata relação entre prematuridade e 

SHG(14). 

Os avanços da Perinatologia possibilitam a assistência a recém-nascidos prematuros 

em unidades cada vez mais especializadas. A interrupção prematura de gestações vem 

constituindo opção segura universalmente, quando se objetiva a redução da morbidade e da 

mortalidade perinatal. A evolução dos casos depende da causa da prematuridade e da idade 

gestacional. Além da prematuridade, anomalias congênitas, condições relacionadas à hipóxia 

e infecções neonatais, constituem agravos muitas vezes irreversíveis(19). Portanto, antecipar 

fatores de risco tem sido o propósito fundamental da Neonatologia com a Obstetrícia. 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos corroboram, em parte, o perfil demográfico e socioeconômico 

da população acometida por SHG, atendidas nas instituições públicas de saúde. Evidenciou-se 

baixa renda e baixa escolaridade, contudo houve divergências, em relação à raça. 

A assistência pré-natal alcançou uma considerável cobertura, com início do pré-natal 

até o 4º mês de gestação. A maioria realizou mais de seis consultas pré-natal e os exames 

laboratoriais (primeiro exame). Nessa abordagem foi possível identificar as seguintes 

fragilidades do PHPN: reduzida realização do segundo exame no terceiro trimestre de 

gravidez, compatíveis com a maioria dos achados de abordagem quantitativa, e a baixa oferta 

de orientações relativas ao período gravídico puerperal. A esse respeito, destaca-se que as 

estratégias de promoção e prevenção da saúde no pré-natal devem envolver a complexidade 

dos fatores envolvidos na SHG. O envolvimento da autonomia da mulher como essência do 

processo educativo, considerando-se as vulnerabilidades ambientais, sociais e emocionais 

impressos em diferentes contextos vivenciados por estas. 

Ressalta-se como limitação para o estudo a escassez de outros trabalhos sobre a 

assistência pré-natal de mulheres com história de SHG, principalmente pela enfermagem. 

Conclui-se haver lacunas na assistência pré-natal de mulheres com diagnóstico de SHG, o que 

as torna vulneráveis a morbidades e mortalidade materna, elevando, consequentemente, as 

chances de resultados perinatais desfavoráveis. 
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EXPRESSÕES DE CONFORTO PSICOESPIRITUAL DE MULHERES 

CARDIOPATAS EM AMBIENTE HOSPITALAR: IMPLICAÇÕES PARA OS 
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INTRODUÇÃO: a enfermagem tem como objetivo prestar cuidados a pessoas, grupos, 

famílias e comunidade no seu processo saúde-doença. No processo da construção desse 

cuidado, devemos considerar o contexto psicosócioeconômico e cultural da nossa clientela, 

para que possamos oferecer um cuidado integral, individual e humanizado. A presença da 

mulher cada vez maior no mercado de trabalho faz com que ela tenha de exercer múltiplos 

papéis, várias jornadas diárias de trabalho, seja em casa, seja no trabalho formal ou ainda no 

incremento da renda familiar através do trabalho informal. O desempenho de tantas tarefas ao 

mesmo tempo traz riscos e, muitas vezes, danos à saúde dessa mulher. É cada vez maior o 

contingente de mulheres com doenças cardiovasculares e estar atento a esse dado 

epidemiológico pode evitar agravos mais sérios. No entanto, não raro, o internamento em 

unidades hospitalares de referência é a terapêutica indicada, implicando em um enfrentamento 

de dúvida, medo, desconforto, sentimentos que desestabilizam a mulher e sua família. Assim, 

se faz importante perceber que o cenário da internação hospitalar é um dos contextos no qual 

o cuidado clínico de enfermagem se processa, assistindo a essa mulher cardiopata que 

enfrenta modificações em seu cotidiano, passando, assim, por enfrentamentos que vão além 

da saúde. O contexto psicoespiritual deve ser valorizado pela equipe de enfermagem, uma vez 

que o fator espiritual tem demonstrado um forte impacto sobre a saúde física. Estudos 

demonstram que pessoas com maior religiosidade ou espiritualidade possuem maior bem-

estar geral, menor incidência/prevalência de depressão, menor abuso de drogas ilícitas e 

lícitas, menor incidência de suicídio, melhor qualidade de vida, maior sobrevida e menor 

tempo de internação
1
. Segundo Kolcaba, o conforto psicoespiritual pertence à consciência 

interna de si mesmo, incluindo a autoestima, o autoconceito, a sexualidade, o significado na 
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vida de alguém e a relação com o Ser mais elevado (Deus), tratando-se da combinação do 

estado mental, emocional e espiritual
3
. OBJETIVO: analisar as expressões de conforto 

psicoespiritual de mulheres cardiopatas no ambiente hospitalar, contemplando as 

recomendações da Teoria do Conforto de Katherine Kolcaba e as implicações para os 

cuidados de enfermagem. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: trata-se de pesquisa 

descritiva, com abordagem qualitativa. A coleta das informações ocorreu de janeiro a junho 

de 2012, em um hospital público de Fortaleza-CE. Participaram da investigação 32 mulheres 

maiores de 18 anos, hospitalizadas em enfermarias, por doença cardiovascular. Foram 

excluídas mulheres com dificuldade de comunicação. Utilizou-se a entrevista semi-

estruturada, gravada sob anuência das pacientes, a partir da questão norteadora: O que é 

preciso para a senhora sentir bem-estar pessoal e espiritual? A transcrição das entrevistas foi 

organizada pela análise categorial de conteúdo, sendo a análise mediada pela literatura 

pertinente e, em especial, pela Teoria de Conforto de Kolcaba. Os princípios éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos foram respeitados. O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, em 

Fortaleza-Ceará (Processo 651/09). RESULTADOS: Do discurso das mulheres estudadas, 

emergiu a compreensão de que para sentir bem-estar pessoal e espiritual é necessário 

fortalecer a espiritualidade, como um meio de alcançar conforto, fazendo com que se sintam 

fortes e esperançosas para enfrentar o seu adoecimento dentro de um ambiente hospitalar. 

Elas enfatizaram a ida à igreja, a oração diária como forma de alimentar a esperança na volta 

para casa. O ato da cirurgia em si, motivo de ansiedade e medo nas pacientes, também, 

apareceu nos discursos como forma de manter o bem-estar pessoal e espiritual, e alívio dos 

sintomas da doença. A presença dos amigos e da família no ambiente hospitalar também 

apareceu como promotora de conforto no contexto psicoespiritual. Assim, se percebe a 

importância do enfermeiro proporcionar momentos de interação entre pacientes e familiares. 

A partir das falas das entrevistadas, percebeu-se que é importante entender que a promoção do 

bem-estar pessoal e espiritual está diretamente relacionada a mecanismos estabelecidos desde 

o momento da admissão na unidade hospitalar. Deste modo, a doença vai deixando de ser o 

foco de atenção, e sentimentos como esperança, ansiedade, medo, sabedoria, criatividade, 

coragem e espiritualidade vão ganhando espaço
4
. Assim, a sensibilidade e a valorização da 

espiritualidade dos atores envolvidos minimizam o sofrimento, e os ajuda a aceitar os 

momentos difíceis, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. De acordo com estudo 

sobre espiritualidade e saúde, a religiosidade influencia a saúde, no modo como a pessoa 

respeita o seu corpo e na melhora do estado psicológico, por trazer perdão, esperança, 

altruísmo e amor, na otimização de vias psiconeuroimunulógicas, psicofisiológicas e 

psiconeuroendócrinas e na melhor estratégia de como lidar com o estresse
4
. CONCLUSÃO: 

Esse estudo propiciou descrever as expressões de conforto de mulheres cardiopatas no 

contexto psicoespiritual da Teoria do Conforto de Kolcaba. Compreendendo que o conforto 

assume diferentes significados, de acordo com o momento dos pacientes e das enfermeiras, 

significando mais do que estar confortável em todos os aspectos da vida, mas sim a 

capacidade de manter o equilíbrio entre suas limitações e potencialidades. A espiritualidade é 

uma dimensão do cuidar e o enfermeiro deve reconhecer que os doentes expressam suas 

necessidades espirituais de forma sutil e, por vezes, a doença configura-se em um contexto 

desencadeador de sofrimento. Enquanto resposta ao processo de saúde/doença, o sofrimento 

deve ser um foco de atenção da intervenção da enfermagem. Assim, o enfermeiro pode 

apoderar-se de estratégias, como promover a interação entre familiares e pacientes, incentivar 

que continuem cultivando sua religiosidade no hospital, respeitar e valorizar crenças e práticas 

religiosas, fomentar a fé dos doentes, promover o diálogo entre paciente e equipe, deixando-o 

sempre informado, quanto à sua recuperação e à possível cirurgia, promover a esperança, 

através de uma escuta qualificada ouvir com atenção, falar e apoiar, respeitar a dignidade e 



 

privacidade, incentivar a procura de significado do toque terapêutico, para que assim o 

conforto, no contexto psicoespiritual, aconteça de forma efetiva e o cuidado a essa mulher 

seja realizado de forma integral, individual e humanizada. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: sabe-se que a 

Enfermagem tem o conforto como uma meta de seu cuidado, assim a presente investigação 

contribui para que a equipe de enfermagem gerenciada pelo enfermeiro e integrante da equipe 

de saúde possa contribuir na implementação de novas abordagens, estratégias clínicas e 

educativas a fim de promover, não somente, o tratamento de adoecimentos, e, sobretudo, 

proporcionar conforto aos pacientes cardiopatas no processo de hospitalização, daí a 

importância de um plano terapêutico singular que individualize o cuidado de modo a atender 

às necessidades de conforto de sua clientela. Assim, é essencial que o enfermeiro antes de 

tudo reconheça a si próprio, pois isso é a palavra-chave na atenção à dimensão espiritual dos 

seus doentes
5
. REFERÊNCIAS: 1-Lucchetti G, Almeida, LGC, Granero, AL. Espiritualidade 

no paciente em diálise: o nefrologista deve abordar? J. Bras. Nefrol. v.32 n.1 São 

Paulo Jan./Mar. 2010. 2-Kolcaba K. Comfort theory and practice: a vision for holistic health 

care and research. New York: Springer publishing company, 2003. 3-Panzini RG, Rocha NC, 

Bandeira DR, Fleck MPA. Qualidade de vida e espiritualidade: revisão de literatura. Rev. 

Psiq. Clín. 2007; 34(supl1):105-115. 4-Saad M, Medeiros R. Espiritualidade e saúde. 

Einstein: Educ. Contin. Saúde; 2008, 6(3 Pt2): 135-6. 
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INTRODUÇÃO: a enfermagem foi a primeira ciência da área da saúde que procurou 

enxergar o ser humano de maneira holística. Assim enfermeiro, com base nos fundamentos do 

seu saber técnico, busca o que entende ser bom para os pacientes, promovendo o bem-estar e 

protegendo os interesses destes. Os aspectos psicológicos da pessoa com problemas 

neurológicos são cruciais para a reabilitação e futura adaptação do paciente, este aspecto tem 

sido tradicionalmente relegado a um segundo plano ante aos problemas de ordem biológica. 

No nível psicológico e existencial existe uma serie de reações que devem ser consideradas 

necessárias para o correto enfrentamento da doença neurológica (CARVALHO, 2010). As 

pessoas com deficiência em decorrência de problemas neurológicos vivenciam etapas 

distintas e progressivas no processo de doença e na reabilitação. Conflitos emocionais e 

espirituais se instalam na pessoa, face às incertezas e perspectivas de vida a curto, médio e 

longo prazo, estes são caracterizados em fases bem distintas, a saber: do impacto ou choque, 

nesta a pessoa percebe a mudança física ocasionada pela doença e isso torna-se fator 

estressante; da negação, caracterizada por momento de fuga e existe uma certa dificuldade 

para aceitar a realidade que o cerca, a pessoa percebe tudo de maneira distorcida e reage com 

raiva, ansiedade, depressão, sentimento de culpa, manifestados através de crise de choro, ou, 

veladamente, sob a fachada de autocontrole emocional; do protesto nesta etapa aparece um 

sentimento de injustiça a pessoa pode se perguntar: porque eu? O que fiz? Critica a medicina 

por não ter solução para a sua doença, os profissionais da saúde e a família; e por fim a fase 

da tentativa adaptativa, nesta a pessoa começa a se conscientizar das suas reais limitações e 

das reais potencialidades que existem dentro de si, pode ocorrer depressão ou sensação de 

desvalorização pessoal forte que podem sugerir ideias suicidas. A doença neurológica tem um 

impacto arrasador na vida da pessoa acometida, e da família, quando o doente se dá conta das 

consequências da incapacidade, surgem sentimentos os mais variados possíveis. Neste 
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sentido, o entendimento que o cuidado espiritual é importante para pessoa doente e para seus 

familiares, e que os enfermeiros devem se instrumentalizar para integrá-los na sua prática 

profissional, foi o que motivou o desenvolvimento deste estudo. OBJETIVOS: discorrer 

sobre o cuidado emocional, espiritual para pessoas com problemas neurológicos e propor um 

modelo de intervenções de enfermagem para esta clientela. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo metodológico elaborado a partir de uma revisão 

da literatura sobre a temática visando o aprofundamento e o conhecimento acerca dos 

problemas emocionais e espirituais mais evidentes nos doentes com deficiência por afecções 

neurológicas, de posse destes problemas foram evidenciado os diagnósticos de enfermagem 

em conformidade com a NANDA Internacional (2012) e por último a proposta de modelo de 

cuidado. O estudo foi realizado no período de janeiro a março de 2013. Os achados estão 

apresentados em quadro demonstrativo. RESULTADOS: problemas mais evidenciados 

foram: agressão, comportamento antissocial, falta de alternativas para solução dos problemas, 

incapacidade de mobilizar energia em beneficio próprio, distúrbio no sistema de crenças, 

valores e sentido de vida, solidão e sentimentos negativos. Os diagnósticos de enfermagem 

elaborados foram: 1. Depressão, esta muitas vezes é inicialmente manifestada por meio da 

agressão aos componentes da equipe de saúde, ou por meio de comportamento antissocial; 2. 

Desesperança, estado emocional subjetivo, no qual uma pessoa não vê alternativas, ou 

escolhas pessoais disponíveis para a solução de problemas ou para a obtenção do que é 

desejado e é incapaz de mobilizar energia em seu benefício para o estabelecimento de metas; 

3. Angustia espiritual, distúrbio no princípio vital que permeia todo o ser de uma pessoa, que 

integra e transcende a sua natureza biológica e psicossocial, a pessoa apresenta, ou corre o 

risco de apresentar um distúrbio no sistema de crenças ou valores que proporcionam a força, a 

esperança e o significado de vida; 4. Impotência, falta de controle percebido sobre uma 

situação atual ou acontecimento imediato, a pessoa não tem percepção de que uma ação 

própria não afetará significativamente um resultado e 5. Isolamento social, que se apresenta 

em forma de solidão experimentada pelo individuo e percebida como imposta por outros e 

como um estado negativo ou ameaçador. Intervenções de Enfermagem: para a depressão - 

Estimular o paciente a solicitar apoio e ajuda dos familiares e dos amigos, imediatamente ao 

sentir-se triste e deprimido, orientar a pessoa para evitar pensamentos de morte ou suicidio, 

orientar a importância de uma avaliação de sua saúde mental durante a fase inicial do 

diagnóstico, na hospitalização e na fase de reabilitação e encaminhar a um especialista em 

saúde mental imediatamente; para a Desesperança - Transmitir empatia para promover a 

verbalização de dúvidas, medos e preocupações, encorajar a verbalização por que e como a 

esperança é significativa em sua vida, auxiliar na identificação de fontes de esperança, 

relacionamentos, fé, assuntos confidenciais, mobilizar os recursos internos da pessoa como a 

autonomia, independência, pensamento cognitivo, flexibilidade e espiritualidade e investigar 

o sistema da crença de apoio, valor, experiências passadas, atividades religiosas, 

relacionamento com Deus, significado e objetivo da oração; Angustia Espiritual - Discutir e 

esclarecer valores, crenças e sentido de vida; Facilitar o pesar e suporte emocional; Instalar 

esperança; Aumentar a socialização e Orientar sobre o sistema de apoio; Impotência- Permitir 

que as perdas sejam partilhadas, Manter a pessoa informada sobre as condições, os 

tratamentos e os resultados, Encorajar a assumir a responsabilidade com o autocuidado e 

Auxiliar a pessoa a identificar os pontos fortes e as vantagens pessoais; Isolamento social - 

estimular a (re)socialização da pessoa, por meio da integração das interações do doente com o 

meio ambiente quando perceber que existe fragmentação da identidade pessoal e social, 

oferecer auxílio para a solução de problemas e estimular o contato de indivíduo para 

indivíduo feito por intermediários ou suportes técnicos de comunicação. CONCLUSÃO: um 

evento neurológico, qualquer que seja, é capaz de ocasionar um distúrbio depressivo clínico 

importante, desesperança, angustia espiritual, impotência e isolamento social estes problemas 



 

poderão impedir de forma significativa o processo da reabilitação. O cuidado emocional e 

espiritual ao paciente neurológico requer maturidade, serenidade e entender reações e estágios 

frente à doença, pois o paciente nesta fase deseja receber atenção e tratamento personalizado. 

São, portanto, pequenos gestos de afeto e atenção que influenciarão a recuperação do 

paciente. Nesta situação o paciente precisa encontrar pessoas solidárias que o auxiliem no 

enfrentamento de seu mal físico e de suas necessidades espirituais. Isso vai depender da 

avaliação sobre a vida e responsabilidade diante dos pacientes em suas diferentes 

necessidades. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: o estudo 

certamente contribuirá para um melhor entendimento acerca da problemática emocional e 

espiritual que vivenciam as pessoas com problemas neurológicos permitindo aos enfermeiros 

uma visão mais ampla de como melhor explorar o cuidado emocional e espiritual e incluí-los 

na sua prática profissional cotidiana, considerando que o enfermeiro está em contato constante 

com o paciente tornando-se muito mais fácil cuidar deste assunto. REFERÊNCIAS: 1. 

CARVALHO, Z.M.F de. Cuidado en la dimensión emocional, Espiritual y existencial In: La 

Lesión Medular: manual de cuidados.1 ed.Alicante : Consejo de Enfermería de la Comunidad 

Valenciana, 2010, v.15, p.90-97. 2. NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS 

ASSOCIATION (2012) Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: definições e classificação 

2012-2013. Porto Alegre: Artmed. 
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INTRODUÇÃO: a espiritualidade é uma dimensão humana que se traduz em compreensões 

diversas e individuais. Esta dimensão, que por longo período ficou distante do processo de 

formação dos profissionais de saúde e do cuidado, retoma o interesse das áreas de produção 

científica, principalmente nas últimas duas décadas, inicialmente associada à terminalidade da 

vida e à velhice e atualmente, ao relacionar a espiritualidade com incremento na qualidade de 

vida. A utilização de estratégias baseadas nos recursos de enfrentamento religioso-espiritual 

podem ser benéficas no atendimento da saúde pelo relativo baixo custo e alto impacto na 

saúde e na qualidade vida dos indivíduos. Desse modo, destaca-se a importância da 

abordagem ao tema no ambiente hospitalar onde está posta, tradicionalmente, a dicotomia 

entre a ciência e espiritualidade. A construção de espaços para abordar o tema, neste cenário, 

favorece que mitos sejam desfeitos e experiências no integrar a espiritualidade ao cuidado 

sejam compartilhadas. OBJETIVO: descrever a experiência de um grupo multidisciplinar na 

realização de rodas de conversas e oficinas sobre o tema Espiritualidade e Saúde em um 

hospital universitário. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: as atividades foram organizadas 

por um grupo composto de três enfermeiros e um médico que se revezavam na realização das 

atividades. A partir de dezembro de 2009, as atividades foram inseridas no programa de 

educação permanente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e iniciadas as oficinas 

e rodas de conversa para compartilhar ideias e experiências sobre o tema saúde, 

espiritualidade e cuidado. As rodas de conversa ocorreram em ambiente, com música e 

iluminação suave, em espaço que permitiu aos participantes sentarem no chão, em 
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colchonetes. Inicialmente, foi solicitado que cada um se apresentasse, destacando o motivo de 

interesse pelo tema, quando a maioria preferiu relatar alguma experiência pessoal ou 

profissional relacionada à espiritualidade e saúde. As oficinas foram realizadas em salas de 

aula, também com música suave, e os lugares dos participantes foram dispostos em roda. 

Inicialmente, foi descrita a dinâmica proposta, seguida da apresentação do trecho de um filme 

relacionado ao tema de modo a gerar uma reflexão. A seguir foi solicitado aos participantes 

que escrevessem uma palavra ou frase que remetesse ao tema saúde, espiritualidade e 

cuidado, fizesse uma breve apresentação e/ou relato da sua experiência. À medida que cada 

um falava, o material produzido era depositado no centro da roda. Concomitante foi aplicada 

a dinâmica da Teia, a qual possibilitou que todos compartilhassem a atividade, além de 

estimular a conexão entre todos os participantes. Ao término de ambas as atividades as 

produções individuais eram recolhidas e configuraram as avaliações de reação das rodas e 

oficinas. A duração das rodas de conversa e oficinas foi de duas horas. RESULTADOS: Até 

o momento ocorreram duas rodas de conversa e nove oficinas em diversas áreas do hospital. 

Os primeiros grupos incluídos nas oficinas foram de profissionais das unidades onde a 

terminalidade dos pacientes era mais frequentemente vivenciada. Contudo outras unidades, 

onde os profissionais também se sentiam sobrecarregados emocionalmente foram 

contempladas. Algumas das oficinas não foram realizadas em unidades específicas, mas 

compostas por integrantes de diferentes setores da instituição, totalizando a participação de 

130 profissionais de saúde (auxiliares e técnicos de enfermagem, médicos, enfermeiros, 

residentes de enfermagem, psicólogos e funcionários da farmácia, auxiliares administrativos e 

de laboratório e professores de enfermagem). Na análise de significado das avaliações de 

reação das rodas e das oficinas foram identificadas as seguintes manifestações sobre as 

repercussões das oficinas relatadas pelos participantes: integração, informação, conhecimento, 

bem-estar, conforto, paz, aprendizado constante; importância de poder abordar o tema de 

maneira multifocal, com o olhar de cada participante; troca de experiências entre colegas das 

mais diversas áreas (administração, enfermagem, médica); espaço aberto para discussão do 

tema e uma dinâmica que permite que cada um se expresse com liberdade e confiança. 

Também foi possível identificar repetidas solicitações de continuidade destas atividades, 

evidenciando a necessidade que os profissionais têm de dialogar sobre o tema da 

espiritualidade. O que levou o grupo a projetar para o segundo semestre de 2013, a realização 

de três oficinas em áreas que solicitaram apoio na abordagem das questões relacionadas à 

espiritualidade e saúde. CONCLUSÕES: as oficinas e as rodas de conversa revelaram-se 

como excelentes instrumentos de educação e de cuidado para os profissionais participantes. 

Além disso, possibilitou um espaço de liberdade, respeito e reflexão percebido em cada relato 

de experiência sobre os laços que unem espiritualidade, saúde e cuidado, confirmando o quão 

essencial eles são no cotidiano de trabalho do HCPA. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA ENFERMAGEM: as contribuições oriundas destas atividades foram o estreitamento 

dos laços multidisciplinares, a consolidação do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde 

e Espiritualidade (NEISE) do HCPA, a realização de dois Fóruns sobre Espiritualidade e 

Saúde, dentre outros eventos relacionados ao tema na instituição. 

Descritores: Enfermagem. Espiritualidade. Saúde. 
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ESPIRITUALIDADE/RELIGIOSIDADE EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: 

QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 
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INTRODUÇÃO: o câncer atinge altos índices de incidência, constituindo-se na segunda 

causa de mortalidade no Brasil. O diagnóstico da neoplasia causa um forte impacto na vida de 

seus portadores. Para lidar com essa condição, as pessoas com câncer utilizam diferentes 

estratégias de enfrentamento, destacando-se no presente trabalho a religiosidade e a 

espiritualidade, que predominam em grande parte da população acometida por essa 

enfermidade, contudo, são as consequências do enfrentamento religioso que predirão se os 

resultados refletidos na saúde do paciente aparecem de forma positiva ou negativa. A relação 

entre espiritualidade e saúde tem se tornado um claro paradigma a ser estabelecido na prática 

diária do profissional de saúde. A espiritualidade, relacionada ou não à religiosidade, 

historicamente tem sido ponto de satisfação e conforto para momentos diversos da vida, bem 

como motivo de discórdia, fanatismo e violentos confrontos. A maioria dos estudos indica 

que a espiritualidade e a religiosidade podem contribuir como forma de adaptação ao estresse 

em contextos de saúde, que são relevantes nos cuidados paliativos e relacionados à dor, como 

forma de tornar o atendimento totalizado ao indivíduo, pois a prática religiosa nunca deve 

substituir a prática clínica, e sim completá-la. A religiosidade/espiritualidade tem 

demonstrado grande impacto sobre a saúde física, sendo considerada como possível fator de 

prevenção ao desenvolvimento de doenças, e eventual redução de óbito ou impacto de 

diversas doenças. Estudos independentes determinam que a prática regular de atividades 

religiosas tem reduzido o risco de óbito em cerca de 30% e, após ajustes para fatores de 

confusão, em até 25%. Dessa forma, os resultados dos estudos sobre o assunto, incluindo o 
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presente trabalho, voltam-se para a possibilidade de prevenção. OBJETIVO: investigar o 

enfrentamento religioso/espiritual em pacientes oncológicos (características que facilitam e/ou 

dificultam a qualidade de vida). DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: trata-se de uma 

pesquisa descritiva, de natureza qualitativa. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. A pesquisa foi realizada em um 

hospital especializado em oncologia, de grande porte, na cidade de Fortaleza-Ceará. 

Participaram do estudo 20 pacientes oncológicos, com idades entre 25 e 55 anos. Os 

participantes receberam todas as informações cabíveis sobre a pesquisa e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a coleta de dados, foi utilizado um roteiro de 

entrevista, que visava obter o conteúdo do relato de história de vida dos participantes em 

relação a aspectos específicos relevantes para a pesquisa. As entrevistas foram gravadas em 

fita cassete e outras manifestações gestuais expressivas foram anotadas pelo pesquisador. 

Então, os relatos das participantes foram transcritos e analisados. RESULTADOS: 

Inicialmente foi realizada a caracterização da amostra, sendo os resultados divididos em: (1) 

Categorias levantadas a partir do conteúdo do relato verbal das participantes; (2) 

Características de religiosidade e espiritualidade. Em relação à divisão (1): Na presente 

amostra, observa-se, a partir do conteúdo do relato verbal de todas as participantes, a presença 

do enfrentamento religioso, demonstrada a partir de relatos que continham referências a um 

“Deus” ou a um “ser supremo”. O conteúdo desses relatos aponta para o uso de estratégias, 

onde foi possível levantar cinco categorias: Suporte Emocional, Cura (transformação de vida), 

Busca de Significado, Contribuições no Tratamento e Controle. A Busca de Significados 

apareceu em 80% das participantes e o Suporte Emocional, em 70% delas, sendo estas as 

categorias que mais se destacaram nos relatos das participantes. Tal fato pode demonstrar que 

a religiosidade e/ou espiritualidade proporcionam um forte auxílio tanto no acolhimento como 

na procura por significação, aparecendo como variáveis importantes para o enfrentamento da 

problemática. Esse fator demonstra o quanto o indivíduo precisa buscar uma explicação para 

os eventos que o cercam e até mesmo para seu futuro no longo prazo, além do quanto essa 

estratégia pode ajudá-lo a enfrentar a situação atual que vivencia. Grande parte das 

participantes (60%) atribuiu à religiosidade e à espiritualidade a causa de sua Cura 

(transformação de vida) e/ou Contribuições no Tratamento, o que sugere que designam a um 

“ser supremo” e/ou transcendental o motivo de uma possibilidade de cura ou melhora. As 

categorias Cura e Contribuições no Tratamento estão intimamente relacionadas à categoria 

Controle. Embora presentes em apenas 30% dos participantes. A partir da análise realizada, 

pode-se inferir que a possibilidade de controle sobre as próprias vidas é fundamental. Quando 

o sujeito tem controle sobre as contingências presentes em sua vida, ele lida com os 

acontecimentos de modo mais tranquilo; por outro lado, aquilo sobre o que não se tem 

controle é fonte de ansiedade e preocupação. Aguardar que os acontecimentos tomem seu 

curso, sem ter o que fazer para contribuir, é muitas vezes, um complicador na história dos 

indivíduos. A religiosidade contribui com a ideia de que existe alguém maior, responsável por 

esse controle, e ainda, alguém que deseja o melhor para a pessoa. Acreditar e colocar o 

controle nas mãos de Deus é, dessa forma, um fator que reduz o estresse e a ansiedade. Por 

meio dessas categorias, levantadas a partir do conteúdo do relato verbal, pode-se notar que as 

participantes atribuem características ao enfrentamento religioso que consideram positivas, ou 

seja, responsáveis por uma melhoria em sua qualidade de vida. Em relação à divisão (2): A 

presente amostra revelou que 100% dos participantes apresentaram características de 

espiritualidade em seus relatos e 50% desses demonstraram características de religiosidade em 

suas falas. Pode-se perceber que a espiritualidade aparece em alto índice nos relatos, 

chegando a 80%. A representação da espiritualidade como uma busca individual de 

significados de vida, bem como uma relação com o ser supremo, revela que a espiritualidade 

abrange. As práticas adotadas por uma determinada religião também estão demonstradas 



 

quando os relatos apontam a busca por um líder e rigorosidade nas orações como 

manifestações de fé e busca por conforto, dever e devoção. As orações, devoções e busca por 

um líder, referidas nos relatos, constituem-se em elementos da religiosidade, funcionando 

como práticas adotadas por uma determinada religião, o que confere um dever e uma possível 

“salvação”e confiança. Esta confiança também é bastante observada na categoria Controle, 

aparecendo como uma importante aliada para a redução da ansiedade. Nessa perspectiva, a 

religião e a espiritualidade empreendem o esforço de significar essa nova demanda 

apresentada para o paciente, buscando compreender a própria doença, o sofrimento, a morte e 

a existência. No presente estudo, a categoria Busca de Significado demonstrou essa 

preocupação por parte dos participantes que utilizam a religiosidade/espiritualidade como 

elemento facilitador de enfrentamento. CONCLUSÃO: este estudo abriu espaço para 

importantes aspectos presentes na relação do câncer com a espiritualidade/religiosidade, 

considerando que conteúdos como a morte foram relevantes na presente amostra. A partir 

deste estudo cria-se, também, possibilidades para novas pesquisas que apontem para a 

necessidade de capacitação de profissionais preparados para lidar com temas como a 

religiosidade/espiritualidade e a existência/morte. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA ENFERMAGEM: trazer uma contribuição no sentido de informação e conhecimento 

válidos para propostas preventivas. 

DESCRITORES: Espiritualidade. Qualidade de vida. Câncer. 
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INTRODUÇÃO: após a Reforma Psiquiátrica as famílias dos indivíduos em sofrimento 

psíquico passaram a conviver ativamente e a abrigá-los. Contudo são notórias as dificuldades 

que os familiares perpassam nesse convívio diário, especialmente pelo despreparo diante 

dessa rápida alteração. Conviver com esse indivíduo acarreta mudanças no ambiente familiar, 

especialmente quando se trata de uma criança ou adolescente em sofrimento psíquico. Esse 

indivíduo trás, além das necessidades fundamentais que uma criança ou adolescente têm, 

àquelas relacionadas ao seu sofrimento psíquico. Diante disso, a família é responsável pelo 

cuidado de seus membros em sofrimento psíquico, especialmente tratando-se de criança ou 

adolescente, considerando a sua fase de desenvolvimento em que fragilidade e dependência 

podem estar presentes. OBJETIVO: nesse contexto, busca-se evidenciar a espiritualidade no 

cuidar em saúde mental de criança e adolescente acompanhados no Centro de Atenção 

Psicossocial Infanto juvenil (CAPSi). DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: esse trabalho é 

fruto da vivencia e anotações em campo de coleta de dados, em um CAPSi da cidade de 

Fortaleza, Ceará, para a dissertação intitulada: Tipo vivido de família de criança e adolescente 

em sofrimento psíquico, 2011. A clientela atendida constitui-se em uma faixa etária de 2 a 19 

anos em situações de sofrimentos psíquicos, bem como seus familiares em grupos de apoio 

inseridos em um CAPSi. Foram sujeitos desta pesquisa os sistemas familiares, cujo pelo 

menos um membro partícipe do grupo de familiares no CAPSi há mais de dois meses e cujas 

crianças e adolescentes a eles vinculados tenham pelo menos três meses de acompanhamento 

no CAPSi. Excluíram-se aqueles cujo familiar tenha faltado as quatro últimas reuniões 

grupais anteriores à data de início da coleta de dados e/ou não pudesse responder aos 
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questionamentos por orientação dos profissionais do CAPSi. Assim, foram entrevistados 

indivíduos que participavam de grupo de familiares na instituição, um total de 15 famílias. Foi 

realizada gravação em áudio dos depoimentos, consentida por meio da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre-esclarecido. As falas são apresentadas entre aspas, pois são 

transcritas em sua exatidão. Entre parênteses coloca-se o nome fictício da criança 

acompanhada pelo CAPSi, precedido pelo parentesco com a criança ou adolescente 

acompanhado. Procurou-se, durante a categorização das entrevistas, associá-las às anotações 

do diário de campo, para que as falas fossem analisadas com maior primazia. Para entrevistar 

as famílias primava-se por um ambiente tranqüilo e reservado para que o familiar pudesse 

estar mais livre a expressar seus sentimentos. Foi assumida como definição de família a de 

Hockenberry (2006, p.31), referindo que o conceito para família não é universal, “a família é 

o que a pessoa considera que seja”. Sendo então uma definição subjetiva, baseada naquilo que 

a pessoa tem como família e seus laços. A pesquisa, aprovada pelo Comitê de Ética em 

pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, seguiu os rigores éticos conforme resolução 

196/96, sob protocolo: 11043612-1. RESULTADOS: todos os entrevistados foram do sexo 

feminino, entre mães, avós ou tia. As crianças ou adolescentes atendidos constituíram-se em 

nove do sexo masculino e seis do sexo feminino, todos residentes no domicílio da 

entrevistada. Foi perceptível que, em meio a todos os problemas que os indivíduos relatavam 

estar imersos, a espiritualidade está presente, relatada na confiança em Deus, especialmente 

quando a família expressava-se sobre a possibilidade de cura da criança ou adolescente em 

sofrimento psíquico. Dessa forma, foi criada a categoria: "Fé como sustentáculo da vida". 

Nessa categoria foram unidos os depoimentos que expressam os sentimentos mais ligados à 

religiosidade dessas famílias. É nessa fé que muitas vezes as famílias têm obtido a sua 

sustentação perante os desafios diários. “A única pessoa que eu me apegava era Deus. Senhor 

abre uma porta, abre uma porta Senhor. Dá mais paciência que eu possa ter fé, força para 

mim lutar” (Mãe de José) “Tenho orado a Deus, tenho pedido a saúde dele, meu filho.” (Mãe 

de Mário) “Que Deus me abençoa.” (Mãe de Márcia) “Porque eu rezo muito.” (Avó de 

Paulo) O cultivo da fé dentro do ambiente familiar é vivenciado pelas depoentes. É comum 

elas conduzirem essas crianças e adolescentes em sofrimento psíquico junto a elas para esses 

ambientes religiosos. “Igreja que é para ele não sair do caminho[...]. Ele dá um carinho, 

escuta o louvor com eles.” (Mãe de Pedro) “Só tenho força por João e Deus na minha vida.” 

(Mãe de João) O caminhar junto à fé tem conseguido manter muitas das entrevistadas com 

vigor no cuidado em saúde mental, evitando que elas desistam do tratamento, mesmo que 

diante das dificuldades apresentadas. Essa batalha diária acontece diante das expectativas pelo 

futuro dessas crianças e adolescentes em sofrimento psíquico. CONCLUSÃO: evidencia-se 

tanto o desgaste físico quanto o emocional da família, em especial do membro principal 

cuidador, que depuseram nas entrevistar relatadas. Diante dos obstáculos e da falta de apoio, é 

na religiosidade que essas famílias têm conseguido o encorajamento para a manutenção do 

tratamento, relatadas na esperança de cura vinculada a um milagre de Deus, junto ao 

tratamento no CAPSi. As entrevistadas explicitaram que as famílias têm conseguido a adesão 

religiosa dessas crianças e adolescentes, fato importante para que haja continuidade da 

espiritualidade no meio familiar, o que favorece a união da família. Barroso, Bandeira e 

Nascimento (2009) referem que manter ativa a religiosidade familiar está entre os itens mais 

importantes para a convivência com a sobrecarga diante do sofrimento psíquico. Assim, a 

espiritualidade torna-se forte na manutenção do cuidado familiar a criança e adolescente em 

sofrimento psíquico. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

conhecendo a força que a espiritualidade possui dentro do ambiente familiar é possível que os 

cuidados em saúde mental possam favorecê-la ou mesmo possibilitá-la indicando grupos de 

apoio conforme a necessidade da família. As práticas de promoção de saúde devem ser 

também voltadas para o bem estar da criança e adolescente em sofrimento psíquico, bem 



 

como para seu sistema familiar Assim, o enfermeiro pode explorar esse âmbito do cuidar no 

acompanhamento em saúde mental de famílias de crianças e adolescentes em sofrimento 

psíquico. É na expectativa de uma atenção voltada ao sistema familiar, que supra as 

necessidades da criança, do adolescente e sua família, que novas formas de cuidado estão 

sendo estudadas. Esses métodos surgem na busca da reintegração daqueles que estão em 

sofrimento psíquico na sociedade, vivenciando o coletivo. REFERÊNCIAS: BARROSO 

S.M., BANDEIRA M., NASCIMENTO E. Fatores preditores da sobrecarga subjetiva de 

familiares de pacientes psiquiátricos atendidos na rede pública de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.25, n.9, p.1957-68. 2009. 

HOCKENBERRY, M. J., Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica, 7ª. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2006. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SAÚDE MENTAL: SENTIDOS ATRIBUÍDOS POR 

MULHERES VITIMADAS 
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INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher representa um problema mundial de saúde 

pública e faz parte da realidade e do imaginário brasileiro há séculos. As mulheres vítimas de 

violência doméstica podem vivenciar alterações na saúde física e mental que irão interferir na 

sua dinâmica social e qualidade de vida. Ressalta-se a preocupação da correlação entre a 

violência e a saúde mental, no qual, as mulheres vítimas de violência têm duas a três vezes 

mais predisposição para desenvolverem distúrbios mentais e aumentam as chances para as 

tentativas de suicídio. Assim, como eixo estratégico do novo modelo, o CAPS busca garantir 

acesso, integralidade e resolutividade na atenção prestada, acolhendo uma clientela com 

transtornos mentais e seus familiares por uma equipe multiprofissional. Sabendo-se das 

sequelas que a violência causa na mulher, no âmbito social, psicológico e cultural, 

questionam-se como elas vivenciaram a violência doméstica? Como a violência doméstica 

alterou o estado de saúde mental das mulheres? OBJETIVO: Compreender os sentidos 

atribuídos às alterações da saúde mental de mulheres vítimas de violência doméstica em uma 

cidade do Nordeste Brasileiro. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo de natureza 

qualitativa, realizado em Fortaleza, Ceará. O local de estudo foi o Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS, referência para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica 

que possuem alterações na saúde mental. O núcleo de participantes constituiu-se por 30 

mulheres, usuárias cadastradas do CAPS há no mínimo seis meses, faziam atendimentos no 

serviço de saúde mental, tinham idade mínima de 18 anos e tiveram registrado em seu 

prontuário a busca pelo serviço por sofrerem violência doméstica ou foram encaminhadas 
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para o CAPS por outras redes, como a Estratégia Saúde da Família (ESF), hospitais de 

atenção secundária e os distritos policiais. As pesquisadoras optaram pela realização das 

entrevistas no próprio serviço de saúde, pois considerou a residência das mulheres um espaço 

em que trás lembranças da violência, preservando desse modo os aspectos emocionais e 

também o fato de muitas residirem com o agressor, o que poderia dificultar os relatos. As 

entrevistas gravadas foram transcritas na íntegra e a organização dos dados anotados ocorreu 

imediatamente após os encontros. Em seguida, os dados coletados foram compilados e 

organizados em categorias, de acordo com que a análise de conteúdo, emergindo as 

categorias: relembrando a experiência e sentimentos da violência e as alterações ocorridas na 

saúde mental das mulheres vítimas de violência. A discussão dos achados conjuga a literatura 

sobre o tema e dados empíricos coletados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade de Fortaleza sob nº 297/2009. Entre as 30 participantes, a idade 

variou entre 18 e 60 anos, predominando a faixa etária entre 31 e 50 anos. Em relação à 

ocupação, dez são donas do lar, duas eram estudantes, duas aposentadas e as demais possuíam 

ocupações com remuneração e carteira assinada. Quanto ao estado civil, doze eram solteiras, 

dez casadas com o agressor e seis divorciadas. Dentre os tipos de violência, a violência 

psicológica foi referenciada por 28 mulheres, destacando-se o desrespeito, humilhação e 

depreciação, comprometendo a autoestima e autoconfiança da mulher. O agressor mais 

ressaltado foi o companheiro e os familiares: “Meu pai me xingava, falava ô animal você tem 

problema. Minha mãe falou que eu não ia ser nada na vida, num momento de raiva.” Outro 

ponto que vale ser destacado é a infidelidade conjugal
2
, materializado na falta de cuidado e 

atenção do companheiro, ameaça de morte por ele e sentimento de mágoa vivenciado pela 

mulher: “Quando estava grávida de seis meses, meu marido arranjou outra. Ele também me 

agredia e eu não sabia o que era.” A violência física foi relatada por 19 mulheres, por meio 

de tapas, murros, lesões externas, tais como arranhões, cortes, pauladas, ponta pés, chutes e 

tentativas de estrangulamento, ocasionadas pelo companheiro e familiares: “Meus irmãos já 

puxaram faca para mim e quebraram meu nariz. Minha mãe me batia muito quando eu era 

criança.” A violência verbal foi relatada por 18 mulheres, ressaltando o uso de palavras que 

minimizam a pessoa, tais como o uso de palavrões, comentários depreciativos sobre o corpo, 

calúnias, ofensas morais, que geram conflitos emocionais, sendo ocasionadas pelo 

companheiro e familiares: “Meu marido me chamou de vaca.” A violência sexual foi referida 

por 12 mulheres, por meio da obrigação de ter relações sexuais contra o desejo da pessoa, 

assim como a violência sexual sofrida na infância em que o agressor era familiar e/ou amigos 

próximos da família: “Quando o sobrinho da minha mãe vinha me violentar eu gritava, 

chorava. Eu nunca falei para minha mãe, porque ele disse que ia me matar e matar ela.” 

Somam-se as consequências na vida da mulher vítima de violência, as alterações ocorridas na 

saúde mental, este é principal motivo que as levam a buscar o serviço de saúde. Dentre as 

alterações ocorridas, a principal relatada por todas é a depressão: “Desde quando fui 

assediada, no momento em que brincava na área da minha casa por um homem que tinha na 

minha rua, tenho medo do desconhecido, sofro antecipadamente com o novo, fico ansiosa. 

Tenho depressão.” Além da depressão, outro ponto destacado pauta-se na tentativa de 

suicídio e pensamentos de dar fim à própria vida: “Foi tanto sofrimento que hoje a minha 

vida não tem sentido. Fiquei com depressão. Já tentei suicídio várias vezes. Eu não tenho 

nada a perder.” Além disso, ocorreram outras alterações na saúde mental das mulheres, 

envolvendo situações de crise, ansiedade e insônia: “Isso tudo que eu vivi com certeza 

influenciaram na minha saúde. Acordava a noite com o coração palpitando. Tinha pesadelos. 

Comecei a ficar muito triste, angustiada.” A bebida alcoólica e o uso abusivo de drogas pelos 

agressores remeteram as recordações das mulheres, associada aos momentos em que ocorria a 

violência: “Meus irmãos já quebraram o meu nariz e puxaram faca pra mim por causa das 

drogas, querem roubar tudo dentro de casa, vendem minhas coisas para comprar drogas.” 



 

Muitas sofriam violência desde a infância permanecendo no silêncio, tal situação é um 

limitador para os profissionais de enfermagem ter o potencial poder de identificar as vítimas 

de violência e assim, exercer cuidado integral à saúde da mulher. CONCLUSÃO: Destaca-se 

a importância da interlocução entre os serviços de saúde, a unidade básica deve representar a 

porta de entrada e encaminhar para o CAPS as mulheres em sofrimento psíquico, no entanto, 

ainda existe a fragmentação dos serviços, dificultando que as mulheres recebam atenção 

integral. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: A contribuição 

deste estudo para a enfermagem está em reconhecer as possibilidades de atuação dos 

profissionais de enfermagem do CAPS em desenvolver ações para promover à saúde mental 

das mulheres vítimas de violência. 

DESCRITORES: Violência. Mulher. Saúde Mental. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, o diabetes mellitus aparece em quarto lugar dentre as doenças 

mais prevalentes na população idosa. O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica de 

incidência mundial decorrente da falta de insulina e/ou incapacidade de a insulina exercer 

adequadamente seus efeitos, gerando com sua progressão, complicações metabólicas agudas 

que comprometem a qualidade de vida dos idosos. No âmbito da atenção primária são 

realizadas ações de acompanhamento dos idosos com diabetes, principalmente pelo 

enfermeiro da Equipe de Saúde da Família por meio da consulta de enfermagem. A consulta 

de enfermagem possibilita aos enfermeiros avaliar as necessidades dos idosos com diabetes, 

assim como as variáveis que interferem na sua adesão terapêutica, permitindo um espaço de 

descoberta e interação, e favorece uma abordagem mais precisa e próxima da realidade. 

Entretanto, a qualidade dessa consulta pode ser influenciada por fatores que incluem 

dificuldades pessoais, estruturais e organizacionais. Portanto, questiona-se: como tem se dado 

a consulta de enfermagem ao idoso com diabetes na Estratégia Saúde da Família (ESF)? Além 

disso, qual a visão dos enfermeiros diante do cuidado prestado a essa população? 

OBJETIVO: O estudo tem por objetivo conhecer a visão dos enfermeiros sobre o cuidado de 

enfermagem direcionado ao idoso com diabetes na Estratégia Saúde da Família (ESF). 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com 

enfoque qualitativo realizado no município de Sobral-CE, nos territórios com maior número 

de diabéticos cadastrados no Sistema Informatizado de Cadastramento e Acompanhamento de 

Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA). Os territórios que apresentaram maiores índices de 

diabetes foram os Centros de Saúde da Família (CSF) Tamarindo com 358 diabéticos 

cadastrados, Estação 345 e Dom Expedito com 204. Os sujeitos da pesquisa foram sete 

enfermeiros que prestavam assistência nos referidos territórios e que tinham no mínimo seis 

meses de experiência profissional na ESF. A coleta das informações foi realizada no mês de 
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maio de 2013. No primeiro momento, identificaram-se os territórios da sede do município de 

Sobral-Ce com o maior número de diabéticos cadastrados no HIPERDIA. Em seguida, 

agendou-se entrevista com os enfermeiros, apresentou-se o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e posteriormente realizou-se entrevista semiestruturada nos CSF de atuação dos 

sujeitos da pesquisa. As entrevistas foram gravadas e logo após, transcritas na íntegra e 

analisadas a luz da análise temática de Minayo (2010). Contudo, as informações foram 

organizadas nas seguintes categorias temáticas: 1. A consulta de enfermagem ao idoso com 

diabetes na Estratégia Saúde da Família e 2. A visão dos enfermeiros sobre o cuidado ao idoso 

como diabetes na Estratégia Saúde da Família. Ressalta-se que na ocasião do agendamento 

das entrevistas, observaram-se os registros de consulta de enfermagem dos idosos com 

diabéticos nos prontuários e aspectos relacionados à organização da equipe de saúde da 

família para atendimento ao idoso com diabetes, segundo um roteiro de observação. As 

entrevistas foram realizadas até obtenção da saturação dos dados, portanto não foi 

quantificado a priori o número de enfermeiros e de entrevistas que seriam realizadas. 

Ressalta-se que a pesquisa atendeu aos princípios da Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde N° 196/96 de pesquisas que envolvem seres humanos. Ao concordarem em participar 

do estudo, os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para 

manter o anonimato, os entrevistados foram enumerados na ordem da realização das 

entrevistas com a inicial E, permanecendo: E1, E2, consecutivamente até o quantitativo final 

de entrevistados. RESULTADOS: Observou-se que dos três territórios escolhidos para a 

realização deste estudo apenas um possuía atendimento semanal do enfermeiro ao idoso 

diabético no cronograma de atividades da equipe de saúde. Em outra, o acompanhamento 

individual ao idoso diabético era feito apenas por um enfermeiro que não era da área de 

adscrição dos idosos. Trata-se de um profissional que estava lotado no CSF para atender 

especificamente hipertensos e diabéticos. Por último, uma equipe de saúde fazia atendimentos 

grupais a cada trimestre e quando necessário por demanda espontânea. Portanto, percebe-se 

que não há uma padronização dos CSF em relação ao atendimento a essa parcela da 

população, dificultando assim o monitoramento do serviço pela gestão. Sobre a consulta de 

enfermagem, os discursos dos enfermeiros revelaram que a consulta de enfermagem não se 

efetivava na perspectiva da integralidade da atenção ao idoso. Os enfermeiros afirmaram que 

inicialmente realizavam perguntas acerca do estado de saúde do idoso a fim de identificar 

problemas de saúde a partir das queixas do cliente. Ainda, afirmaram que não examinam 

apropriadamente os pés diabéticos e justificavam tal fato pela falta de tempo e sobrecarga de 

trabalho. Importante dizer, que embora as falas dos enfermeiros evidenciassem o registro de 

todas as informações nos prontuários, as anotações no diário de campo permitiram supor que 

há uma ausência dos registros referentes ao exame físico e prescrições de enfermagem. Os 

registros de enfermagem limitaram-se às queixas clínicas do paciente e transcrições 

medicamentosas. Assim, os enfermeiros qualificaram o cuidado da enfermagem ao idoso 

como falho e a assistência de enfermagem fragilizada. Isto relacionado à sobrecarga de 

trabalho e a demanda excessiva de atividades assumida pelo enfermeiro. Outro fato também 

citado pelos entrevistados foi a dificuldade da adesão aos hábitos saudáveis de vida como 

dieta e atividade física, além da adesão ao tratamento medicamentoso. Entretanto, apontaram 

a experiência de ações coletivas interdisciplinares como por exemplo sessões grupais e visita 

domiciliar em conjunto com os profissionais do Núcleo de Apoio ao Saúde da Família 

(NASF), como estratégia de melhoria para o cuidado ao idoso com diabetes, fortalecendo a 

ferramenta da educação em saúde. Além disso, mencionaram a necessidade de reorganização 

dos CSF, com inclusão de um turno semanal de atendimento ao idoso diabético no 

cronograma das equipes. CONCLUSÃO: Há necessidade de rever o processo de trabalho do 

enfermeiro da ESF, uma vez que a sobrecarga de trabalho deste profissional pode fragilizar a 

qualidade da assistência de enfermagem à população. Nota-se que os grupos são importantes 



 

ações coletivas que configuram projetos complementares e que devem ser fortalecidos para 

orientar e promover qualidade de vida aos idosos diabéticos. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: A pesquisa evidência a 

importância de o enfermeiro incorporar a questão da atuação multidisciplinar e 

interdisciplinar que se constituem uma interação de saberes e experiências que favorecem um 

cuidado não só voltado à doença, mas na promoção da saúde e prevenção de possíveis 

complicações do diabetes em idosos. 

DESCRITORES: Idoso, Diabetes Mellitus, Cuidados de Enfermagem 
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INTRODUÇÃO: Na atualidade, o bullying é um fenômeno que não é desconhecido para 

ninguém, dada a frequência com que é mencionado nos meios de comunicação social e aos 

trabalhos que se têm realizado para o seu conhecimento. Na literatura encontram-se vários 

registos sobre a violência entre os jovens, nomeadamente na escola. Nas últimas décadas, a 

grande preocupação e motivo de reflexão é o bullying, a forma mais grave de violência, por 

ser intencional, repetitivo, persistente no tempo, com o objetivo magoar alguém (OLWEUS, 

1993; MARQUES NETO; ANGULO; PEREIRA, 2001; MATOS; GONÇALVES, 2009) e 

com consequências graves para a saúde, nomeadamente depressão e ideias suicidárias. Pelas 

suas caraterísticas, o bullying constitui um objeto de estudo atual e pertinente na área da saúde 

e consequentemente na enfermagem, pois traz contributos para a concepção/desenvolvimento 

do cuidado e promoção da saúde de grupos vulneráveis. OBJETIVOS: Perceber o bullying 

em função dos diferentes olhares: os da vítima e os do agressor e conhecer os sinais que 

podem ser tradutores da sua existência num determinado contexto e conhecer algumas 

variáveis que possam estar relacionadas com o bullying tanto como fatores protetores, como 

causadores do fenômeno. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Uma pesquisa bibliográfica 

permitiu-nos identificar algumas variáveis. RESULTADOS: Assim, Matos e Gonçalves 

(2009) referem os estudos de Chapell et al., de Harris e Petrie e de Young e Sweeting em que 

se concluiu existirem diferenças em nível do sexo quanto aos comportamentos agressivos na 

frequência e na forma como acontecem. Quanto à idade, os comportamentos violentos podem 

acontecer em qualquer idade, mas sabe-se que as pessoas são mais vulneráveis em certas 

idades (MATOS; GONÇALVES; 2009). Pereira, Mendonça Neto, Valente e Smith (2004) 

dizem que o bullying ocorre principalmente nas crianças mais jovens. O insucesso escolar é 

outra variável a considerar. Costa e Pereira (2010) concluíram que o grupo de alunos que 

tiveram alguma reprovação estava mais envolvido em comportamentos de agressão/vitimação 

(54,5%, comparativamente com 46,3% relativo aos alunos que sempre transitaram de ano). As 

caraterísticas dos indivíduos são também consideradas preditores dos comportamentos 

agressivos. Os agressores são muitas vezes inseguros, têm níveis de ansiedade elevados, baixa 
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autoestima (MATOS; GONÇALVES, 2009) e falta de empatia e competências para resolver 

problemas (BULLOCK, 2002). As vítimas são em regra frágeis, tímidas, introvertidas, 

sensíveis, com baixa autoestima e com poucos amigos. A raça e a estatura parecem também 

ser fatores importantes nestes comportamentos. Pereira et al. (2004) verificaram que existe 

um maior risco de vitimação nos estudantes provenientes de classes sociais mais baixas. 

Sousa, Pereira, Araújo, Portela e Nóbrega (2012) verificaram existir correlação negativa entre 

autoestima e alguns comportamentos, nomeadamente pôr alcunhas e insultar, no caso dos 

agressores e pôr alcunhas, insultar, falar mal e pôr de parte no caso das vítimas. Quanto ao 

suporte social Carvalhosa (2011) diz que o apoio da família e dos pares prepara os jovens para 

lidar com o bullying e Sousa et al. (2012) observaram uma correlação negativa entre 

comportamentos agressivos e suporte social especificamente no caso dos agressores, no 

comportamento de pôr alcunhas, excluir das brincadeiras e dizer piadas sobre a pessoa, no 

caso das vítimas. Mencionamos variáveis que diversos estudiosos consideram relacionadas 

com o bullying. Mas será que os jovens envolvidos em comportamentos de bullying têm 

opinião idêntica acerca das causas desses comportamentos? Numa pesquisa qualiquantitativa 

que realizámos com jovens do 5º e 6º ano da escolaridade, entre outros objetivos, quisemos 

saber qual a percepção dos jovens acerca das variáveis relacionadas com os comportamentos 

agressivos, pois consideramos este conhecimento fundamental para a concepção de programas 

que capacitem os jovens a lidar com situações de conflito e violência. Os participantes foram 

91 jovens: 46 (50,5%) rapazes e 45 (49,5%) raparigas. Tinham idades compreendidas entre 10 

e 15 anos (Ẋ=11,02; DP=0,98). As vítimas apontaram como razões para os comportamentos 

agressivos: A inveja “… porque querem ser melhores do que eu…”; A Intriga “…porque 

andavam a dizer que eu tinha falado sobre um amigo…”; A condição psicofísica- “...porque 

eu sou uma das mais baixas da turma…”; A Culpa da vítima “…porque acho que sou má…”; 

O ser por brincadeira “…dizem que é na brincadeira, mas não me parece…”. Alguns jovens 

não conseguiram encontrar claramente uma razão para o comportamento de que foram 

vítimas “…eu não sei, mas acho que é por ter dislexia…”; “…não sei. Talvez o façam sem 

querer, mas fazem-no tantas vezes que já não sei…”. É de realçar neste grupo o fato de 

tentarem entender o porquê do comportamento e de procurarem uma justificação em si 

próprios ou tentarem desculpabilizar o agressor. Quanto aos agressores, estes justificaram os 

comportamentos da seguinte forma: Como autodefesa “…porque tive de me defender.” ; 

“…para evitar que me façam mal.”; Para autoafirmação “…para ser admirado e popular.” 

Por altruísmo “…para defender um amigo”; Por irritação “… olhavam-me de lado quando 

passava…” Por brincadeira “…foi na brincadeira, mas a colega ficou muito zangada…”. 

CONCLUSÃO: Os resultados que acabamos de apresentar levam-nos a pensar que além das 

variáveis que classicamente são associadas ao fenômeno de bullying, muitas outras existem e 

é necessária uma atenção especial à voz dos jovens, pois eles podem fornecer elementos 

essenciais para uma abordagem integral, integrada e multiprofissional com estratégias com 

impacto positivo na qualidade de interação das crianças e jovens nas escolas, com 

consequências positivas para a saúde e orientadas para formas mais eficazes de prevenir o 

bullying. REFERÊNCIAS: 1.BULLOCK, J. (2002). Bullying among children. Childhood 

Education, 78 (3), pp. 130-133. COSTA, P.; PEREIRA, B. (2010). O bullying na escola: A 
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INTRODUÇÃO: No contexto atual de organização do sistema de saúde pautado na saúde da 

família, a vista domiciliária (VD) assume lugar de destaque, restaurando o papel da família 

nos aspectos comunicacionais, educacionais, técnicos-científicos e político. A Visita 

domiciliária tem como finalidade obter dados mais exatos sobre a estrutura familiar, o 

ambiente natural e o comportamento neste ambiente, bem como identificar barreiras e 

facilidades para promoção da saúde. Nas práticas contemporâneas de VD está inclusa a 

família como elemento interativo no cuidado com a saúde, atendendo assim ás necessidades 

complexas amplas, fazendo uso de uma gama de recursos institucionais, comunitários e 

familiares para a efetividade das respostas ás necessidades familiares
1
. A VD se constitui uma 

modalidade de intervenção utilizada no processo de administração do cuidado de Enfermagem 

á família. Como tal requer planejamento sistemático e organização adequada, flexível, 

devendo ser facilmente adaptada ás características de cada cliente em particular. Dada à 

importância que a VD assume, especialmente para a população idosa, interessou-se saber 

como o idoso dependente percebe a visita domiciliar por meio da equipe que atua na atenção 

básica. O estudo ajudará a validar a tipologia acima descrita e indicar caminhos para uma 

prática mais efetiva. OBJETIVOS: Conhecer a percepção que o idoso tem sobre a visita 

domiciliária; listar as distinções de objetivos percebidas pelo idoso na visita domiciliária e 

identificar as diferentes características da visita domiciliária dependendo do profissional que a 

realiza. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Pesquisa do tipo descritiva, transversal, 

procurando apreender o fenômeno visita domiciliária sob a perspectiva do idoso. A pesquisa 

foi realizada em um Centro de Saúde da Família da SER III. Essa unidade possui sete equipes, 

cada uma responsável por uma área delimitada. Para o desenvolvimento deste estudo foi 

selecionada uma microárea de saúde composta por 241 famílias. No momento da realização 

do mesmo estavam cadastrados 47 idosos, sendo a população desta pesquisa. A amostra foi 
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selecionada a partir da verificação cadastral, foram sorteados 4 idosos de 4 ruas, 

representando a microárea elegida. Com o decorrer da realização das entrevistas a partir das 

visitas realizadas pelas pesquisadoras verificou-se a saturação dos dados, sendo a amostra 

composta por 11 idosos. A coleta de dados foi realizada no período de maio de 2007 com 

duração média de 15 minutos por entrevista. Os dados descritivos foram organizados de 

acordo com a técnica do discurso do sujeito coletivo (DSC)
2 

obtido por meio das entrevistas 

realizadas com idosos participantes. O DSC é a reconstrução com pedaços de discursos 

individuais, em que se busca resgatar o discurso como signo de conhecimento dos próprios 

discursos; através dele podemos compreender de uma forma mais viva e direta o modo como 

os indivíduos reais e concretos pensam Foram preservados os princípios éticos da 

Resolução196/96. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Ceará, sendo aprovado conforme protocolo do COMEPE nº 65/07. 

RESULTADOS: A construção do DSC feita a partir dos relatos verbais dos idosos 

participantes da pesquisa, em relação á periodicidade das visitas domiciliárias (TEMA 1), teve 

como ideia central que a VD é uma atividade recorrente, com periodicidade mensal, que foi 

interrompida entre 2003 e 2005 e que para alguns foi retomada no ano de 2007, pela nova 

equipe de saúde da família recém-ingressa na unidade onde o estudo se realizou. O DSC 

construído acerca de quem realiza a visita (TEMA 2) enfocou a figura do médico e 

enfermeiro. Nesta etapa, percebeu-se que o enfermeiro era reconhecido pelo nome e o médico 

não. Além disso, os idosos vinculam o agente de saúde como mobilizador da assistência 

prestada no domicílio. Para os idosos a visita está vinculada a uma situação de doença. O 

DSC sobre o TEMA 3 destacou os motivos que os idosos atribuem ás visitas domiciliárias, 

tendo como obrigação do serviço de saúde em prestar assistência aos idosos. Ainda 

relacionam a consulta á prescrição de medicamentos, e a um momento de cordialidade e 

aconselhamento. O DSC construído sobre o TEMA 4 deu enfoque a opinião dos idosos acerca 

da visita domiciliária, o resultado foi a VD como momentos de alegria, de terem solução de 

problemas e de acessibilidade. O DSC acerca do TEMA 5 considerou a percepção dos idosos 

com relação os resultados da visita domiciliária, a resposta foi positiva, principalmente, 

quando se pensava na dificuldade de acessibilidade até o posto de saúde, tendo a VD como 

substituição da consulta no centro de saúde. O DSC do TEMA 6 se refere à opinião dos 

idosos no que diz respeito ao que ainda falta para melhor assistência através da VD, foi 

relatado a falta de compromisso dos profissionais, não cumprimento das políticas e precária 

infra-estrutura. No TEMA 7 o DSC abordou a perspectiva dos idosos sobre o 

desenvolvimento da visita, pode-se observar que a maioria visualiza como sequência de uma 

consulta médica e como espaço para orientação em saúde. O DSC do TEMA 8 relevou a 

especificidade das visitas por profissional, os idosos apontaram, em geral, a conduta diante da 

visita domiciliária sem diferenciação entre profissionais. CONCLUSÃO: Por meio da 

pesquisa realizada, foi possível perceber que a assistência prestada na visita domiciliária aos 

idosos está desvinculada do princípio preconizado na atenção primária de saúde, a qual deve 

se realizar por intermédio de uma equipe multidisciplinar integrada, direcionando a promoção 

da saúde desse segmento etário, mediante a atenção de múltiplos fatores que intervêm nele. O 

idoso da pesquisa percebe a visita domiciliária como uma ação relevante para a resolubilidade 

dos problemas de saúde e para a promoção do autocuidado, contudo relata os pontos que mais 

necessitam ser modificados propondo, portanto um desafio: a construção de uma nova lógica 

de atenção ao idoso pautada em tecnologias leves nas relações interpessoais e afetivas. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Mesmo o profissional de 

enfermagem tendo sido citado pelos idosos como, em determinados momentos, fazendo uma 

prática diferenciada, mais voltada à educação em saúde, a orientação, o aconselhamento e o 

diálogo devem ser fortalecidos no intuito de uma assistência de qualidade e do 

reconhecimento da enfermagem como ciência do cuidar, compromissada e responsável pelo 



 

seu trabalho e com as necessidades do idoso. REFERÊNCIAS: Stanhope M, Lancaster J. 

Enfermagem Comunitária. Promoção da saúde de grupos, famílias e indivíduos. 1ª ed. Lisboa: 

Lusociência; 1999. Lefevre F, Lefevre AMC. O sujeito coletivo que fala. Interface (Botucatu). 
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INTRODUÇÃO: A consulta pré-natal realizada por enfermeiros tem como principais 

objetivos, garantir à mulher uma evolução natural da gravidez. Educando a gestante para o 

parto, pós-parto e amamentação, contribuindo para a identificação precoce dos possíveis 

riscos gestacionais. Através de medidas promotoras de saúde é possível 

prevenir complicações mais frequentes na gestação e pós–parto (ASSIS et al, 1993). As 

gestantes que tem acompanhamento de pré-natal, repercutem impacto na redução da 

mortalidade pré-natal e materna (VICTORA, BARROS, 2001). No Brasil, o Ministério da 

Saúde registrou 143 óbitos por 100 mil nascidos vivos, em 1990, para 70 óbitos por 100 mil 

nascidos vivos em 2010. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Banco Mundial da População das Nações Unidas (FNFPA), houve uma redução de 35% em 

todo mundo de mortes de mulheres com complicações durante o ciclo-gravídico. Apontam-se 

546 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 1990 para 358 mortes para 2008. No Ceará, as 

taxas foram reduzidas para 23.3%, passando de 93,7 óbitos por 100 mil nascidos vivos em 

1990 para 74,6 por 100 mil nascidos vivos em 2009. Nos anos de 2011 e 2012, apresentou um 

decréscimo na Razão da Mortalidade Materna (RMM), de 9,5%, passando de 78,4 para 70,9 

óbitos por 100 mil nascidos vivos (CEARÁ, 2012). A principal causa de morte são as causas 

obstétricas diretas, com 856 óbitos (60,4%), Doenças Hipertensivas Específica da Gravidez 

(DHEG) com 393 óbitos (45,9%), sendo a pré-eclâmpsia e eclâmpsia as principais patologias. 

Baseado nesses dados estatísticos, percebem-se a necessidade de uma melhoria significativa 

do cuidado com as gestantes, tanto na atenção básica, como na área da assistência obstétrica, 

para isso, a aplicação das tecnologias em saúde vem como ferramentas fundamentais no 

processo de cuidados pré-natais. Merhy (1997) classifica as tecnologias em três tipos: duras, 

leves-duras e leves. De acordo com Brienza (2005), as tecnologias duras são o conjunto de 

instrumentos materiais do trabalho, como máquinas, aparelhos, normas e estruturas 
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organizacionais, constituindo saberes e fazeres bem estruturados, já materializados, acabados, 

prontos; as tecnologias leves-duras são saberes estruturados que operam no processo de 

trabalho em saúde, como a clínica, a epidemiologia, o saber administrativo, o saber de 

enfermagem, entre outros. Caracterizam-se por conter trabalho capturado, mas com 

possibilidades de conter trabalho vivo. As tecnologias leves são as que dão trabalho vivo em 

ato, as relações de interação e subjetividade, que possibilitam produzir acolhimento, 

responsabilização, vínculo e autonomização. A pesquisa apresenta como relevância principal, 

a busca pela melhoria na assistência no atendimento a mulher no ciclo gravídico, com enfoque 

nas tecnologias leves. Este aprofundamento será de suma importância para a sociedade e para 

os profissionais de saúde atuantes na área. OBJETIVO: Diante do exposto o estudo tem 

como objetivo analisar o conhecimento e a utilização de tecnologias leves no pré-natal, 

realizadas por enfermeiros. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório com abordagem qualitativa. A pesquisa deu-se em quatro unidades de 

saúde da SER VI. Os sujeitos da pesquisa foram 14 enfermeiros que realizavam consultas de 

pré-natal. A seleção dos profissionais, para participar do estudo, foi feita mediante a aceitação 

e disponibilidade dos mesmos. Fazem parte dos critérios de exclusão, os enfermeiros que 

estivessem de licença saúde ou maternidade. Foi utilizado para coleta de dados um 

instrumento de entrevista semiestruturada com questões norteadoras que perimitiram ao 

pesquisado desenvolver uma narrativa rica com enfoque no tema central da pesquisa. A 

organização dos dados foi baseada no método das narrativas, proposto por Gomes (2007), que 

privilegia a interpretação de sentidos e se aprimora na leitura exaustiva do material, formando 

um quadro com os aspectos comuns e discordantes, gerais e singulares das narrativas, de 

maneira a compreendê-las de forma conjuntural; na classificação de eixos temáticos das 

narrativas, trazendo a articulação entre os textos e os subtextos contidos nas falas e discussão 

dos eixos temáticos tendo como referência os marcos teórico-conceituais. Os aspectos éticos 

foram respeitados de acordo com a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde que 

rege as pesquisas envolvendo seres humanos. Esta pesquisa foi aprovada pelo parecer de Nº 

189.251. RESULTADOS: Na consolidação da caracterização sócio-demográfica, dentre os 

14 enfermeiros pesquisados, a faixa etária predominante destes era entre 33 a 56 anos. Destes, 

08 eram naturais de Fortaleza-ce, 04 do interior do Ceará e 02 eram de outros locais. Destes, 

07 eram casados, e 07 solteiros. Quanto à pós graduação: apenas uma enfermeira não 

apresentava nenhuma pós graduação. Os profissionais narraram nas entrevistas que tinham 

dificuldades no atendimento do pré-natal e mostraram insatisfação com o trabalho devido às 

condições inadequadas para exercer suas funções. Referem: quantidade insuficiente de 

equipamentos, falta de estrutura física, falta recursos humanos, inadequada quantidade de 

material para exercer o trabalho e deficiência no sistema de informatização. Faz-se necessário 

que essa situação passe por transformações na gestão, pois é de importante relevância para o 

processo de trabalho em saúde. Observamos durante as entrevistas que o nível de 

conhecimento das enfermeiras sobre a utilização de tecnologias no atendimento no pré-natal 

interfere no atendimento mais adequado e ideal para sua qualidade de vida, fazendo-se 

notável, pois nas narrativas seguintes os profissionais referiram que as gestantes não teriam 

muitas dúvidas a respeito da gravidez. “Quem têm mais dúvidas são as primíparas [...] as 

dúvidas são basicamente: o que eu posso tomar quando fico doente?,tô com dor de cabeça, o 

que eu tomo?[...]a gente orienta não tomar nada sem passar antes pelo 

médico[...].Normalmente elas tem muita dúvida quanto a alimentação, enjoos, pirose[...]a 

frequência das consultas, se eu venho por mês, por semana [...].Elas acham complicado 

entender a idade gestacional em semanas, elas tem muita dificuldade em entender isso[...]’’. 

Existem dificuldades para se utilizar tecnologias nas unidades de saúde, visto que 

profissionais ficam a mercê da insuficiente quantidade de material básico para exercer suas 

funções. Alguns se dispõem em adquirir seu próprio material, devido, em algumas situações, 



 

faltar os instrumentos de trabalho, interferindo no atendimento mais adequado. Ao relatar tais 

situações, a respeito da insuficiente quantidade de materiais básicos para um melhor 

atendimento, os profissionais acreditam em melhores condições de trabalho, a partir das quais 

poderão utilizar melhor tais instrumentos. “Recebi um treinamento da regional para trabalhar 

com tecnologia no pré-natal, além de utilizar os instrumentos básicos, como sonar, fita 

métrica[...], considero importante manter o vínculo com as gestantes[...],mesmo com a 

consulta do médico, elas nos procura para esclarecer suas dúvida.” CONCLUSÃO: 

Podemos concluir nesse estudo que, os enfermeiros demonstraram estar mais preocupados 

com a falta de recursos materiais, do que com as necessidades do usuários, justificando 

situações inadequadas pela falta de condições para desempenhar suas funções no contexto do 

processo de trabalho em saúde. Observamos tecnologias continuamente fragmentadas, devido 

à ausência de conhecimento dos profissionais, desconhecendo sua nomenclatura e, muitas 

vezes, não satisfazendo as necessidades do usuários. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA ENFERMAGEM: Vale sugerir uma melhora capacitação dos enfermeiros, bem como 

a efetivação de políticas públicas, que envolve a melhoria da saúde das gestantes. Espera-se 

uma reflexão por parte dos enfermeiros, acerca da utilização e existência de tecnologias nas 

UBASF. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO DO PÉ DIABÉTICO 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é um dos problemas de saúde pública mais 

importante da atualidade, por ser uma doença com elevada morbidade e mortalidade 
1
. O 

número de indivíduos diabéticos está aumentando devido ao crescimento e ao envelhecimento 

populacional, a maior urbanização, a crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, bem 

como a maior sobrevida do paciente com DM 
2
. Uma de suas complicações mais frequentes é 

o pé diabético, caracterizado pela presença de lesões nos pés em decorrência das alterações 

vasculares e/ou neurológicas peculiares do DM
3
. As lesões do pé diabético resultam da 

combinação de dois ou mais fatores de risco que atuam concomitantemente e podem ser 

desencadeadas, tanto por traumas intrínsecos como extrínsecos, associados à neuropatia 

periférica, à doença vascular periférica e à alteração biomecânica
4
. O fator mais importante 

para o desencadeamento de úlceras nos membros inferiores é a neuropatia diabética, que afeta 

50% dos diabéticos com mais de 60 anos
5
. Um dos maiores desafios para o estabelecimento 

do diagnóstico precoce nesses pacientes é a inadequação do cuidado com os pés ou a falta de 

um simples exame dos mesmos. Entretanto, está bem estabelecido que 85% dos problemas 

decorrentes do pé diabético são passíveis de prevenção, a partir dos cuidados clínicos 

especializados
2
. A experiência em acompanhar pacientes diabéticos levou-nos ao interesse em 

realizar este estudo. OBJETIVOS: Identificar os pacientes com pé diabético cadastrados no 

Programa de Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus e classificá-los quanto ao 

grau de risco. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, 

exploratório, realizado em um Centro de Saúde da Família (CSF) em Fortaleza-Ceará-Brasil. 

A amostra constituiu-se de 40 diabéticos cadastrados no serviço mencionado, com pelo menos 

três anos de diagnóstico de DM, independentemente das funções que exerciam, nível 

socioeconômico e escolaridade que apresentassem e que concordassem por escrito em 

participar do estudo. A coleta dos dados ocorreu nos meses de junho e julho de 2013 por meio 

de uma entrevista semiestruturada e um instrumento para avaliação clínico do pé. Na primeira 

etapa do processo de avaliação dos pés foram levantadas as informações pessoais e clínicas 

que possibilitaram o registro de dados sobre o tipo de Diabetes Mellitus, tempo de 

diagnóstico, especificidades do tratamento, presença ou não de complicações, hábitos 

prejudiciais à saúde (tabagismo) e presença de doenças associadas. Na segunda etapa, foi 

realizada a avaliação clínica dos pés, que se subdivide nos aspectos dermatológicos, 
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neurológicas, e circulatórias. A classificação do risco foi realizada durante os exames dos pés 

dos diabéticos. O escore para a classificação do pé diabético seguiu as diretrizes 

internacionais estabelecidas no programa de prevenção e avaliação do pé de risco
3
. A 

pesquisa obedeceu aos preceitos éticos envolvendo seres humanos, pois o estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará pelo Parecer Nº 12278. 

RESULTADOS: Da amostra estudada, 67,5% era do sexo feminino e 32,5% do sexo 

masculino. Quanto ao tempo de adoecimento do DM, 52,5% se encontravam entre 3 e 7 anos, 

30% entre 8 e 12 anos e 17,5% acima de 13 anos. A terapêutica utilizada por 85% era o 

hipoglicemiante oral, 5% tomavam insulina e hipoglicemiantes orais e 10% faziam uso 

exclusivo de insulina. A Hipertensão Arterial (HA) esteve presente em 62,5% dos pacientes. 

Dentre as complicações do DM, foi encontrada a retinopatia em 82,5% da população 

estudada. Já o hábito do tabagismo foi encontrado em 12,5%, fator agravante da doença 

aterosclerótica vascular periférica, que se manifesta em pessoas com diabetes. Na avaliação 

clínica dos pés segundo o grau de risco; 50% apresentava grau 1, 25% grau 2, 22,5% grau 3 e 

apenas 2,5% grau 4. Nas avaliações neurológicas, 87,5% apresentavam rachaduras, 55% 

ressecamento da pele e 57,5% adormecimento e 35% formigamento como sintomas. Nas 

circulatórias, 57,5% apresentavam ausência de pelos e apenas 7,5% pulsos periféricos 

alterados. Nas alterações dermatológicas, 15% apresentavam úlceras e 12,5% onicomicose. 

Ao analisar os comportamentos inadequados, verificou-se que 80% usam continuamente 

calçados abertos, 60% não hidratam os pés diariamente, 65% cortam os cantos das unhas, 

55% não têm hábito de examinar os pés diariamente e 5% hidratam os pés entre os dedos. 

CONCLUSÃO: Observou-se que dentre as grandes dificuldades enfrentadas pelos 

diabéticos, aquelas relacionadas aos cuidados com os pés e com a adesão ao tratamento do 

diabetes foram as que mais contribuíram para a inclusão dos mesmos em algum grau de risco. 

Uma vez que se almeja detectar precocemente o risco de ulceração em membros inferiores e 

aos profissionais que acompanham esses pacientes em serviços de saúde, é necessário manter 

o foco das ações nos fatores de risco e na classificação de risco, pois, o que determinará o 

aparecimento de úlcera nos pés de portadores de DM é a sua não adesão às orientações sobre 

os cuidados com os pés e para isso a equipe de saúde necessita de um instrumento norteador 

que possibilite tomar as devidas medidas de intervenção, e prevenção quando necessárias. Os 

pacientes portadores de diabetes, quando aderem à sua fé religiosa e à prática de orações, 

apresentam melhor resposta ao tratamento, e mais importante, um menor número de 

complicações. Outro dado interessante é que esses pacientes, quando expostos a complicações 

dolorosas, apresentam maior tolerância à dor, ou seja, a intensidade e o desconforto causados 

pela dor são menores. Portanto, observou-se nesta pesquisa que a maioria dos fatores 

envolvidos no desenvolvimento das complicações nos pés dos diabéticos pode ser eficaz 

diante da educação da população envolvida com o intuito de promover o conhecimento sobre 

o autocuidado, essencial para minimizar os fatores de risco para complicações do diabetes. 

IMPLICAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A utilização dos 

resultados desta pesquisa na prática assistencial é um processo difícil e desafiador, mas tem 

considerável contribuição para os enfermeiros, pois envolve a disseminação e a aplicação de 

evidências científicas à prática no que diz respeito à prevenção de complicações no pé do 

paciente diabético mediante a utilização de escalas de avaliação do grau de risco. Este 

conhecimento também possibilita ao enfermeiro desenvolver habilidades para interpretar e 

integrar as evidências oriundas de pesquisas com os dados do cliente e as observações 

clínicas, resultando em qualidade da assistência de enfermagem. REFERÊNCIAS: 

1.HIROTA CMO, HADDAD MCL, GUARIENTE MHDM. Pé diabético:o papel do 

enfermeiro. Cienc Cuid Saude 2008 Jan/Mar; 7(1):114-120. 2.Sociedade Brasileira de 

Diabetes. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Sociedade brasileira de diabetes. 

4.ed. Itapevi, SP: A. Araújo Silva Farmacêutica, 2012-2013. 3.Grupo de Trabalho 
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Secretaria de Estado do Distrito Federal, 2011. 4.OCHOA-VIGO K, PACE AE. Pé diabético: 

estratégias para prevenção. Acta Paul Enferm 2005; 18(1):100-9. 5.ROCHA RM, ZANETTI 

ML, SANTOS MA. Comportamento e conhecimento: fundamentos para prevenção do pé 

diabético. Acta Paul Enferm 2009; 22(1):17-23. 
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INTRODUÇÃO: No idoso, o processo de envelhecimento implica uma perda de capacidade 

cognitiva consequente à dificuldade em conduzir múltiplas atividades e simultânea 

incapacidade de comutação entre elas. Esta perda de performance decorrente do envelhecer, 

não é, por si só, uma barreira à capacidade de aprender novas informações e/ou desenvolver 

novas atividades. Na clínica, a capacidade de avaliação funcional do idoso é a estratégia mais 

utilizada com o intuito de se planear e promover cuidados de saúde. Esta estratégia, por vezes 

demasiado interventiva, tenta responder às necessidades desta população que, devido ao 

avançar da idade, em combinação com a presença de múltiplos diagnósticos associados, 

apresenta limitações significativas. Hoje também se sabe que a causa que despoleta a 

dependência do idoso para a realização das Atividades da Vida Diária (AVD) e Atividades 

Instrumentais da Vida Diária (AIVD), deve-se cada vez mais à incapacidade cognitiva em 

prol da incapacidade funcional. A saúde mental do idoso é uma dimensão que merece mais 

atenção, visto ser complexa e com um alto impacto social. Até porque se sabe que a 

incidência de doenças/síndromes mentais são mais frequentes nos idosos do que nos jovens. 

Contudo, muitas delas são recorrentemente desvalorizadas pelos familiares e até pelos 

clínicos, não sendo deste modo tomadas em consideração. A razão que sustenta esta tomada 

de decisão deve-se às características, atitudes e comportamentos que o idoso exibe e que são 

julgadas como “normais” pela sociedade em geral, devido a um conjunto de estereótipos e 

mitos que se foram criando. A verdade é que a tristeza, agitação, o isolamento, a falta de 

memória e apetite, o declínio da função cognitiva, a falta de interesse e a insatisfação pela 

vida, não são sinónimos do processo de envelhecimento. Uma percentagem significativa dos 

nossos idosos padece de alterações cognitivas que afetam a sua interação com o ambiente 

envolvente, sendo os processos de demência a causa mais comum mas não são as únicas. 

OBJETIVO: Identificar as condições clínicas que, nos idosos, mais contribuem para as 

alterações cognitivas; descrever os sinais e sintomas que diferenciam estas condições clínicas; 

refletir sobre o impacto das alterações cognitivas no desempenho das nas atividades básicas 
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da vida diária (ABVD) e atividades instrumentais da vida diária (AIVD). DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Realizou-se uma revisão integrativa suportada numa pesquisa 

conduzida em bases de dados, como: CINAHL, MEDLINE, Academic Search Complete, 

British Nursing Index e ERIC. Para garantir o rigor no método e de conteúdo cumpriram-se as 

etapas de conceção duma revisão integrativa. Assim, elaboraram-se os objetivos e aplicaram-

se os critérios de seleção da amostra, que neste caso são os artigos. Os descritores utilizados 

foram: Dementia, Depression, Delirium, Cognition, nurse, activities of daily life, utilizando 

várias combinações. Esta pesquisa foi realizada em janeiro de 2013 e como critério de 

inclusão: artigos de investigação primária - dentro do paradigma qualitativo e quantitativo; de 

revisão de conceito/diagnóstico; presentes nas bases de dados consultadas, em texto integral; 

que analisassem esta problemática em indivíduos com 65 anos ou mais de idade; publicado 

em português, espanhol ou inglês. Excluíram-se dissertações, teses, resumos e monografias e 

artigos sem rigor metodológico, como os de opinião. RESULTADOS: No total aferiu-se 39 

potenciais artigos, mas após a análise detalhada selecionaram-se 15. Os dados mostram que 

existem três situações clínicas que conduzem a significativos défices cognitivos nos idosos - 

demência, depressão e delirium, e uma quarta condição que compromete ligeiramente a 

cognição, que é o défice cognitivo ligeiro (DCL). Estabelecer a diferença entre demência, 

depressão, delirium e DCL é um complexo desafio, que exige um domínio dos sinais e 

sintomas que estão subjacentes a cada um destes estados clínicos. Quando se aborda a 

depressão, demência, delirium, os dados realçam que estes estados clínicos encontrarem-se 

associados a pobres resultados em saúde, em especial durante eventos agudos que obrigam o 

idoso à hospitalização e a posteriores internamentos em unidades de cuidados de retaguarda. 

Já o DCL que se traduz no decréscimo da performance para as atividades intelectuais, como 

para as atividades mentais ou para a comutação de várias tarefas cognitivas, obriga o idoso, no 

seu dia a dia, a efetuar uma adaptação gradual, face a estas alterações de capacidade. Para 

além desta problemática, regista-se um sub-reconhecimento destes estados clínicos, 

justificado pela dificuldade que os profissionais têm em destrinçar os seus sinais e sintomas já 

que os consideram muito semelhantes e de difícil reconhecimento. Quanto maior são as 

perdas cognitivas mais acentuadas são as alterações ao nível das atividades cotidianas. Sendo 

as AIVD, pelo seu grau de complexidade, as primeiras a ficarem afetadas, seguindo-se as 

atividades básicas, como o controlo dos esfíncteres. Assim, paralelamente à deterioração 

cognitiva, a capacidade funcional fica crescentemente afetada e dependente de cuidados de 

substituição ou apoio. CONCLUSÃO: Esta pesquisa permitiu explorar um corpo de 

conhecimentos com especificidade e utilidade para a comunidade clínica, em geral. As 

alterações que afetam a capacidade do indivíduo funcionar autonomamente devem alertar os 

profissionais para que algo potencialmente (in)evitável possa estar a acontecer. Saber 

identificar e diferenciar as alterações cognitivas decorrentes do envelhecimento de outras 

desordens é um saber necessário para que o profissional de saúde, em geral, e o enfermeiro, 

muito em particular, façam uma correta avaliação, planejamento e encaminhamento destas 

condições clínicas. A preservação das capacidades e do nível de dependência, bem como a 

manutenção de uma alta qualidade de vida são metas realistas nestes contextos clínicos. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Fica claro que estes 

resultados têm interesse clínico, visto que, cada vez mais, o profissional de saúde/enfermeiro 

tem necessidade de prestar cuidados às pessoas idosas, tanto em lares/residências para idosos, 

quer nos domicílios. Assim, acredita-se que este trabalho, face aos exemplos expostos, 

permitirá aumentar a consciencialização dos enfermeiros da necessidade de uma observação 

mais atenta quando o objeto de análise é a capacidade cognitiva do idoso. É necessário um 

conjunto de saberes e competências neste contexto, para que os enfermeiros sejam capazes de 

empoderar o idoso, família, cuidadores formais e informais sobre o que é considerado um 



 

envelhecimento dentro da normalidade e quais são os sinais e sintomas que se distanciam do 

eixo da normalidade. 

DESCRITORES: Demência. Depressão. Delirium. Cognição. Atividades de Vida Diária. 
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INTRODUÇÃO: A violência é um problema social multidimensional que aflige 

especialmente, mulheres, durante seus diferentes períodos de vida ou por toda a vida desse 

grupo pessoas vulneráveis (Brasil, 2009). A violência contra a mulher é um grave e 

importante problema de saúde pública, com ocorrências, em nível mundial, em diferentes 

contextos, desde o ambiente doméstico até o de trabalho. Nessa perspectiva, a violência 

contra a mulher tem sido considerada uma epidemia secular mascarada, historicamente 

relacionada ao processo de evolução da espécie humana, às desigualdades socioeconômicas e 

uma questão de gênero que merece um olhar pela saúde pública no estabelecimento de ações 

de promoção da saúde à mulher. Para Freitas et al (2009), a valorização da mulher como 

cidadã é destacável, o que a conduz a receber tratamento diferenciado de ações de saúde. 

OBJETIVO: Analisar os casos de violência contra a mulher atendida numa delegacia 

especializada na cidade de Manaus, no período entre 2001-2005, refletindo-o à luz da política 

pública brasileira de “promoção da saúde e prevenção da violência”. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Estudo exploratório, descritivo, retrospectivo, com abordagem 

quantitativa, realizado na Delegacia Especializada de Crime Contra a Mulher na cidade de 

Manaus, estado do Amazonas, Região Norte do Brasil, no período de 2000 à 2005. Foram 

incluídos na análise dos Livros de Registros de Ocorrências Policiais. A amostra do estudo foi 

de 741 Boletins de Ocorrências, correspondendo a uma precisão de 3,5% e um nível de 

confiança de 0,95. Foi utilizada uma planilha eletrônica no Programa Excel com as variáveis: 

Natureza (delito) da Ocorrência; Faixa Etária da mulher violentada; Estado Civil da mulher 

violentada; Ocupação da mulher violentada; Distrito Sanitário onde a mulher morava na 

ocasião do crime; Agressor; Turno do Dia no qual aconteceu a violência contra a mulher; 

Local da ocorrência do delito. O estudo foi submetido à análise estatística descritiva com 

utilização de frequência absoluta e relativa. Para verificar a ocorrência de diferenças 

estatisticamente significantes com relação à associação entre variáveis foi realizada regressão 

logística multivariada. RESULTADOS: Os números de casos anuais de violência contra a 

mulher atendidos na Delegacia Especializada de Crime Contra a Mulher no período de 2001 a 

2005 foram 31.407 (2001), 40.464 (2002), 42.780 (2003), 48.412 (2004) e 47.935 (2005), 
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perfazendo um total de 210.998 mulheres violentadas na cidade de Manaus. Os números de 

ocorrências tendo como vítimas mulheres uma tendência de crescimento de casos ao longo de 

2001 a 2005. O comportamento dos casos no ano de 2001 difere dos anos seguintes. Outro 

dado relevante é a maior variabilidade do número de casos em cada mês no ano de 2005. 

Verificou-se que no ano de 2003 houve uma atipicidade de casos, evidenciando uma 

significativa redução de casos em relação aos demais anos estudados. Foi possível verificar 

que, no período de 2001 a 2005, a natureza (delito) que mais se registrou, foi a lesão física 

(244), seguida da ameaça de morte (153), ameaça (144) e vias de fato (142) foram as que 

mais se destacaram. A faixa de idade mais registrada foi de 21 a 35 anos, variando de a 50% a 

60% dos registros. Isto representa pelo menos metade dos registros em cada ano. Em relação 

ao estado civil das mulheres que registram a ocorrência, metade dos registros é oriundo de 

mulheres solteiras, esta informação é seguida pelas casadas que totalizam cerca de 20% dos 

registros. As duas categorias perfazem um percentual de aproximadamente 85% por ano. A 

Zona Distrital de Manaus que mais registrou ocorrência de casos de violência contra a mulher 

foi o Distrito Sanitário Sul. O agressor mais evidenciado foi companheiro/marido ou ex-

companheiro/ex-marido. Ao longo dos anos estudados, 60% das agressões foram oriundas do 

companheiro/marido. As duas categorias de agressor, companheiro/marido e ex-

companheiro/ex-marido perfizeram um percentual de aproximadamente 90% dos registros por 

ano. Corroborando com este estudo, dados de notificação de casos de violência à mulher, no 

período de 2006-2007, coletados do sistema de Vigilância de Violências e Acidentes em todas 

as suas fases da vida, em especial na adolescência e na vida adulta, revelam que são as 

mulheres as principais vítimas da violência intrafamiliar e sexual, na maioria das vezes 

cometida por um único indivíduo do sexo masculino (Brasil, 2009). O turno em que a 

agressão é consumada e/ou registrada que mais se destacou foi o turno da noite. Isto 

representa pelo menos 25% dos registros em cada ano. Outro fato digno de menção refere-se 

ao percentual de pelo menos 30% das agressões aconteceram e/ou foram registradas durante o 

dia (manhã e tarde). CONCLUSÃO: O tema violência contra a mulher é complexo e esse 

tipo de violência em Manaus apresenta-se como um grave problema de saúde. Todavia, 

políticas públicas de saúde e de segurança são capazes de promover a visibilidade da 

contribuição das mulheres na construção da história da humanidade sem violência e sem 

vulnerabilidade humana, quebrando o silêncio por meio da denúncia e contribuir com a 

implantação de uma Política Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Tomamos por base para 

reflexão o estudo de Njaine et al (1999) que descreve que a prevenção da violência realiza-se 

em nível primário por meio de ações que sensibilizem os profissionais de saúde para que 

atuem na promoção da saúde por intermédio da educação em saúde; em nível secundário 

envolvendo o reconhecimento, o diagnóstico e a intervenção precoce de casos e em nível 

terciário, com ações e disponibilidade de serviços de saúde para tratamento e reabilitação das 

mulheres vítimas de violência. REFERÊNCIAS: 1.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Por uma cultura da paz, a promoção da 

saúde e a prevenção da Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 2. FREITAS GL, 

VASCONCELOS CTM, MOURA ERF, PINHEIRO AKB. Discutindo a política de atenção à 

saúde da mulher no contexto da promoção da saúde. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2009; 11(2): 

424-428 3.NJAINE K, GOMES R, SILVA CMFP. Prevenção á violência contra a criança e o 

adolescente sob a ótica da saúde: um estudo bibliográfico. Ciência e Saúde Coletiva 

[Internet]. 1999; 4 (1): 171-181. 

DESCRITORES: Violência. Violência contra a mulher. Violência doméstica. 
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INTRODUÇÃO: A gravidez é um período que envolve uma série de mudanças para a 

mulher, tanto físicas como social e emocional. Paralelo a essas surgem um misto de 

sentimentos e expectativas, como o medo, a alegria, as fantasias e as dúvidas. Para que a 

gravidez transcorra com segurança e seja a mais saudável possível, são necessários cuidados 

não só dos profissionais da saúde, mas também da própria gestante. Nesse contexto, a 

assistência pré-natal não deve se direcionar apenas as questões obstétricas, mas também 

buscar apreender e compreender o conhecimento que cada mulher apresenta sobre o pré-natal, 

assim como os aspectos sócio-culturais e econômicos que estão inseridas na tentativa de 

reconhecer os mitos e crenças que envolvem esse período. Esse conhecimento, alcançado com 

a escuta integral dos relatos e percepção, pelos profissionais envolvidos, das emoções e 

sentimentos partilhados pelas gestantes, torna-se uma importante ferramenta no planejamento 

e implementação de ações em saúde, já que o pré-natal é o momento ideal para discutir e 

esclarecer as necessidades das mulheres. No entanto, pouco se sabe a respeito do 

conhecimento que a gestante tem sobre o pré-natal, se conhece a importância, os objetivos e 

os procedimentos que o envolvem. Com esse estudo, esperamos contribuir para uma melhor 

assistência através da aquisição de informações acerca do conhecimento dessas mulheres 

sobre esse processo a fim torná-las mais participativa no cuidado. OBJETIVO: Apreender a 

percepção das gestantes acerca do acompanhamento pré-natal. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem descritiva, 

realizada em uma Unidade Básica de Saúde da Família - UBASF no município de Cascavel – 

CE, no período de maio e junho de 2013. Participaram da pesquisa 12 gestantes que faziam 

acompanhamento pré-natal na unidade, residentes na área de abrangência da UBASF e que 

aceitaram participar da pesquisa. O número de participantes foi determinado pela saturação 

dos dados, quando as falas iniciam um processo de repetição. A técnica utilizada para a coleta 

de dados foi a entrevista semi-estruturada realizadas em ambiente adequado proporcionando 
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melhor fidedignidade dos resultados. Quatro questões norteadoras serviram para alcançarmos 

o objetivo do estudo, foram elas: Por que você procurou o acompanhamento pré-natal? O 

que você sabe sobre o pré-natal? O que é realizado durante o pré-natal? Você tem alguma 

dúvida sobre o pré-natal? As entrevistas foram gravadas e transcritas pelos pesquisadores, em 

seguida, utilizamos a análise de conteúdo para melhor compreensão das falas, o que fez surgir 

três categorias, as quais foram analisadas descritivamente à luz da literatura pertinente ao 

tema. Os aspectos éticos da pesquisa foram respeitados em todas as fases conforme a 

Resolução n.º196/96 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: As categorias 

emergidas foram: Motivos da procura pelo pré-natal; Conhecimentos sobre o pré-natal; 

Consulta de pré-natal: expectativas e dúvidas. Na categoria Motivos da procura pelo pré-

natal percebemos que seis gestantes justificam a busca pelo atendimento referindo a 

importância do pré-natal para a saúde bebê e da mãe, além de um momento de avaliação do 

estado de saúde e de busca por informações, como observado nas falas: “Pra saber como está 

o meu bebê, se está bem, se tem algum problema, até pra mim mesmo, pra me sentir mais 

segura” (G4); “É necessário que e agente tenha acompanhamento, que pela primeira vez, eu 

não sabia de nada e por isso procurei” (G9). Outra gestante desconhece a importância do 

pré-natal, vendo o acompanhamento como mais uma obrigação: “Porque tinha que fazer! Eu 

não queria, mas vim” (G2). Por não saber da importância, ou atribuir outro sentido ao pré-

natal, duas grávidas vão realizar o procedimento por medo de não ser atendida na maternidade 

ou de administração de medicação contra-indicada na gravidez: “Porque eu achei mais seguro 

[...] caso de chegar ao hospital eu ser atendida como gestante, saber que eu estou grávida e 

não me darem remédio errado” (G3); “Porque tem que fazer [...] o pessoal diz que se não 

fizer o pré-natal a criança pode nascer com problema, e até quando a gente chega a 

maternidade eles não aceitam [...] se não tiver o cartão de pré-natal” (G6). Na categoria 

Conhecimentos sobre o pré-natal é notório nas falas que as mesmas conhecem os benefícios 

e objetivos do acompanhamento pré-natal, no entanto, chamou-nos a atenção o fato de duas 

relatarem desconhecimento sobre o pré-natal e uma relata erro de seguimento: “Não sei de 

nada, nada de pré-natal não entendo” (G3); “Eu não sei nada, venho só para escutar o 

coração do bebê, não entendo muito dessas coisas” (G5); “Tem que procurar saber sobre a 

gravidez, nos três meses tem que vim, eu vim só nos três meses” (G10). Duas gestantes pouco 

conheciam os procedimentos que devem ser realizados durante o pré-natal, dando ênfase 

apenas aos clínicos e laboratoriais que recebem durante a consulta e não relatando a 

importância da educação em saúde: “Eu sei que a gente precisa fazer exames para saber 

como é que estar, para fazer acompanhamento do bebê, com a gente mesmo...” (G9); “Eu só 

entendo é como uma coisa de saúde que ajuda a gente a se preservar [...] eu venho aqui, eu 

sou pesada, eu sei a minha pressão... alguma coisa assim eu acho importante. Só isso” (G1). 

Na categoria Consulta de pré-natal: expectativas e dúvidas, constatamos que os 

procedimentos técnicos, principalmente, a realização de exames, são valorizados na 

expectativa da garantia de boa qualidade do atendimento: “Eu queria que quando eu chegasse 

aqui eles mesmos dessem as vacinas, eles mesmo fizessem exames [...]pensava que eu ia fazer 

esse negócio de prevenção” (G1). No entanto, as ações realizadas e as informações fornecidas 

pelos profissionais não são suficientes para esclarecer as dúvidas das gestantes: “Ele examina 

a barriga, escuta o coração da criança, pergunta o que eu sinto, entendeu? Só isso” (G3). 

Pelas falas pode-se sugerir que as pacientes anseiam por mais procedimentos ou informações 

e por esta razão, os serviços de saúde devem atuar como promotores da educação em saúde. 

CONCLUSÃO: Embasados nos resultados do estudo percebemos que a maioria das 

gestantes procura o atendimento na expectativa de um serviço preventivo e promotor da saúde 

para ela e o bebê. Notamos que existe por parte das gestantes a visão de que o pré-natal se 

reduz a atos técnicos de procedimentos e prescrição, sendo o cuidado e as dúvidas da mulher 

pouco comentada e abordada durante o atendimento. Podemos sugerir que o conhecimento 



 

apresentado pela gestante possa está relacionado à sua satisfação com os cuidados recebidos 

durante pré-natal anterior, sendo válida a discussão em torno destes para que seja lhes 

oferecido um atendimento de qualidade e acesso às informações necessárias. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Durante a consulta 

enfermagem no pré-natal, deve-se procurar ouvir as experiências e a percepção da mulher 

sobre esse período com o intuito de oferecer informações consideradas importantes na 

realização do autocuidado e gerar mudanças de comportamento. O enfermeiro deve se 

preocupar com a forma com que as ações educativas estão sendo desenvolvidas, se são 

compatíveis com a realidade da gestante e se estas estão entendendo o que é exposto, com a 

proposta de reversão do modelo voltado à doença para o modelo que objetiva a promoção da 

saúde e o saber em saúde. 

DESCRITORES: Promoção da saúde. Cuidado pré-natal. Educação em saúde. 
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INTRODUÇÃO: O traumatismo cranioencefálico (TCE) provoca grande impacto na 

população, representando 15% a 20% das mortes em pessoas com idade entre 5 e 35 anos, 

sendo responsável por 1% de todas as mortes em adultos
(
¹
)
. Em adultos jovens, o TCE é 

importante causa de morte ou deficiência física e mental, constituindo a causa mais comum de 

incapacidade neurológica, superado apenas pelo acidente vascular cerebral (AVC)
(
²
)
. No 

Brasil, entre as principais causas de traumas que acarretam o TCE estão: acidentes 

automobilísticos e ciclísticos (50%), atropelamentos, agressões físicas (12%), quedas (21%) e 

lesões por arma de fogo (10%)
(
³
)
. Mesmo quando não há risco de vida, as lesões cerebrais e 

raquimedulares podem resultar em disfunção física e psicológica importante, podendo alterar 

por completo a vida do paciente
(4)

. Na avaliação secundária do paciente vítima de TCE, a 

equipe de enfermagem deve monitorar o escore de Glasgow, o padrão respiratório e os níveis 

da PIC, já que sua elevação está associada a um aumento significativo da mortalidade. A 

atenção da enfermagem permite a rápida intervenção, evitando complicações. OBJETIVO: 

Traçar o perfil sociodemográfico e clínico do paciente acometido por trauma 

cranioencefálico. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo-exploratório, 

retrospectivo e documental com abordagem quantitativa. Realizado em um hospital escola e 

filantrópico, referência de trauma da região norte do estado do Ceará, tendo como espaço 

investigatório os serviços do referido hospital que atendem pacientes vitima de TCE. Os 

dados foram coletados no Serviço de Arquivo Médico e Estatísticas (SAME). A população do 

estudo foi constituída por 952 prontuários dos pacientes internados com diagnostico de TCE 

atendidos na instituição, utilizando-se como critério de inclusão aqueles com internações 
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referentes ao ano de 2011. Em seguida foram excluídos os prontuários que não continham 

todas as informações necessárias para a análise do perfil dos pacientes com TCE. Logo, 415 

prontuários atenderam aos critérios de inclusão e fizeram parte da pesquisa. A coleta de dados 

ocorreu durante os meses de junho a agosto de 2012, através de formulário contendo dados 

sociodemográficos (idade, ocupação, naturalidade, procedência e estado civil), história clínica 

anterior (doenças anteriores e uso de medicações), aspectos sobre o trauma (transporte, tipo de 

colisão, uso de substâncias psicoativas) e situação clínica na admissão (sinais e sintomas, 

Glasgow). Os dados foram categorizados numa planilha do Excel e analisados com auxílio do 

softwareStatisticalPackage for Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Para todos os testes, o 

nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). Procedeu-se à análise mediante uma 

abordagem estatística descritiva, com distribuição das frequências absolutas e relativas para as 

variáveis categóricas e das médias, com desvio-padrão (DP) para variáveis contínuas. O 

estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, aprovado com Parecer de número 

97.749. RESULTADOS: Avaliaram-se as informações de 415 prontuários de pacientes com 

TCE. Quanto aos dados sociodemográficos, observou-se maior frequência de ocorrência do 

TCE no gênero masculino (81,9%), em solteiros (68,7%) e em pacientes com naturalidade 

(81,9%) e procedência (81,0%) dos municípios vizinhos à cidade de Sobral, cidade onde está 

localizado o hospital. Tal perfil sociodemográfico está associado às características das vítimas 

de acidentes de trânsito. A média de idade dos pacientes foi de 32,57 (±19,41), sendo que a 

maior parte dos pacientes apresentou idade de 43 anos (P75). Os prontuários não 

disponibilizaram informações acerca da profissão dos pacientes. As informações clínicas não 

foram preenchidas na maior parte dos prontuários. Dos 415 prontuários, somente 24 

apresentavam informações clínicas, as quais informaram que 9 (2,2%) eram diabéticos e 13 

(3,1%) hipertensos. Foram investigados, ainda, os casos que faziam uso de medicações 

controladas, no entanto os prontuários também não continham tais informações. Quanto às 

causas do traumatismo craniano, a queda esteve relacionada com 215 casos (51,8%), 

destacando-se a queda da própria altura, presente em 49 casos (11,8%). A colisão e o 

atropelamento apresentaram, também, importante incidência, estando associadas aos perigos 

do trânsito. Os acidentes de trânsito representam a segunda causa externa de mortalidade no 

Brasil, estando entre os mais elevados no mundo. O principal tipo de transporte utilizado pelo 

paciente no momento do trauma foi a moto (86,3%). Ainda de acordo com a história do 

trauma, o uso de capacete foi uma informação pouco citada. Observou-se que 18 prontuários 

(4,3%) registravam que no momento do acidente o paciente usava o capacete, 130 (31,3%) 

não fazia uso e 207 (49,8%) não continham informações sobre o uso do capacete ou retrava 

um acidente que não envolvia a utilização do mesmo. Dentre os prontuários que apresentavam 

informações sobre a ingestão de bebidas alcoólicas no momento do traumatismo, havia a 

descrição de que 105 (25,3%) dos pacientes fizeram uso, enquanto 28 (6,7%) não 

consumiram. O fato de muitos traumas poderem ser evitados enfatiza a necessidade de 

programas de educação, mudanças nas leis e mecanismos que possam controlar melhor o 

trânsito e reduzir o nível de violência em geral. Uma grande parcela dos prontuários, 68%, 

não apresentou essa informação. Durante a internação, a maioria dos pacientes apresentou 

rebaixamento do nível de consciência (76,1%), seguido de cefaleia (62,2%) e vômitos 

(47,2%). Uma parcela dos pacientes apresentou rinorreia (3,6%), otorragia (3,1%) e 2,4% 

encontrava-se em coma. Ao verificar a gravidade do TCE, de acordo com a ECG aplicada na 

admissão do paciente, verificou-se uma maior frequência dos casos moderados 206 (49,6%), 

seguido do leve 133 (32,0%) e grave 76 (18,3%). Os achados tomográficos mais presentes na 

análise foram as contusões cerebrais (41,0%), seguido de afundamento (30,8%) e hemorragia 

cerebral (29,9%), foram visto também na análise dos dados que alguns pacientes tiveram mais 

de uma alteração no cérebro, tomografia apresentando edema cerebral (25,3%), 

pneumoencéfalo (18,4%) e alguns pacientes apresentaram lesão de face (12,2%), a qual 



 

também é considerada TCE. Em relação ao tipo de tratamento instituído, 66,5% dos casos 

receberam tratamento clínico, enquanto 33,5% receberam tratamento cirúrgico. Quanto ao 

desfecho, 82,4% dos casos recebeu alta, enquanto 17,6% evoluíram para o óbito. 

CONCLUSÃO: O perfil de vítimas de TCE no interior do estado do Ceará é composto, 

predominantemente, por adultos jovens solteiros do sexo masculino que sofreram queda de 

motos no trânsito. Já o perfil clínico indica que a maior parte das vítimas apresentou 

rebaixamento de sensório no momento da internação, apresentando cefaleia nas horas 

posteriores ao trauma. O TCE foi classificado como moderado na maior parte dos 

atendimentos e os principais achados tomográficos foram contusões cerebrais e afundamento 

de crânio, ambas graves. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: 

O estudo contribuiu para a compreensão não somente do perfil de vítimas de trauma 

cranioencefálico, mas também dos antecedentes que levaram à ocorrência do trauma e das 

condutas terapêuticas adotadas. Nesse contexto, a enfermagem tem grande relevância, por ser 

capaz de promover ações educativas para a prevenção das causas de TCE, bem como de 

treinar equipes multidisciplinares para o atendimento às vítimas. REFERÊNCIAS: Gentile 

JKA, Himuro HS, Rojas SSO, Veiga VC, Amaya LEC, Carvalho JC. Condutas no paciente 

com trauma cranioencefálico. Rev Bras Clínica Médica. 2011; 9(1): 74-82. Ortiz KZ. 

Distúrbios neurológicos adquiridos: linguagem e cognição. 2ª ed, Baurueri: Manole, 2010. 

Damiani D, Baptistini BC. Impacto do traumatismo cranioencefálico nas funções adeno e 

neuroipofisárias. Rev Bras Medicina. 2008; 44(5):186-91. Smeltzer SC, Bare BG. Brunner e 

Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

DESCRITORES: Traumatismos Encefálicos. Neurologia. Enfermagem. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA EM UM MUNICÍPIO DO 

RIO GRANDE DO NORTE: FOCO NA ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS 

HIPERTENSOS E DIABÉTICOS 

Nila Larisse Silva de Albuquerque
1 

Isabelle Silva de Albuquerque
2 

INTRODUÇÃO: A qualidade na saúde busca reduzir desvios na assistência por meio da 

medição e avaliação dos componentes estruturais, dos processos e dos resultados apresentados 

pelos usuários, seguidos das alterações necessárias para a melhoria do serviço. Na 

Enfermagem, a noção dos princípios de avaliação foi introduzida por Florence Nightingale, ao 

analisar taxas de mortalidade e de infecção e identificar padrões de assistência que levariam à 

melhoria da assistência prestada. A responsabilidade de cuidar exige que as decisões sobre as 

intervenções propostas sejam fundamentadas na avaliação das necessidades do paciente e 

baseadas em referenciais teóricos que guiem o processo. Para tanto, faz-se necessário o uso de 

indicadores para formulação de ferramentas de avaliação em saúde que possam fornecer o 

controle de qualidade do cuidado
(1)

. A Enfermagem atua em todos os níveis de complexidade 

dos sistemas de saúde, obtendo grande destaque nas últimas décadas na Atenção Básica, na 

qual se destacam as doenças crônicas não transmissíveis, principalmente a hipertensão arterial 

e diabetes no programa HiperDia. O Enfermeiro exerce papel fundamental no cuidado ao 

paciente hipertenso e diabético, estabelecendo estratégias de articulação em busca de um bem 

comum: o controle dos níveis pressóricos e glicêmicos e a redução de agravos. Desta forma, 

torna-se imperativo avaliar sistematicamente as condições de assistência prestada a essa classe 

de pacientes, no que tange à estrutura oferecida para a realização dos cuidados, aos processos 

desenvolvidos e aos resultados alcançados. OBJETIVO: Avaliar os componentes do serviço 

de Atenção Básica a pacientes hipertensos e diabéticos de um município. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Estudo descritivo, transversal e quantitativo. Realizou-se no município 

de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte, contando com uma população de cerca de 

62.000 habitantes. A coleta de dados deu-se em oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

município, durante os meses de abril a junho de 2013. Em cada uma das UBS foram 

selecionados 15 usuários portadores do diagnóstico médico de hipertensão arterial e 10 

usuários portadores de diabetes, compondo uma amostra total de 200 pessoas. A proporção de 

hipertensos e diabéticos foi estabelecida com base em estudos epidemiológicos de base 

populacional no Brasil. A coleta de dados foi realizada antes ou após a consulta de 

Enfermagem, por meio de entrevista contendo: dados sociodemográficos; avaliação do 

serviço de saúde abordando cinco dimensões da Atenção Básica (acesso, porta de entrada, 
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vínculo, elenco de serviços e integração dos serviços), a qual foi respondida por meio de uma 

escala de Likert com seis opções (Muito bom, Bom, Regular, Ruim, Muito ruim e Não 

sabe/não quer opinar). Explicou-se ao usuário o conteúdo da entrevista, bem como a 

estratificação da escala. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa e atendeu aos critérios estabelecidos pela Resolução 466 do Conselho Nacional de 

Saúde, de 12 de dezembro de 2012. RESULTADOS: Participaram do estudo 200 usuários do 

serviço de Atenção Básica do município, sendo 120 hipertensos e 80 diabéticos. Observou-se 

maior frequência de hipertensas (79,1%) e diabéticas (86,25%), refletindo a maior tendência 

das mulheres a procurar assistência de saúde preventiva e curativa. A média de idade foi de 

57,5 anos, enquanto o estado civil predominante foi casado (55,5%) e a escolaridade média 

foi de 5,1 anos de estudo, o que corresponde ao Ensino Fundamental Incompleto. Tal perfil 

sociodemográfico está associado às características das populações de municípios de pequeno 

porte, nos quais o acesso à educação é difícil, principalmente para mulheres em idade escolar 

nas primeiras décadas do século, as quais compõem grande parte do grupo estudado. Quanto à 

dimensão “Acesso à Unidade de Saúde”, os usuários hipertensos e diabéticos consideraram 

que sempre conseguem consulta no programa HiperDia (62%), mas que a UBS nunca oferece 

atendimentos fora do horário de trabalho (92%). 71,6% dos hipertensos afirmaram que 

sempre falta na UBS algum medicamento prescrito para a sua patologia, enquanto 72,5% dos 

diabéticos apontaram a mesma situação. Estudos
(2)

 estabelecem que a disponibilidade na UBS 

de todos os fármacos necessários ao tratamento da hipertensão arterial e da diabetes aumenta 

em 33% as chances de controle das duas doenças. Soma-se ao problema o fato de 100% dos 

usuários diabéticos insulino-dependentes afirmarem não receber na UBS o material para 

aplicação da insulina diária. Em relação à dimensão “Porta de entrada”, 93,3% dos 

hipertensos procuram a UBS quando sentem que a pressão arterial está elevada, enquanto 

somente 47,5% dos diabéticos têm a mesma atitude. Quanto ao “Vínculo”, não se fez 

necessária a análise por patologia, uma vez que os indicadores foram comuns às duas. Desta 

forma, 92% dos usuários afirmaram ser atendidos pelos mesmos profissionais nas consultas 

do HiperDia, ainda que considerem que somente quase sempre (51%) estes lembrem do seu 

histórico. 55% afirmam quase sempre compreender tudo que é dito pelos profissionais durante 

as consultas, enquanto somente 16% compreender integralmente as falas dos enfermeiros e 

médicos. Na dimensão “Elenco de Serviços”, 95% dos hipertensos indicaram que sempre há 

disponível na UBS a verificação da pressão arterial, enquanto somente 48,2% dos diabéticos 

detém o mesmo serviço em relação à glicemia. Tal fato pode estar relacionado à falta de 

recursos materiais para a verificação. O serviço de vacinação foi considerado sempre 

disponível para a maior parte (88%) dos participantes, sendo a realização de curativos 

apontada como nunca presente na UBS por 96%. A indisponibilidade deste serviço na 

Atenção Básica é extremamente danosa ao atendimento prestado, principalmente aos usuários 

diabéticos, uma vez que este grupo demanda cuidados sistemáticos com lesões. A realização 

de curativos é um saber tradicionalmente desenvolvido pelo Enfermeiro, que, por sua vez, 

deve atentar-se para o funcionamento deste setor dentro da Unidade. Por fim, tem-se a 

dimensão “Integração dos serviços”, a qual apresenta que 88,3% dos hipertensos consideram 

que há acompanhamento da evolução dos problemas relatados nas consultas anteriores, 

enquanto 78,7% dos diabéticos compartilham a mesma opinião. Dos hipertensos, 95% 

afirmam ter a pressão arterial verificada antes ou durante a consulta, ao passo que apenas 

6,5% dos diabéticos expressam que a verificação da glicemia capilar é realizada. Confirma-se 

aqui a negligência com o acompanhamento de um parâmetro essencial para o seguimento da 

conduta do diabético, sendo imperativa a intervenção de profissionais e gestores municipais 

no sentido de contorná-la. CONCLUSÃO: Os indicadores das cinco dimensões avaliadas 

mostraram que os hipertensos apresentam melhor percepção dos serviços ofertados nas UBS 

do município, ainda que, muitas vezes, não tenham acesso aos medicamentos necessários ao 



 

tratamento ou sintam falta de vínculo mais estreito com os profissionais de saúde. Os usuários 

diabéticos também consideram deficientes os pontos já citados, no entanto têm seu 

atendimento ainda mais prejudicado em decorrência da indisponibilidade de recursos 

materiais para verificação da glicemia capilar nas Unidades, bem como de serviço de 

curativos e de fornecimento de insumos para aplicação de insulina domiciliar. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: O estudo contribuiu para 

a compreensão, por meio de indicadores, da percepção da assistência ofertada na Atenção 

Básica a usuários hipertensos e diabéticos, ressaltando os pontos que demandam 

reorganização no serviço. Nesse contexto, a enfermagem tem grande relevância, por 

comumente atuar como gestora, sendo, também, sua responsabilidade identificar deficiências 

no serviço, bem como desenvolver instrumentos para avaliação sistemática dos processos. 

REFERÊNCIAS: Braga CG, Cruz DALM. A Taxonomia II proposta pela North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA). Rev Lat Amer Enferm. 2003; 44 (5): 186-191. 

Paiva DCP, Berusa AAS, Escuder MML. Avaliação da assistência ao paciente com diabetes 

e/ou hipertensão pelo Programa Saúde da Família do Município de Francisco Morato, São 

Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública. 2006; 22(2): 377-385. 
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163 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE NO SISTEMA FAMILIAR 

Rafaela Carolini de Oliveira Távora
1
 

Ana Fátima Carvalho Fernandes
2
 

Cristiana Brasil Rebouças
3
 

Viviane Martins da Silva
4 

Ana Ruth Macêdo Monteiro
5
 

Sâmia Jardelle Costa de Freitas Maniva
6 

INTRODUÇÃO: Foram diversas as modificações econômicas, políticas, culturais e sociais 

no mundo principalmente a partir do século XIX. A saúde também adquiriu outras 

proporções. Não se trata mais do estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

apenas a ausência de doenças. Nesse contexto, a promoção da saúde deve atingir cada uma 

dessas esferas e essas em conjunto podem acarretar problemas de saúde ou fatores de risco a 

saúde da população. Com maior inserção em um contexto social e conhecimento dos 

indivíduos que o compõe, pode-se atuar melhor a fim de diminuir os fatores de risco em saúde 

e aumentar as possibilidades de se promover saúde no mesmo. É nesse sistema de vínculos 

familiares que o profissional de saúde pode inserir-se na busca pela promoção de saúde. 

Diante dessa complexidade de relações familiares, o genograma e ecomapa são instrumentos 

que auxiliam na prática em saúde. Buscando atender necessidades de representações dos 

fatores que influenciam a saúde, Dahlgren e Whitehead elaboraram um modelo que coloca os 

determinantes em saúde em camadas, desde a mais próxima que contempla os determinantes 

individuais, até as mais distantes contendo os macrodeterminantes. Ambos os modelos podem 

ser utilizados em conjunto a fim de compreender o sistema familiar e seus determinantes em 

saúde com vias a diminuição dos riscos em saúde de seus membros. OBJETIVO: Assim, o 

presente estudo objetivou a aplicar o modelo de Dahlgren e Whitehead para a promoção da 
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saúde em uma família atendida em saúde mental. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Trata-se de um estudo de caso, realizado a partir da coleta de dados da dissertação da autora. 

Para essa coleta utilizou-se a entrevista semi-estruturada realizada na residência de um 

familiar atendido no Centro de atenção Psicossocial infanto juvenil, 2011. Sendo elaborados 

genograma e ecomapa junto aos membros do sistema familiar. Em paralelo construiu-se o 

diagrama de Dahlgren e Whitehead, o qual evidencia os determinantes em saúde os quais 

interferem no sistema familiar. A pesquisa foi aprovada pelo processo11043612-1, Comitê de 

ética em pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. RESULTADOS: A coleta de 

informações junto a essa família ocorreu com a genitora da adolescente denominada 

ficticiamente de Carla. A família de Carla reside em uma grande área fechada, com duas casas 

dentro dela. O núcleo central é composto por sete pessoas, além das que ficam na residência 

durante o dia e somente à noite partem, como o filho caçula da Prima2 e a própria Carla. A 

família é marcada pelos abusos sexuais que o pai de Carla cometeu com suas três filhas. Essas 

já acompanhadas psicológicamente, mas somente Carla necessitou de encaminhamento ao 

CAPSi, conforme informado. Dessa forma, logo que teve confirmação dessa violência contra 

as filhas, a mãe de Carla expulsou seu marido. Ela considera que a relação entre as filhas e o 

pai é conflituosa. A mãe de Carla encontra forte apoio junto à Deus, aos amigos que possui e 

ao CAPSi. Sua relação com a Tia1 é forte, mas possui desentendimentos de motivação 

financeira. A prima mais nova de Cala trabalha perto da casa dessa família e faz suas 

refeições lá. O filho dessa prima passa todo o dia na casa do núcleo principal, mas durante a 

noite ele retorna para a residência dos pais. Carla recebe apoio do CAPSi, embora já tenha 

completado 19 anos, idade em que o atendimento deve ser referido par um CAPS geral, que 

ela ainda tem resistência em freqüentá-lo. A adolescente está morando no período noturno e, 

em fins de semana, em outra casa com seu namorado. Sua mãe considera que esse seja um 

bom relacionamento, tendo uma boa convivência com o rapaz. Constata-se uma problemática 

interna entre as irmãs que não são acompanhadas pelo CAPSi e a Carla, descrita pela mãe 

como: “ela fica dizendo que as outras eram safadas” e repetido em outras situações de outras 

maneiras. Soa como se somente Carla tivesse iniciado o sofrimento psíquico, pois não 

concordava com aquela situação, demonstrado pelo conflito existente coma irmã mais nova. 

A família enfrentava dificuldades em se revezar no cuidado da avó, que se encontrava 

acamada, dependente de cuidados, sobrecarregando a mãe de Carla. O que causava discussões 

mesmo ao lado da idosa. A mãe de Carla revela que se sente fortemente unida a sua filha, 

embora existam muitos conflitos, conduzidos principalmente pela “falta de vontade” que 

Carla demonstra em viver, o que a angustia. Carla sente-se desestimulada em continuar sua 

trajetória de vida. A mãe de Carla mostra-se aflita com essa baixa auto-estima da filha, a qual 

já tentou suicídio e busca estimulá-la. Diante do apresentado, identificaram-se fatores que 

influenciavam na saúde da família e foi possível construir-se um diagrama de Dahlgren e 

Whitehead para que se atue na promoção da saúde da família. A família de Carla possui dois 

núcleos, vive em meio a problemas financeiros e o CAPSi é quem lhe presta mais apoio em 

relação às necessidades de Carla, fatores considerados como macrodeterminantes. A família é 

cercada por relações familiares conflituosas, que englobam a mãe de Carla e sua tia, Carla e 

sua mãe, bem como de sua mãe com todas as filhas. Essas relações influenciam 

negativamente na harmonia tanto individual como todo o sistema familiar. Como 

microdeterminantes positivos têm-se as amigas da mãe de Carla que lhe apóiam 

especialmente nos momentos de lazer, bem como o namorado de Carla que tem conseguido 

que a filha lidasse melhor com o abuso sexual sofrido. Ainda como micro determinante, tem-

se a presença de um membro familiar acamado, a avó de Carla, que demanda muito tempo de 

cuidado de suas duas filhas, que chegam a discutir em sua frente o que causa sofrimento da 

idosa. Assim, frente ao diagrama de Dahlgren e Whitehead podem-se identificar os focos de 

ação de cuidado para a promoção da saúde dos indivíduos, bem como do sistema familiar. 



 

Dessa forma, percebe-se a necessidade de intervir nas relações conflituosas dos indivíduos, 

tanto no que se refere ao fator financeiro, quanto da alternância como cuidador da avó de 

Carla. A família refere que busca apoio no CAPSi e na sua religiosidade, assim, esses são 

também focos de ação pois a família já os tem como colaboradores para a relação familiar. 

Assim como o namorado de Carla e as amigas de sua mãe podem ser apoios ou vínculos para 

a promoção da saúde. CONCLUSÃO: Diante da necessidade de estratégias para promoção 

de saúde na família, a utilização desses referenciais pode fazer-se útil na elaboração de 

intervenções no sistema familiar. O profissional de saúde deve saber utilizar-se de diversas 

ferramentas ou instrumentos para promover saúde no ambiente familiar. A utilização de um 

genograma e ecomapa para melhor visualização da família e suas relações previamente a 

construção do diagrama de Dahlgren e Whitehead mostrou-se útil para evidenciar os 

determinantes de saúde em camadas. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: Assim, trabalho com famílias é de grande importância para a elaboração 

de estratégias de atuação e os profissionais de saúde podem apropriar-se dessas estratégias 

para melhorar seu desempenho. Evidencia-se, assim, o grande potencial em pesquisa 

relacionado aos modelos utilizados no presente estudo: genograma, ecomapa e diagrama de 

Dahlgren e Whitehead para o trabalho com sistemas familiares. 

DESCRITORES: Família. Saúde mental. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: As doenças neurológicas degenerativas são comuns e todas as faixas etárias 

podem ser afetadas. Dentre as doenças neurológicas degenerativas, encontra-se a Miastenia 

Gravis. A Miastenia Gravis (MG) é uma doença da junção neuromuscular, que consiste em 

um defeito na transmissão dos impulsos nervosos para as células musculares e é causada pela 

formação de anticorpos contra o receptor de acetilcolina na membrana pós-sináptica da junção 

neuromuscular (BARBOSA; CORREIA; CAVALCANTI, 2005). Por se tratar de doença de 

caráter autoimune, outras afecções de mesma natureza podem coexistir em paciente com 

diagnóstico de MG, devendo ser rastreadas de forma racional especialmente hipo/ 

hipertireoidismo e doença do timo (AMERICAN ASSOCIATION OF 

ELETRODIAGNOSTIC MEDICINE, 2001). Setenta por cento dos pacientes têm hiperplasia 

de timo e aproximadamente 10% apresentam timoma, com potencial para comportamento 

maligno, sendo este mais comum em pacientes com 50-70 anos de idade. Artrite reumatóide, 

lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Sjögren, aplasia de células vermelhas, colite 

ulcerativa e doença de Addison podem ocorrer concomitantemente com MG
 
(AMATO; 

RUSSEL, 2008). A origem precisa da resposta imune é desconhecida, mas as anormalidades 

do timo certamente desempenham papel relevante na gênese dos anticorpos contra os 

receptores nicotínicos da placa motora. Essas reações com anticorpos suscitam ativação do 

sistema do complemento, que resultam, em última análise, em lesão da membrana muscular e 

dos canais de sódio, com significativo comprometimento da TNM (MERIGGIOLI; 

SANDERS, 2009). A incidência da MG aumentou nas últimas décadas e passou de 2-

5/1.000.000 para 9-21/1.000.000, porém sem haver aumento proporcional na mortalidade. A 

doença acomete, predominantemente, mulheres nas terceira e quarta décadas na proporção de 

3:2 (MEYER; LEVY, 2009). Quanto às formas clínicas, a Miastenia pode ser dividida em: 

Síndrome Miastênica Transitória do RN, Miastenia Gravis do Lactente, Miastenia Grave 

Juvenil, Miastenia grave do Adulto. Como se sabe, os distúrbios neurológicos são complexos 

e podem afetar as funções cognitivas, sensitivas, emocionais e motoras. No caso da MG, a 
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função motora é a acometida. O paciente com MG necessita de cuidados específicos e 

condizentes com sua patologia, sendo o papel da enfermagem imprescindível ao cuidado com 

o paciente, bem como a participação e acompanhamento na assistência. Através da 

identificação das necessidades do paciente, consequentemente da identificação dos 

diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro torna-se capaz de elaborar um plano de cuidados 

específico para o paciente com o intuito de reduzir as incapacidades e elevar a qualidade de 

vida do paciente. OBJETIVO: Descrever a fisiopatologia da doença e elaborar um plano de 

cuidado para pacientes portadores de Miastenia Gravis. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Estudo descritivo, realizado como atividade de ensino-aprendizagem da disciplina 

Enfermagem em Situações Especiais – Enfermagem Neurológica, ofertada pelo Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, semestre 2013.1. Os dados 

foram obtidos em duas fases: 1. Revisão da literatura para conhecer os aspectos 

fisiopatológicos e principais complicações clínicas resultantes da doença; 2. Elaboração do 

plano de cuidado, pela detecção de diagnósticos de enfermagem, utilizando a taxonomia da 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA 2012-2014) e desenvolvimento das 

intervenções de enfermagem. RESULTADOS: Na MG a função motora dos pacientes é 

comprometida o que leva o paciente a sentir fadiga e fraqueza relacionada à atividade física. 

A remissão dos sintomas ocorre quando o paciente repousa. Os músculos afetados, 

inicialmente, são os músculos oculares. Como consequência, os pacientes apresentam ptose 

palpebral uni ou bilateral. O comprometimento da musculatura facial é um dos sinais mais 

freqüentes na MG e tem como característica principal a perda da expressão facial, ficando a 

boca entreaberta e em alguns casos podendo ocorrer a queda da mandíbula. (CUNHA; 

SCOLA; WERNECK, 1999). Nas alterações bulbares, os sinais estão caracterizados pelo 

déficit na fonação, mastigação e deglutição, pelo comprometimento dos músculos 

faringolaringeos. A fala torna-se disfônica (nasalada) e a pronúncia inarticulada. A ingestão 

dos alimentos torna-se difícil, podendo produzir refluxo nasal de fluidos e conseqüentemente 

broncoaspiração (LEITE, 2002). Através do conhecimento da fisiopatologia da doença, seus 

sinais e sintomas, podemos identificar os diagnósticos mais comuns da MG que são: 

Deglutição Prejudicada, Deambulação Prejudicada, Intolerância à atividade, Padrão 

Respiratório Ineficaz, Isolamento Social. A partir da identificação dos diagnósticos podemos 

elaborar um plano de cuidados específicos para esses pacientes. A melhoria da função 

respiratória, aumento da mobilidade física, desenvolvimento da comunicação satisfatória, 

provimento de cuidado ocular, prevenção de aspiração, orientação quanto ao uso de 

medicamentos, promoção do autocuidado, evitar atividades exaustivas e extenuantes evitar 

calor e frio excessivos, evitar stress emocional, evitar contato com infecção, resfriados e 

gripe, é recomendável à vacinação para infecções comuns e evitáveis, alguns medicamentos 

podem piorar a MG, devendo ser evitados e por isso os pacientes devem ser orientados quanto 

à todos esses cuidados para uma melhor convivência com a doença, sem que os prejuízos da 

doença alterem de maneira profunda a vida dos pacientes e da sua família. CONCLUSÃO: 

Doenças degenerativas como a Miastenia Gravis, são estigmatizadas tanto pela sociedade 

como pelos próprios portadores. São vistas como o passaporte para a morte e uma vida infeliz. 

A enfermagem tem um papel fundamental no cuidado de pacientes portadores de Miastenia 

Gravis, tanto no âmbito físico, emocional como também familiar, pois é o profissional de 

enfermagem que atua auxiliando e orientando esse cliente e sua família, para que ambos 

possam restabelecer suas vidas cotidianas, satisfatoriamente, o mais rápido possível, 

aumentando suas qualidades de vida. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: Elaborar um plano de cuidado de Enfermagem juntamente com os 

diagnósticos, é essencial para melhorar a assistência de Enfermagem à pessoa com Miastenia 

Gravis, assim como facilita a comunicação dos tratamentos de enfermagem a outros 

enfermeiros, cuidadores e familiares. Além de auxiliar os educadores na elaboração de 
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INTRODUÇÃO: Os neonatos podem nascer com sérios problemas, como prematuridade, 

asfixia, síndrome da aspiração meconial, infecção neonatal, icterícia, má formações, 

considerados situações de risco que requerem tratamentos nos hospitais terciários, mediante 

as condições de infraestrutura que oferecem. Todavia, é necessário que sejam transferidos 

para unidades de referência, tornando um desafio para recém-nascido (RN) e 

familiares/acompanhantes que enfrentam sérias dificuldades para atendimento de qualidade 

em um centro equipado. Por sua vez, a transferência neonatal visa adequar o nível de 

assistência às condições do RN, e ressalta que é importante um sistema de comunicação 

rápido. Quando o neonato recupera-se da patologia que determinou a transferência, deve 

retornar ao hospital de origem para o término do tratamento, sendo isto denominado contra-

referência. Entretanto, com o advento da Lei nº 8069, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), a partir de 13/07/90, é assegurado o direito da presença de um 

acompanhante durante a hospitalização da criança. Os pais/responsáveis tem o direito de 

participar ativamente do diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo informações sobre 

os procedimentos nos estabelecimentos de saúde. Considera-se o papel do acompanhante uma 

situação estressante, até constrangedora, em busca de atendimento do RN enfermo. O 
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Ministério da Saúde (MS) define acompanhante como indivíduo que de forma voluntária ou 

remunerada permanece junto do paciente por um período de tempo consecutivo e sistemático, 

proporcionando companhia, suporte emocional no ambiente hospitalar. Nestas condições, é 

essencial a prestação de um bom acolhimento na admissão do RN e o responsável que o 

acompanha, pela equipe de profissionais. O acolhimento aos pais desempenha papel 

fundamental para que as experiências emocionais que venham ocorrer nesse período sejam 

melhores aceitas e o sofrimento dos pais minimizados. OBJETIVO: Conhecer a percepção 

do acompanhante/ responsável frente à admissão do recém-nascido em uma unidade de 

emergência pediátrica. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, realizado em um hospital público de 

nível terciário, especializado em pediatria, na cidade de Fortaleza e todo Estado do Ceará. O 

cenário foi a Sala de Observação, com capacidade para dez leitos, onde crianças recebem 

atendimento necessário, que antecedem o processo de admissão. Participaram onze 

acompanhantes de RN, cujos critérios de inclusão obedeceram: independe o parentesco, 

idade, procedência, tipo de diagnóstico, e foram excluídos os que se recusaram a participar do 

estudo. Para a definição desse número, obedeceu-se ao critério de saturação teórica, quando as 

falas iniciaram o processo de repetição. A coleta de dados ocorreu no mês de junho de 2012, 

por meio de um roteiro semi-estruturado, composto por questões abertas e fechadas, dividido 

em duas seções: identificação e caracterização sócio-demográfica e a segunda, composta por 

perguntas norteadoras, cuja finalidade era a abordagem da temática central do estudo. As 

narrativas obtidas durante os encontros foram gravadas e posteriormente, transcritas para 

captar com fidedignidade as respostas obtidas. A análise das descrições foi realizada na ordem 

das falas, que contemplou a análise de Bardin, identificando-se três categorias: Conhecendo o 

problema de saúde do RN, Dificuldades enfrentadas, Informações e expectativas no âmbito 

hospitalar. Para a preservação dos sujeitos, as falas foram selecionadas e representadas pela 

letra “A” de acompanhante. Em seguida, interpretadas à luz da literatura pertinente e vivência 

das autoras. O estudo seguiu as diretrizes conforme Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da referida instituição, sob nº de 

protocolo: 27147. RESULTADOS: Dos onze acompanhantes/responsáveis dos neonatos, sete 

encontravam- se na faixa etária de 16 a 29 anos de idade; três entre 30 e 40 anos, apenas um, 

com 46 anos, todos do sexo feminino, duas avós maternas, uma tia e as demais as próprias 

mães dos neonatos. Sete procedentes dos municípios, o que caracteriza um possível 

surgimento de dificuldades daqueles que se distanciam de suas origens. Em relação aos RN, 

seis nasceram de parto cesáreo e cinco de parto vaginal, dentre os quais, seis nasceram nas 

cidades do Estado e cinco na capital, chegando à unidade de estudo, por meio de ambulância, 

ônibus ou automóvel. Apenas, três neonatos eram prematuros com 36 semanas e os demais a 

termo. Destacaram-se dois RN com peso inferior a 2.500g, seis, entre 2.500g a 3.500g, e 

somente três, com peso acima de 3.500g. De acordo com a classificação do peso de 

nascimento, dois foram denominados de baixo peso. Quanto à categoria: Conhecendo o 

problema de saúde do RN, a maioria dos acompanhantes foi informada pelo médico, e em 

segundo plano, pelo enfermeiro. Ressalta-se que algumas não receberam nenhuma informação 

ou não foram completamente esclarecidas acerca da internação do seu RN. Na categoria: 

Dificuldades enfrentadas, os depoimentos referem às dificuldades relacionadas principalmente 

com a distância, locomoção, visto que os entrevistados vieram, em sua maioria de municípios 

vizinhos, onde a falta de recurso é bem evidente, não tendo sempre a disposição um meio de 

transporte para sua vinda até a unidade de referência. No processo de admissão, a maioria dos 

acompanhantes demonstrou prévio conhecimento das causas que motivaram o 

encaminhamento do bebê a unidade de referência, porém, a falta de uma comunicação efetiva 

gera sentimentos de medos e dúvidas e insatisfação, quanto à assistência prestada. As 

barreiras encontradas até o atendimento hospitalar resultou nas dificuldades financeiras e 



 

acessibilidade ao serviço de saúde. Na terceira categoria: Informações e expectativas no 

âmbito hospitalar, as acompanhantes descrevem que as informações foram transmitidas por 

muitos profissionais na assistência, porém, consideram-se certas lacunas a serem preenchidas. 

Também expressam sentimentos de insegurança e medo por uma reinternação. Por outro lado, 

desejam melhores possibilidades terapêuticas para resolver o problema de saúde do bebê e 

expectativas de levá-lo para casa. Observa-se que os acompanhantes permanecem numa 

posição de observador, durante o período de internação, porém, deve ser orientado para ser 

participante desse cuidado. Entretanto, a equipe de atuação, às vezes, pode se encontrar 

limitada para proporcionar tais informações, mediante a dinâmica e a demanda da unidade de 

internação. CONCLUSÃO: No processo de admissão, os acompanhantes destacaram-se 

prévios conhecimentos das causas que implicaram internação, seus medos, além das barreiras 

encontradas até o atendimento hospitalar, que resultou nas dificuldades de acessibilidade ao 

serviço de saúde. Constatou-se que diante da realidade que se encontra a saúde pública no 

país, as unidades hospitalares atendem acima do que é estabelecido. Nestas condições, que 

representam limitações na assistência, alguns usuários reconhecem e valorizam a assistência 

prestada pelos profissionais de enfermagem que buscam desenvolver sua prática. As 

implicações do acompanhamento não se restringem ao cuidado, contudo, torna-se pertinente o 

repasse de informações adequadas ao acompanhante para obter participação significativa no 

processo de internação do neonato. A atuação dos profissionais de saúde em conduzir os 

usuários ao atendimento de maior complexidade é de suma importância, uma vez que os 

acompanhantes podem influenciar positivamente na internação do RN, contribuindo como 

colaborador na assistência de enfermagem. A esse respeito, sugere-se que esta equipe se torne 

mais participativa, colaborando tanto nos procedimentos técnicos, como valorizando o 

relacionamento humano durante o processo de internação. CONTRIBUIÇÕES/ 

IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Promover um ambiente acolhedor e 

esclarecedor auxilia os enfermeiros no cuidado junto ao paciente internado, possibilitando o 

despertar na família de novos cuidadores e a prestação de um cuidado mais humanizado tanto 

para o paciente como para os familiares. 

DESCRITORES: Recém-nascido. Hospitalização. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno (AM) é o modo natural oferecido pelas mães aos 

seus filhos, a fim de nutrir, melhorar a saúde e manter o bem estar adequado. O leite materno 

deve ser oferecido à criança em livre demanda e ser exclusivo até os seis meses de idade, 

devendo, após esse período, ser complementado com outros alimentos, porém pode ser 

mantido até dois anos de idade ou mais. Entretanto, nesse processo da amamentação, surgem 

às dificuldades das mães, como ingurgitamento mamário, mastite e fissuras, ocasionando 

incomodo e desestímulo pelo aleitamento materno. Além disso, o AM sofre influências 

ambientais e sócio-culturais, o que implica no desmame precoce, comprometendo vários 

fatores, inclusive, o vínculo do binômio mãe e filho. Nestas circunstâncias, ressalta-se que o 

enfermeiro pode fazer uso da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para 

investigar os problemas relacionados ao AM e os fatores presentes, pois, através de um 

julgamento clínico sobre a resposta do binômio mãe-filho, pode-se fornecer uma terapia que 

alcance os resultados positivos para estabelecer a continuidade do AM. Diante da necessidade 

de identificação dos problemas relacionados ao AM, e na possibilidade de reproduzir uma 

adequada prescrição de enfermagem com seu respectivo diagnóstico, surgiu o interesse pela 

temática e o despertar para um estudo, aplicando-se os diagnósticos de enfermagem (DE) 

baseados na NANDA I 2009-2011. Além disso, mediante a identificação das principais 
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dificuldades das mães poderá trazer subsídios para que se possam traçar metas e ações que 

atendam as suas necessidades individuais. Assim, destaca-se a relevância em relação à prática 

profissional da enfermagem, uma vez que possibilita o direcionamento da análise pelo 

enfermeiro, que concentra sua atenção para o problema, facilita o julgamento clínico para as 

intervenções de enfermagem e, consequentemente, alcança os resultados adequados, 

principalmente, nos cuidados voltados para atenção ao binômio. OBJETIVO: Investigar 

fatores de riscos para o desmame precoce associados ou não aos fatores relacionados aos 

diagnósticos de enfermagem focalizados no processo de amamentação neonatal em 

alojamento conjunto. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo do tipo 

exploratório-descritivo, com abordagem hipotético-dedutivo, com 30 binômios mãe-filho 

internados em um Alojamento Conjunto, de uma maternidade, Fortaleza-CE/Brasil. Os dados 

foram coletados, em junho de 2012, por meio de dois instrumentos: primeiro, aplicou-se o 

formulário com os 11 padrões funcionais de saúde agrupados pelos domínios dos diagnósticos 

de enfermagem da NANDA I 2009-2011 e, em segundo, a identificação dos Diagnósticos de 

Enfermagem, com enfoque de um ou mais padrões de saúde funcionais, adotados pela 

Taxonomia II da NANDA I 2009-2011. O tempo para aplicação da pesquisa em cada binômio 

durava, em média, 1 hora, pois as mães interagiam e relatavam as dificuldades e anseios sobre 

a amamentação. A análise dos dados consistiu em três momentos: a caracterização das mães e 

RN, diagnósticos investigados e os fatores de risco para o desmame precoce. Apresentados 

em tabelas e quadro, analisados através de estatística descritiva e literatura pertinente. Foram 

respeitados os aspectos éticos segundo a resolução196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

referentes às pesquisas realizadas com seres humanos. RESULTADOS: Em relação às mães, 

a idade variou de 14 a 36 anos, em média de 23,3 anos, caracterizando-se um grupo jovem, 

uma vez que 10 (33,3%) eram adolescentes (≤19anos). A metade vive com os pais das 

crianças em união consensual, motivados pela gravidez não planejada, porém desejada. Maior 

parte (24-80%) reside na região metropolitana, onde envolve Fortaleza e os municípios de 

Caucaia e Maracanaú. A escolaridade se concentrou no Ensino Médio Completo (13-43,3%). 

Quanto à ocupação, 22 (73,3%) referem ser autônoma, como vendedora de roupa, costureira, 

diarista, cozinheira e babá, ou estudam. O que pode desfavorecer o aleitamento materno, uma 

vez que o trabalho autônomo não permite à mãe entrar de licença maternidade, ou seja, a mãe 

fica sem remuneração se parar de trabalhar para amamentar. Outro fator que limita o 

aleitamento materno para as mães que estudam é a licença escolar de apenas dois meses. A 

maioria das mães relata ser primigestas (17-56,6%), realizaram pré-natal (14-46,6%), com 

prevalência de 6 a 9 consultas. Observa-se que o maior número de consultas (>9) foi realizado 

por cinco mães, que correspondem às gestações de risco como mães adolescentes e aquelas 

que apresentam doenças crônicas: hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes melittus 

(DM). Sobre os neonatos, 19 (63,3%) do sexo masculino e 11 (36,3%), feminino, predominou 

peso ao nascer entre o intervalo de 3.001g a 4.000g, com 19 (63,3%) crianças. A média de 

idade gestacional foi 38,43, com variação de 36 a 41 semanas, sendo quatro (13,3%) RN com 

36 semanas, o que caracteriza a prematuridade limítrofe e os demais acima de 37 semanas. 

Nas características dos diagnósticos de enfermagem, resultou que o DE “Amamentação 

Ineficaz” e “Amamentação Eficaz”, cada um apresentaram-se iguais (15-22,72%). 

Sobressaíram outros diagnósticos que não favorecem a amamentação materna como 

“Desempenho de Papel Ineficaz”, com (23-34,84%) ocorrências. Cada binômio pode 

concorrer com mais de um DE, logo, prevaleceram os DE desfavoráveis ao aleitamento 

materno. Comparando-se os números de ocorrência dos diagnósticos desfavoráveis e 

favoráveis ao AM, 54 e 15, respectivamente, tem-se idéia da desvantagem que o binômio mãe 

e filho enfrentam, mesmo tendo adequada proficiência e satisfação com o processo de 

amamentação assim esperado com o DE “Amamentação Eficaz”. Considerando-se a relação 

de DE favoráveis e desfavoráveis, observa-se a razão média observada, 0,5:1,8, que 



 

corresponde a 1:3,6, respectivamente. Para cada um DE favorável existem, aproximadamente, 

quatro desfavoráveis, o que evidencia mais ainda a afirmativa acima. Não obstante, essa 

problemática, tende a piorar quando se passa a visualizar separadamente os fatores 

relacionados a esse contexto (N3=131), com uma média de 4,36 (3,32%) de incidência sobre 

a amostra (N=30), o que se conclui que, em média, cada binômio da amostra tem 4,36 vezes 

mais desvantagens para o aleitamento materno do que vantagens. CONCLUSÃO: 

Evidenciou-se, portanto, que as maiores barreiras para o estabelecimento do aleitamento 

materno exclusivo relacionam as condições sócio-econômico-culturais do binômio mãe-filho, 

como a idade jovem da mãe, conflitos sociais, conciliação de trabalho/estudo e abuso de 

substâncias lícitas ou ilícitas. Enfatiza-se que os DE focalizados nos domínios da nutrição, 

papéis e relacionamentos, é viável detectar as dificuldades enfrentadas pelo binômio mãe-

filho em se estabelecer o AM, contudo existe uma grande lacuna entre os DE e o binômio 

mãe-filho, pois o plano de cuidados ultrapassa as barreiras do tempo destinado ao AC. O 

plano de cuidados, dependendo dos fatores de risco, precisa ser implementado ainda no 

Alojamento Conjunto, bem como após a saída do binômio, para se dá a continuidade ao 

aleitamento materno, sob pena do desmame precoce. Logo, exige-se do enfermeiro, 

desenvolvimento de competências nos domínios intelectual, interpessoal e técnico; também, o 

de elementos pessoais fortes de tolerância à ambiguidade e uso da prática de reflexão. Além 

disso, para se vencer essas barreiras prevenindo o desmame precoce, o plano de cuidados 

deve ter continuidade através dos programas saúde da família. CONTRIBUIÇÕES/ 

IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Entender os diversos fatores que causam o 

desmame precoce, facilita ao enfermeiro elaborar um plano de cuidados adequado para que 

possa estar incentivando a mãe a permanecer amamentando na volta ao domicílio, além disso 

a aquisição de um possível novo diagnóstico facilita o processo de enfermagem. 

DESCRITORES: Diagnóstico de Enfermagem. Fatores de Risco. Aleitamento Materno. 

 



175 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DOS PORTADORES DE PÓS-

ATAQUE VASCULAR ENCEFÁLICO HOSPITALIZADOS 

Zuila Maria de Figueiredo Carvalho
1
 

Daisy Maria Silva
2
 

Marcela Lima Bezerra
3
 

Annyelly Aires Leal Braga
4
 

Sâmia Jardelle Costa de Freitas Maniva
5
 

Anisia Maria de Figueiredo Carvalho
6
 

INTRODUÇÃO: O Ataque Vascular Encefálico (AVE) é na atualidade a principal causa de 

incapacidade funcional, provocando alterações na capacidade para o desenvolvimento das 

Atividades de Vida Diária. Essas alterações podem ser passageiras ou não, dependendo da 

região acometida, do nível da lesão e a capacidade individual de recuperação. No Brasil é 

considerada a primeira causa de mortalidade e de incapacidades em adultos, destacando-se 

que no ano de 2003, no Nordeste, a taxa de mortalidade por essa patologia chegou a 54,6/100 

mil habitantes. Os déficits neurológicos resultantes deste evento clinicam é evidenciado pela 

deteriorização da qualidade de vida dos pacientes, visto que dois terços dos sobreviventes 

permanecem com algum grau de deficiência e tornam-se dependentes, principalmente para 

falar, deambular, ver ou sentir e, por vezes são incapacitados para exercer suas atividades 

diárias. OBJETIVO: Traçar o perfil sociodemográfico e clínico dos portadores de AVE 

atendidos em um hospital de referencia de doenças cerebrovascular de Fortaleza-Ceará. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo, transversal, quantitativo, com 48 

pacientes hospitalizados em um hospital de Fortaleza-Ceará. Na coleta dos dados aconteceu 

no periodo de fevereiro a maio de 2013, e para tal utilizou-se um formulário com variáveis 

sociodemograficas e dados clínicos: fatores de risco, antecedentes familiares, doenças 

preexistentes, morbidade e tempo de AVE. Os dados foram organizados em planilha 

eletrônica Excel versão Microsoft Windows XP e depois importados para o sistema Statistical 
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Package for the Social Sciences – SPSS, versão 13.0. Os aspectos éticos na pesquisa foram 

respeitados em todas as etapas da pesquisa, O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da 

UFC protocolo Nº 255.551/2013. RESULTADOS: Nas características sociodemográficas e 

clínicas, constata-se predomínio do sexo masculino 52,1% em relação ao sexo feminino 

47,9%. A idade, a média é de 54,19% anos, a mediana de 55,0 anos e o desvio padrão de ± 

16,009. Casados 64,5%, solteiros 14,6%, divorciados 12,5% e viúvos 6,3%. 

Profissão/ocupação, 22,9% são agricultores; 22,9% aposentados; 14,6% donas de casa; 10,4% 

autônomos e 18,7% outras profissões/ocupações. Procedência, 50% são da capital; 47,9% do 

interior do Ceará e 2,1% de outros estados. Naturalidade, 62,5% do interior do estado do 

Ceará, 31,2% da capital e 6,3% de outros estados. Antecedentes familiares, 77% dos pacientes 

apresentaram mais de um antecedente familiar; 16,7% um antecedente. Existência de doenças 

crônicas, 52,1% era portadores de mais de uma doença crônica, 29,2% de uma doença crônica 

e 18,7% não apresentavam doenças crônicas. Acompanhamento destas doenças crônicas 

41,7% fazem acompanhamento e 39,6% não o fazem. Tratamento das doenças crônicas 65% 

fazem tratamento da doença na atenção primária, 15% na atenção secundária e 2% na atenção 

terciária, os demais 39,6% portadores de doença crônica, não fazem tratamento da doença. 

Uso de medicações, 62,5% dos pacientes faz uso de algum tipo de medicação e 37,5% não 

fazem uso de nenhum tipo de medicação. Aquisição da medicação 46,7% recebe a medicação 

na Unidade Básica de Saúde (USB); 26,7% compram a medicação na farmácia suplementar; 

16,6% recebem na farmácia popular e 10,0% utilizam dois meios para obter a medicação. 

Estilo de vida, 56,3% relatou três ou mais fatores de risco; 33,3% dois fatores de risco e 

10,4% somente um fator de risco. Na variável, sinais de pré-AVE como cefaleia, alteração da 

fala, alteração motora e vertigem, 43,7% apresentavam três sinais; 27,1% quatro ou mais 

sinais; 22,9% dois sinais e 6,3% apenas um sinal. Ambiente em que aconteceu o AVE, 75% 

disseram ser no domicílio e 25% em outros ambientes, como via pública, local de trabalho e 

praia. Sobre o horário da ocorrência do AVE, 41,6% pela manhã e 29,2% tarde e noite 

respectivamente. Histórico de Ataque Isquêmico Transitório (AIT) antes do AVE, 79,2% não 

mencionaram e 20,8% possuíam histórico de AIT. Tempo utilizado para chegar ao hospital, 

81,3% foi maior que 4h30min e 18,7% um tempo inferior ou igual a 4h30 horas. Meio de 

condução ao hospital, 60,4% utilizaram carro próprio, 29,2% ambulâncias e 10,4% táxi. 

História prévia de AVE, 30,8% teve um episódio anterior, 46,1% dois episódios e 23,1% três 

ou mais episódios. Tipo de AVE, 100% foi isquêmico. Quanto ao histórico de quedas, 75% 

dos pacientes não relataram quedas e em 25% havia relato desta intercorrência. Na 

classificação clínica de BAMFORD para AVE agudo, que avalia a localização da área afetada 

no cérebro, 43,8% apresentavam Síndromes da Circulação Anterior Total (TACS); 25% 

Síndromes Lacunares (LACS); 20,8% Síndromes da Circulação Posterior (POCS) e 10,4% 

Síndromes da Circulação Anterior Parcial (PACS). O tempo de internação hospitalar variou 

de menos de 10 dias a mais de 30 dias, assim distribuído: em 79,2% o tempo foi inferior a 10 

dias; 14,5% apresentaram um intervalo de tempo entre 10 a 30 dias e 6,3% um tempo superior 

a 30 dias. Comprometimentos motores, sensitivos, verbais, auditivos, visuais e faciais 

investigados, 37,5% apresentaram três ou mais comprometimentos; 29,2% dois; 18,7% 

somente um e 14,6% nenhum comprometimento. Mudanças de comportamento pós-AVE, 

85,4% relataram até três mudanças no comportamento; 8,3% quatro ou mais mudanças e 

6,3% não relatou nenhuma mudança de comportamento. Na avaliação das dependências após 

o AVE, relativas as atividades da vida diaria (AVD), 31,2% apresentaram mais de quatro 

tipos de dependência; 27,1% um a quatro tipos de dependência e 41,7% não relataram 

nenhum tipo de dependência. As dependências abordadas no estudo foram consoantes às 

AVDs, como: cuidados com a higiene pessoal, alimentação, vestuário, mobilidade, 

locomoção, transferência, controle vesical e controle intestinal. Os principais tipos de 

dependência mencionados pelos pacientes foram: locomoção, transferência, alimentação e 



 

cuidados com a higiene pessoal. CONCLUSÃO: No perfil sociodemográfico, a idade dos 

acometidos foi um aspecto muito surpreendente e preocupante visto a maioria possui idade 

entre 16 a 64 anos, pessoas em plena idade produtiva e somente 25,0% possuem idade 

superior a 65 anos, não houve diferença estatística significativa entre os sexos. Todos foram 

vitimados por AVE isquêmico, fato também surpreendente uma vez que este tipo de AVE é 

mais prevalente em pessoas idosas. As doenças crônicas com maior prevalência no estudo 

foram à hipertensão arterial sistêmica, cardiopatias e diabetes mellitus, os fatores de risco com 

maior incidências foram sedentarismo, tabagismo e alcoolismo e as alterações do 

comportamento no pós AVE, destacam-se a labilidade emocional, irritabilidade, isolamento 

social e dificuldade de concentração não divergindo com o que é apontado na literatura. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Traçar o perfil 

sociodemográfico e clínico de pessoas hospitalizadas pós-AVE, permitiu estudar a 

distribuição e os determinantes dos eventos relacionados à saúde dos portadores de AVE, é, 

portanto, uma contribuição que proporcionará bases de sustentação para o controle dos 

problemas de saúde e também para proteger esta clientela. Assim como, oferece subsídios aos 

enfermeiros para desenvolverem orientações para saúde no sentido destas pessoas obterem 

melhor recuperação e qualidade de vida. 

DESCRITORES: Perfil de Saúde. Ataque Isquêmico Transitório. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A prática da episiotomia foi evidenciada no primeiro estudo científico em 

1984, e após 21 anos, o perfil das pesquisas centrou-se na avaliação da episiotomia como 

procedimento cirúrgico, analisando suas indicações, contra-indicações, complicações, 

tratamento e seu uso institucional. Isto demonstra o descaso com o protagonista na situação, à 

puérpera, pois somente um estudo avaliou a percepção da mulher sobre a episiotomia e focou 

os aspectos clínicos desta. A episiotomia favorece a descida e liberação do feto e é definida 

como uma incisão cirúrgica vulvoperineal que pretende impedir ou minimizar o trauma dos 

tecidos do canal de parto. A episiotomia pode ser considerada um trauma para a mulher, uma 

vez que todo procedimento externo e invasivo da fisiologia, pode resultar em uma experiência 

dolorosa para a mulher. Por constituir-se um ato cirúrgico, o procedimento deve ser 

informado e autorizado pela mulher antes de sua realização, na qual devem ser apontados os 

possíveis riscos e benefícios da episiotomia. Em consulta à literatura observou-se que a 

grande preocupação dos autores referiu-se a avaliação da episiotomia, analisando indicações e 

contra indicações e constatou-se que o conhecimento dessas mulheres acerca do procedimento 

é pouco explorado. A realização deste estudo pauta-se na escassez de estudos que abordem a 

percepção sobre a necessidade de investigação sobre o conhecimento dessas mulheres sobre o 

ato cirúrgico. OBJETIVOS: Identificar os sentidos atribuídos por puérperas após a realização 

do procedimento de episiotomia em um Hospital público de Fortaleza, Ceará. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de natureza 

exploratória e descritiva, desenvolvido em uma Maternidade pública de Fortaleza, Ceará. O 

período de coleta de dados deu-se no mês de novembro e de 2011. Foram identificadas 13 

puérperas que estavam internadas no alojamento conjunto no momento da visita da 
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pesquisadora, destas, apenas 12 aceitaram participar do estudo. Para a obtenção dos dados 

realizou-se uma entrevista semiestruturada, contendo dados socioeconômicos e perguntas 

norteadoras referentes ao momento do procedimento, conhecimento e sentimento acerca do 

mesmo. A entrevista foi gravada, com duração média de 10 minutos, apenas uma puérpera 

não quis gravar. Elegeu-se como critério de inclusão a vivência das mulheres à prática da 

episiotomia e a identificação das entrevistadas foi feita através da ordem das entrevistas 

numerando-se de 1 a 12. Os dados coletados foram compilados e organizados em categorias, 

de acordo com a análise de conteúdo, emergindo a seguinte categoria: Evidências do 

sentimento da mulher após o procedimento de episiotomia. A discussão dos achados conjuga 

a literatura sobre o tema e dados empíricos coletados. A pesquisa faz parte de um recorte do 

projeto denominado “O conhecimento da puérpera sobre a episiotomia”, encaminhado à 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará e aprovado com processo nº 

11224090-9. Todas aceitaram assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

de acordo com a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde que institui as Normas de 

Pesquisas em Saúde com Seres Humanos. RESULTADOS: Contatou-se que a maioria das 

mulheres eram jovens, em plena fase reprodutiva e estavam fora do mercado de trabalho 

formal. A grande maioria era procedente da capital 9 (75%). Evidenciou-se um perfil de baixa 

renda, sendo sete (58,4%) mulheres estavam desempregadas, dependendo financeiramente do 

parceiro ou da família; duas (16,6%) referiram a profissão de dona de casa; e apenas três 

(25%) possuía renda. De acordo com a escolaridade a metade (50%) concluiu o ensino médio; 

três (25%) fizeram ensino médio incompleto; duas (16,7%) com ensino fundamental completo 

e uma (8,3%) não concluiu o ensino fundamental. Pouco se sabe como viviam as mulheres, os 

cuidados como o seu corpo, seus pensamentos e sentimentos. Portanto, o processo decisório 

assume uma forma de subordinação, ao transferir a responsabilidade da decisão destas 

mulheres para os profissionais de saúde. Durante as entrevistas o sentimento em relação ao 

procedimento que preponderou foi concernente à dor, onde estas conferiram o procedimento 

como “normal”, assim mostra os depoimentos que seguem: M5: Normal. Eu queria era que 

meu filho nascesse. A dor era tão grande que eu queria era me livrar logo. M9: Achei 

normal, porque na hora que agente tá sentido dor o que quero é que o bebê nasça logo. O 

sentimento dessas mulheres é uma combinação de satisfação com o nascimento do bebê, 

assim permitem que seus corpos sejam invadidos como se fosse um acontecimento normal. 

Percebeu-se nas falas das mulheres situações de incomodo e desconforto e que devem ser 

consideradas. M3: Eu poderia ter a passagem, eu queria ter né. Coisa ruim é a pessoa ser 

cortada, mas foi o jeito ser cortada mesmo. É chato! M12: Não foi legal, mas como era para 

ajudar o bebê nascer. A episiotomia foi identificada como um procedimento que fere os 

direitos de escolha visto que a mulher se limita a expressar opiniões e sentimentos quanto ao 

procedimento. Vale ressaltar que a formação acadêmica e as políticas públicas têm 

fundamental importância neste sentido. Faz-se necessário que a equipe multiprofissional e em 

especial a enfermagem, por ser o profissional que acompanha de perto essa mulher, esteja 

mais centrada nas ações voltada para maior esclarecimento a quem tem direito, a mulher. 

CONCLUSÃO: O sentimento destas mulheres após o procedimento assume uma combinação 

de satisfação com o nascimento do bebê e um processo de subordinação ao ato decisório, 

transferindo a responsabilidade da decisão, sem questionamentos, aos profissionais de saúde. 

Faz-se necessário a atuação da equipe multiprofissional e em especial da enfermagem, por ser 

o profissional que acompanha de perto essa mulher, esteja mais centrada nas ações voltada 

para maior esclarecimento a quem tem direito, a mulher. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Espera-se que esse 

estudo possa contribuir para uma reflexão acerca da humanização da assistência obstétrica e 

acredita-se que a equipe de enfermagem como papel essencial na construção de um novo 

cenário da saúde da mulher no Brasil, seja aperfeiçoada para serem mais efetivos como 



 

veículo de informação. Ressalta-se ainda como de fundamental importância para esse 

processo, uma contribuição importante na formação acadêmica e nas políticas públicas. 

DESCRITORES:Conhecimento. Parto. Episiotomia. 
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INTRODUÇÃO: Apesar de já termos significativos avanços, sabemos que a formação e a 

prática clínica de enfermagem ainda são fortemente arraigadas ao modelo médico-

hegemônico-biologicista, sendo a clínica ainda associada à doença e ao procedimento no 

espaço hospitalar, que na maioria das vezes é dividido de acordo com as especialidades 

patológicas. O trabalho em saúde realizado pelo enfermeiro não deve ser compreendido 

somente como fruto do processo técnico-científico, centrado apenas em procedimentos e sim 

como estratégias e intervenções que expressam uma dada concepção do processo saúde-

doença-cuidado, considerando a dinâmica social dentro de suas singularidades e da 

organização dos serviços, realizando assim um cuidado humanizado. No contexto da prática 

clínica, a enfermagem adota as categorias das tecnologias do cuidado, as quais são, consoante 

Merhy (2002): leves, leve-duras e duras. Considerar tecnologia leve é expressar um processo 

de produção da comunicação, das relações, de acolhimento, de autonomização, de vínculos 

que conduzem ao encontro dos usuários com suas necessidades. A tecnologia leve-dura inclui 

os saberes estruturados representados pelas disciplinas que operam em saúde, a exemplo da 

clínica médica, odontológica, epidemiológica, enfermagem, entre outras. E a tecnologia dura 

pode ser representada pelo material concreto, como equipamentos tecnológicos (hardware), 
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mobiliário tipo permanente ou de consumo, normas e rotinas, estruturas 

organizacionais. OBJETIVO: Identificar as tecnologias de cuidado utilizadas pelos 

enfermeiros na prática clínica no contexto do cuidado humanizado. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um recorte da pesquisa intitulada “Processo de formação 

em saúde como estratégia de melhoria do cuidado interdisciplinar e integral para o SUS”. É 

um estudo de natureza qualitativa, dentro de uma perspectiva descritiva, visto que se tem a 

possibilidade de entender o fenômeno social e suas relações no campo da saúde. Foi campo 

empírico do presente estudo um dos hospitais de nível secundário de Fortaleza-CE e como 

participantes 10 enfermeiros que atuavam na clínica. Como critério de inclusão, adotamos o 

seguinte: enfermeiros que atuassem na clínica pediátrica e obstétrica por mais de 06 meses. E 

como critério de exclusão: enfermeiros que estavam em recesso, férias ou licença médica. 

Para coleta das informações foi utilizada uma entrevista semiestruturada. Na análise do 

material empírico, utilizamos a proposta de análise baseada em Minayo (2008), onde o objeto 

de análise é a práxis social, e o sentido que se busca é a afirmação ético-política do 

pensamento. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual do Ceará, com parecer do nº 10461052-2. Sendo assim, todos os aspectos éticos e 

legais relacionados com a pesquisa em seres humanos foram respeitados. RESULTADOS: O 

Sistema Único de Saúde direciona seus princípios para a realização de ações clínicas de 

atenção direta às necessidades do usuário. O atendimento à complexidade dos problemas de 

saúde das pessoas exige do profissional um arsenal de tecnologias e saberes que precisam ser 

adquiridos ainda durante a formação acadêmica. O enfermeiro pode usar diversas estratégias e 

práticas para promover um cuidado clínico humanizado, porém têm-se vários obstáculos para 

essa implementação, como: o excesso de demanda, profissionais hiper-atarefados com 

diversos empregos, contratação precária e com plantões sucessivos. Com relação às 

tecnologias do cuidado, alguns sujeitos entrevistados não sabiam do que se tratavam as 

tecnologias do cuidado tendo que ser esclarecidos sobre o assunto, após as informações serem 

repassadas, os sujeitos começaram a relatar quais ações eles exerciam e já encaixavam numa 

das três categorias das tecnologias do cuidado: leves, leve-duras e duras. Com relação a essas 

três categorias tecnológicas Koerich et al (2006) afirma que as mesmas estão inteiramente 

inter-relacionadas de modo que o trabalho vivo em ato, ou seja, aquele produzido pelo 

profissional a partir do seu saber, além de produzir tecnologias leves pode se estender em 

tecnologias duras e/ou leve-duras. Apesar da influência exercida pelas tecnologias duras no 

ambiente hospitalar, este fato não deve sucumbir à presença de tecnologias leves no trabalho 

em saúde, sendo necessário estar alerta ao fascínio que o maquinário exerce sobre os 

profissionais, de modo que isto não gere um afastamento gradativo do enfermeiro em relação 

ao cliente. Vejamos a importância dessa questão através do seguinte relato: “(...) você precisa 

de várias tecnologias, eu trabalho em hospital de média complexidade a gente não usa muito 

teoria pesada, a gente não trata muito com maquinário, tecnologia dura, mas a gente sempre 

tenta lançar mão das outras tecnologias do cuidado, é do fazer manual, da capacidade técnica 

mesmo, de habilidades manuais, é de ouvir, e depende também das complexidades, mas a 

qualquer hora, a qualquer momento, de repente, você pode pegar um paciente que ele tá aqui 

numa clínica de média complexidade, ele pode piorar (...). Então, você tem que ter o mínimo 

de conhecimento teórico, para você se utilizar também de uma tecnologia dura”. Por meio dos 

relatos encontrados também vemos que os sujeitos entrevistados fazem do uso predominante 

de tecnologias leves, uma vez que os achados estão no caminho da definição de Merhy (1997) 

quando o mesmo expõe que as tecnologias leves se referem às tecnologias de relações, de 

produção de comunicação, de acolhimento, de vínculos, de autonomização. Pelos relatos 

percebemos que as enfermeiras entrevistadas e o cliente partilham informações sobre suas 

percepções e esse processo interfere na interação humana. Apesar do predomínio das 

tecnologias leves, os entrevistados relataram não se afastar das demais tecnologias, 



 

ressaltando a importância das mesmas em sua prática clínica, uma vez que os saberes 

tecnológicos contribuem para a produção do cuidado integral e humanizado, além disso, 

desvincular esse processo é quebrar o elo do desenvolvimento humano, ou seja, é 

desumanizar. CONCLUSÃO: O processo do cuidar clínico envolve tipos de saberes 

tecnológicos, ou seja, conduz ao emprego de tecnologias leves, leve-duras, duras e ao 

estabelecimento de distintas formas de vínculo entre cliente e profissional. Os enfermeiros 

utilizam predominantemente as tecnologias leves do cuidado, alguns o fazem sem nem 

mesmo saber a definição dessas tecnologias, lembremos também que as tecnologias leves não 

se dissociam das demais categorias de tecnologias do cuidado e que as mesmas tem suas 

importâncias. REFERÊNCIAS: MERHY, E. E. Em busca de ferramentas analisadoras das 

tecnologias em saúde: a informação e o dia a dia de um serviço, interrogando e gerindo 

trabalho em saúde In: MERHY, E. E; ONOCKO, R. (Org.) Agir em saúde: um desafio para o 

público. São Paulo: HUCITEC, 1997. p. 113-150. ______, E. E. Saúde: a cartografia do 

trabalho vivo. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2002. MINAYO, M. C. S. O desafio do 

conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11 ed. rev. São Paulo: Hucitec, 2008. 

DESCRITORES: Cuidados de enfermagem. Processo saúde-doença. Humanização da 

assistência. 
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INTRODUÇÃO: A palavra humanidade significa o espírito do homem, a essência humana, 

dotada de dignidade e, portanto, fim em si mesma, o que confere com a visão ontológica. A 

humanização (também chamada de virtudes) é identificada ou evidenciada principalmente 

pelo cuidado, pois cuidar designa amor, amizade, cura. Pode-se dizer, então, que a cura não se 

dá unicamente pelo técnico-curativo, mas principalmente pelo sentimento universal de 

amizade e amor, expressos no cuidado. Daí não ter como deixar de cuidar, ou vir a tornar-nos 

robôs, pois seria ir contra a própria natureza. O que parece ocorrer, entretanto, é o gradativo 

esquecimento dessa humanidade. Surge, então, o neologismo “humanização” para encarar o 

processo de desumanização. Portanto, “humanização” ou “cuidado humanizado” mais 

sugerem um meio de suavizar as consequências do sistema do que o cuidado propriamente 

dito. Discutir humanização na enfermagem é falar de seu instrumento de trabalho: o cuidado, 

que se caracteriza como uma relação de ajuda, cuja essência constitui-se em uma atitude 

humanizada, apoiando o cuidado numa relação inter-humana. O cuidado humanizado aplicado 

à enfermagem é enxergar o paciente através da relação Eu-Tu, onde vai existir uma relação de 

reciprocidade com ele quando o profissional se coloca em sua totalidade, sem subterfúgios, de 

modo a ver o outro face a face pelo encontro, num instante único, presente. Desse modo, o 

outro deixa de ser uma soma de qualidades ou tendências ou nosso meio de sobrevivência e 

passamos a compreendê-lo e a confirmá-lo como o outro em sua totalidade. O modelo 

biologicista, que releva a doença em detrimento da promoção do ser humano em sua 

totalidade, mais o uso inadequado da tecnologia fizeram com que profissionais da saúde e 

usuários do sistema de saúde se afastassem. O profissional assumiu o papel de onipotente e o 

usuário do sistema de subjugado. O profissional diz: “eu sei” - conhecimento científico (como 

se isso fosse tudo) e o usuário diz “nada ou pouco sei”. Isso é típico da relação Eu-Isso, 

quando o Eu encerra em si toda a iniciativa da ação, sem se voltar para o outro. OBJETIVO: 

Conhecer o significado (crenças, atitudes, valores) que os profissionais da enfermagem 
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atribuem ao termo “humanização do cuidado em saúde” e verificar como o empregam no 

desenvolvimento de suas atividades. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Este trabalho foi 

uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, construído na perspectiva dialógica e 

relacional, por meio do método da história oral. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. O estudo foi realizado nas 

unidades de internação das especialidades pneumologia, cabeça e pescoço e terapia intensiva 

de um hospital de grande porte localizado na cidade de Fortaleza-Ceará. Participaram do 

estudo quatro enfermeiras e três auxiliares de enfermagem, trabalhadoras na instituição 

hospitalar há pelo menos sete meses, com tempo de formação variando entre sete meses a dez 

anos, e idades entre 25 e 62 anos. Assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, 

atendendo aos preceitos éticos inerentes a estudos dessa natureza. A coleta de dados foi 

realizada no período de outubro de 2012 a fevereiro de 2013. As entrevistas duraram em 

média 40 minutos, foram realizadas e transcritas. Após leitura exaustiva e flutuante do 

material empírico obtido nas entrevistas iniciamos a análise dos dados por meio da técnica da 

análise temática. RESULTADOS: Emergiram três grandes temas, a saber: humanização; 

desumanização; cuidado. Tema humanização: Depreendemos também nos depoimentos que 

humanização é trazer à luz nossa humanidade – virtude. “Mas o que acontece, humanização é 

isso: o bem-estar da pessoa. Está prejudicando uma pessoa, não vou fazer isso, mesmo 

ninguém estando vendo, é fazer toda aquela linha de cuidado com o paciente... uma vez tratei 

bem o paciente – não que eu não trate bem o paciente, fui conversar com ele, que estava com 

dor e saber realmente o que ele tinha, que dor que era, intensidade, enfim, investigar a dor 

dele. Aí, certa pessoa me viu conversando com ele e me disse: ‘você não tem de fazer assim 

com o paciente, pegar no colo. Que é isso? A pessoa quis dizer que eu estava mimando o 

paciente. Eu pensei e falei: - Poxa, não estou mimando o paciente. Estou conversando com 

ele. Tenho de conversar com o paciente para saber o que ele tem. Isso para mim é humanizar. 

É conversar. Às vezes, se sente só, solitário. Que acontece? Se você chegar para conversar 

com ele, aquele que é muito velho de casa critica você com o olhar. Porque você tem de 

tratar: ‘aqui é o auxiliar, aqui é o paciente (indicando distância)”. Tema desumanização: 

Percebemos também uma queixa geral que confirmou o processo de desumanização, 

evidenciando questões como: a falta de tempo, dois empregos, sobrecarga de trabalho, pressão 

socioeconômica. Por outro lado, a desumanização, no sentido lato: “É não enxergar o outro, 

está voltado para seus próprios interesses – é o que trata com descaso. Eu não suporto isso, 

entendeu?! É a pessoa necessitando de uma coisa e você deixar de fazer por interesse próprio; 

é você destratar, ignorar, não valorizar o que é a pessoa, o que ela faz, entendeu?... 

desumanização seria acabar com os seres humanos ou seria acabar com o lado humano das 

pessoas, é o que a gente mais vê, mais ouve....falta de cultura, respeito, educação, índole está 

muito decaída que acaba influenciando em todos os setores, inclusive no hospital...é uma 

coisa que maltrata, agressiva, que prejudica o humano, por exemplo, um velhinho que não 

pode se alimentar e você passa o olho em cima e vai para lá, distanciando-se dele”. Ao 

atribuir significados ao cuidado de enfermagem desumanizado, as narradoras destacam 

propostas para humanizá-lo. Para elas é necessário estimular o profissional para cuidar do 

outro numa perspectiva de alteridade. Tema cuidado: Por fim, viu-se que o primeiro a receber 

cuidado deve ser o profissional, problemática também apontada em outros estudos. “O 

enfermeiro, começando da gente. Precisamos estar muito bem cuidados para cuidar dos 

outros. Quando fala de funcionário que não cuida, que é descaso, às vezes eles não estão bem 

para cuidar dos outros - como profissional, como ser. A gente próprio. Se a gente não está 

bem, não vai cuidar bem de ninguém. Não vai ver o paciente direito. Não vai ter a capacidade 

de perceber”. Entendemos que os centros de saúde devam voltar o olhar para os funcionários, 

usuários e acompanhantes, a fim de enobrecer e dignificar o cuidado, despertando, assim, o 

ânimo e a satisfação desses profissionais e um atendimento de qualidade aos usuários. 



 

CONCLUSÃO: Se nossa humanidade alcança a do outro, há necessidade da expressão 

“cuidado humanizado”? Reconhecido o engano, que tal sua abolição, substituindo-a pelo 

verdadeiro termo - desumanização? E, se esse processo de desumanização continuar, que 

humanidade subsistirá? Julgamos ser esse um bom momento para reflexão. Acreditamos no 

ser humano resgatado totalmente em sua humanidade. Se não é assim, cremos que ainda será. 

Para isso temos de voltar à nossa humanidade e à do outro, de modo que elas se expressem 

espontânea e mutuamente. Essa é a verdadeira humanização. 

DESCRITORES: Humanização da assistência. Cuidados de enfermagem. Relações 

interpessoais. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é uma patologia ainda muito discutida no âmbito da 

saúde, verificada como uma das doenças mais incidentes na população feminina, que, muitas 

vezes, acaba por provocar distúrbios psicológicos associados com sentimento de morte e 

angústia, indicando a necessidade do saber, atitude e prática de enfermeiros que certamente 

prestarão assistência a uma população que cresce rapidamente e que cada vez mais procura 

atenção básica de saúde. A neoplasia da mama apresenta alta incidência e repercute cada vez 

mais na saúde pública. Esta repercussão não é vista apenas nos países em desenvolvimento 

como também é muito comum nos países já desenvolvidos. De acordo com Moraes et al. 

(2006), o câncer de mama é o mais freqüente, sendo responsável por cerca de 10% de todos os 

tipos de câncer no mundo (GEBRIM; QUADROS, 2006). Este tipo de câncer é relativamente 

raro antes dos 35 anos e acima desta faixa etária sua incidência cresce rápida e 

progressivamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), nas décadas de 60 e 70 

registrou-se um aumento de 10 vezes nas taxas de incidência ajustadas por idade nos 

Registros de Câncer de Base Populacional de diversos continentes (INCA, 2011). Pesquisas 

realizadas no Instituto Nacional de Cancerologia, (INCA), mostram que a neoplasia mamária 

é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, sendo o mais comum entre as mulheres, 

respondendo por 23% de todos os tipos de câncer. Se diagnosticado e tratado de forma 

apropriada, o prognóstico é relativamente bom. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer 

de mama continuam elevadas, pelo fato de a detecção ocorrer em estádios avançados. Nos 

países em desenvolvimento, como o Brasil, a sobrevida média após cinco anos é de 60% 

(INCA, 2012). Contextualizando com o tema em questão, a detecção precoce do câncer de 

mama deve ocorrer em princípio no nível de atenção primário em saúde, ou seja, nas 

Unidades Básicas de Saúde da Família (UBASF), por ser o local de primeira escolha das 

mulheres que utilizam o serviço do SUS (BRITO; BEZERRA; NERY, 2006). Na busca da 
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melhor condução de um novo olhar para compreensão do fenômeno do cuidar às mulheres 

com câncer de mama, com base no conhecimento e por meio da abordagem na prática 

profissional, surgiu então um questionamento: qual conhecimento, atitude e prática das 

enfermeiras da estratégia saúde da família na detecção precoce do câncer de mama? 

OBJETIVO: Diante das diversas facetas que transcorrem, a promoção do cuidado à paciente 

na prevenção do câncer de mama, será oportuno investigar atitude e prática dos enfermeiros 

quanto à detecção precoce do câncer de mama. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se 

de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa realizado em todos os Centros de Saúde 

da Família que fazem parte da SER IV no município de Fortaleza-Ce, que conta com o 

trabalho de uma equipe multiprofissional, buscando atender às necessidades da comunidade. 

A população do estudo correspondeu a 42 enfermeiras cadastradas e matriculadas na SER II, 

em todas as unidades básicas de saúde onde mulheres realizam atendimento na ESF. Para 

definição do tamanho da amostra foi fixado um nível de significância de 5%, um erro 

amostral de 6% e uma proporção P de 50%, pois esse valor implica em um tamanho de 

amostra máximo, quando fixados os erros anteriores. Foram aplicados esses valores na 

fórmula para cálculo com populações finitas. Após os cálculos estatísticos encontrou-se o 

tamanho da amostra, como sendo, n = 32 mulheres. Participaram do estudo as enfermeiras 

que fazem atendimento na UBS e que aceitarem participar livremente do estudo. Os dados 

foram coletados no período de julho a setembro de 2011, após aprovação do comitê de ética, 

utilizando um questionário semiestruturado com todos os Enfermeiros das UBASF da SER 

IV. O questionário é dividido em 2 partes: dados sócio-demográficos - nome da unidade 

básica de saúde, sexo do participante, idade, estado civil, tempo de formação, pós-graduação e 

tempo de trabalho na ESF, e a atitude e prática dos enfermeiros na detecção precoce do câncer 

de mama. Os dados foram analisados pela estatística descritiva simples, compilado em forma 

de tabelas, em que foi utilizado o número absoluto e percentagens, ocorrendo com base no 

referencial teórico pertinente ao tema. Utilizamos como critérios de inclusão: enfermeiras que 

trabalham nas unidades básicas de saúde da SER IV, que não estavam de férias e nem de 

licença médica, e que aceitaram participar da pesquisa e como critério de exclusão: 

enfermeiras não cadastradas na ESF da SER IV, que estavam de férias ou licença médica e as 

que não aceitaram participar da pesquisa. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e foi aprovado através do parecer nº 293/2011. Os 

aspectos éticos foram respeitados de acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. Após realização das diversas visitas nas 12 unidades básicas de saúde da regional IV, 

totalizou-se 30 profissionais enfermeiros entrevistados. RESULTADOS: Houve 

predominância do sexo feminino, 26 (86,7%), com faixa etária entre 31 a 40 anos 17 (26,7%), 

quanto ao estado civil 19 (63,3%) são casados. Em relação ao tempo de formado, 13 (43,3%) 

tinham de 05 a 10 anos de formados e 16 (53,3%) possuem algum tipo de especialização. 

Quanto ao tempo de trabalho na estratégia saúde da família, verifica-se que 18 (60%) 

possuem de 05 a 10 anos na ESF. Percebeu-se que os dados referentes a atitude e prática dos 

enfermeiros da ESF, SER VI dos 30 (100%) enfermeiros afirmaram que desejam 

instrumentalizar-se através de educação permanente, já que nos últimos dois anos 29(96,7%) 

não receberam nenhum tipo de treinamento pela Secretaria de Saúde do Ceará (SESA) sobre o 

câncer de mama. Quando perguntamos se o profissional sente-se preparado para realizar o 

autoexame das mamas, 30 (100%) afirmaram positivamente, demonstrando conhecimento 

teórico e prático neste contexto. Quanto à conduta tomada pelos profissionais frente a um 

nódulo mamário, 30 (100%) disseram que solicitam o ultrassom de mama e encaminham ao 

mastologista. Ao questionados sobre as orientações dadas pelos enfermeiros, 30 (100%) 

informam sobre o que é a doença, fala dos fatores de risco, ensina o autoexame das mamas, 

fala da importância de realizar consultas periódicas e da realização de exames 

complementares. CONCLUSÃO: A realização deste estudo fez com que fosse possível 



 

visualizar os desdobramentos utilizados na área da prevenção do câncer de mama realizado 

por enfermeiros, bem como a realidade da saúde pública no país, pois no decorrer da pesquisa 

percebeu-se o comprometimento deste com a comunidade adscrita na sua área territorial. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Percebeu-se que o 

profissional enfermeiro está comprometido com suas ações na sua prática, procurando 

autocapacitação para melhorar o atendimento às mulheres que procuram o sistema na área da 

prevenção do câncer de mama, detectando precocemente os sinais clínicos desta patologia que 

traz repercussões, muitas vezes, irreversíveis. 

DESCRITORES: Câncer de mama. Enfermagem. Promoção da Saúde. 
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INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é uma 

fase do desenvolvimento humano que se estende dos 10 aos 19 anos de idade e é caracterizada 

por mudanças biopsicossociais entre outras. Trata-se de um período crítico, por surgirem 

dúvidas inerentes à sua identidade, à autoestima em relação à família, à relação escolar e 

quanto ao seu comportamento sexual e reprodutivo. Esse comportamento sexual precoce 

somado à falta de informação sobre as atitudes corretas quanto aos métodos contraceptivos 

seguros que devem ser tomadas no momento de iniciar uma vida sexual, podem levar a sérias 

consequências como doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez indesejada. E para uma 

adolescente que está começando a conhecer seu próprio corpo, a gravidez ocasionará diversas 

complicações, pois envolve a necessidade de reestruturação e reajustamento em várias 

dimensões (MOREIRA; VIANA; QUEIROZ; JORGE, 2008). A gravidez na adolescência 

representa um problema de saúde pública, pois a adolescente está sujeita tanto ao risco 

biológico, devido à sua imaturidade física nessa etapa do desenvolvimento, quanto aos riscos 

psicossociais e econômicos. As adolescentes com menos de 14 anos têm probabilidade de 

complicações obstétricas de cinco a sete vezes maior que as outras mulheres, e observa-se um 

grande número de nascimento de crianças prematuras (MELO; COELHO, 2011). A gravidez 

na adolescência apresenta taxas cada vez maiores, e nessa proporção, aumenta a preocupação 

dos profissionais da área da saúde em realizar uma assistência integral Tanto para mãe, quanto 

para a criança. Por isso, se torna relevante traçar um perfil desse público tão específico e 

dessa forma melhorar a qualidade da assistência. OBJETIVO: Identificar o perfil 

sociodemográfico e obstétrico de puérperas adolescentes de uma maternidade pública de 

Fortaleza. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo. 
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O estudo foi desenvolvido nas unidades de Alojamento Conjunto (AC) de uma maternidade 

pública de grande porte, de referência terciária na assistência perinatal e neonatal, vinculada 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), situada no bairro Rodolfo Teófilo integrado à Secretaria 

Regional III de Fortaleza, Ceará, cuja missão é promover a formação de recursos humanos, 

em ações de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão, buscando a excelência no atendimento 

global e humanizado à saúde da mulher e do recém-nascido. Foi realizado no período de 

março a abril de 2013. A população do estudo foi constituída por 36 adolescentes em pós-

parto imediato atendidas no Alojamento Conjunto. A seleção das puérperas deu- se 

independente da cor, crenças, estado civil, nível socioeconômico e tipo de parto, utilizando- se 

os prontuários das mesmas. Para coleta dos dados foi utilizado um formulário estruturado com 

o objetivo de definir o perfil sociodemográfico da amostra. Foi elaborado um banco de dados 

(Excel 2010) cujas informações foram exportadas e organizadas no Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) versão 19.0. A análise exploratória dos 

dados se deu a partir de testes estatísticos descritivos e de frequências absolutas e relativas, 

médias e desvios-padrão. Os princípios éticos da Resolução n° 196 de outubro de 1996 do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que regulamenta normas para a pesquisa 

envolvendo seres humanos foram respeitados. RESULTADOS: O desenvolvimento deste 

estudo, envolvendo 36 puérperas adolescentes, permitiu construir o perfil sociodemográfico e 

obstétrico dessas, além de traçar as características neonatais. As adolescentes apresentaram 

idade variando entre 13 a 19 anos (M= 16,67; DP= ±1,33), sendo que a faixa etária 

predominante foi de 17-19 (58,33%). A maioria, ou seja, 25 (69,4%) era procedente de 

Fortaleza, enquanto 11 (30,6%) eram procedentes da região metropolitana de Fortaleza e 

interior do Ceará. Em relação à ocupação, a maioria expressiva (24; 66,7%) declarou ser dona 

de casa, enquanto 11 (30,6%) exerciam profissões diferenciadas como agricultora, babá e 

estudante. No tocante à escolaridade 21 (58,3%) tinham ensino fundamental incompleto, 02 

(5,6%) concluíram o ensino fundamental. Quanto ao estado civil, a maioria das participantes 

(20; 55,6%) referiu manter união estável com os seus parceiros, enquanto que 13 (36,1%) são 

solteiras e apenas 3 (8,3%) são casadas. A renda familiar média de R$ 774,00, sendo que a 

maioria relatou que seus parceiros eram detentores da renda familiar, implicando uma maior 

dependência dessas adolescentes para com os seus parceiros. A média de moradores no 

domicílio foi de 4,52 (±1,85). No que diz respeito aos antecedentes obstétricos e a gestação 

atual o estudo revela que 28 (77,8%) adolescentes eram primigestas, com apenas dois casos 

de aborto e uma morte neonatal, Quanto aos tipos de partos anteriores, houve predominância 

de partos vaginais (n=6; 16,7%), apenas duas adolescentes havia praticado o aleitamento 

materno anteriormente. Em se tratando da gestação atual, 25 (69,4%) puérperas referiram não 

ter planejado a gravidez, todas as entrevistadas 36 (100%) afirmaram estarem satisfeitas com 

a gestação, mesmo as que referiram tentativa de aborto 2 (5,6%). Em relação aos dados 

neonatais, o peso médio ao nascer foi de 2882,08g (± 461,73). Apresentando intervalo de 

2020g a 4085g, sendo que a faixa de maior predominância foi do peso que variou de 2535g- 

3000g. Com relação à internação do neonato, 19(52,8%) permaneceram internados em média 

2,36 dias (± 3,08), o motivo da internação mais predominante foi icterícia 10(27,8%), seguido 

por Infecção 7 (19,4%) casos. Nenhum dos neonatos apresentou patologia congênita. 

CONCLUSÃO: Pode-se concluir que o perfil das adolescentes do estudo são mulheres de 13 

a 19 anos, de baixa escolaridade. A maioria das adolescentes vive em união estável com seus 

parceiros e tem renda familiar baixa. O tipo parto mais comum nesse público foi o parto 

vaginal e a maioria do público era primípara. Destaca-se ainda a falta de prática do 

aleitamento materno por aquelas que já são mães, e a falta de planejamento da gravidez. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O conhecimento prévio do 

perfil de um publico tão específico como o de adolescentes, permitirá que os planos de 

cuidados sejam realizados com mais coerência. Dessa forma, torna-se um grande desafio para 



 

nós enfermeiros, que somos educadores, a garantia de um acompanhamento e assistência de 

qualidade para esta população. REFERÊNCIAS: WORLD HEALTH ORGANIZATION- 

WHO. Adolescent Hearth, 2008. Disponível em: 

http://www.who.int/topics/adolescent_health/en/. MELO, M. C. P; COELHO, E.A.C. 

Integralidade e cuidado a grávidas adolescentes na atenção básica. Cienc Saude Colet, 2011; 

16(5): 2549- 58. MOREIRA, T. M. M; VIANA, D. S; QUEIROZ, M. O. Q; JORGE, M. S. B. 

Conflitos vivenciados pelas adolescentes com a descoberta da gravidez. Rev. Esc. Enferm. 

USP, 2008; 42(2): 312-20. 
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INTRODUÇÃO: A aids começou a ser observada, no Brasil, na década de 1980, no seu 

contexto histórico com o aumento da testagem, a tendência é de aumento do número de casos 

de aids no país e de aumento do número de pessoas em tratamento. Mais pessoas 

diagnosticadas, mais prevenção, mais pessoas em acompanhamento e uma resposta mais 

efetiva. Conforme boletim epidemiológico 2012 do Ministério da Saúde, mais de 650 mil 

casos de aids foram notificados desde 1980 até julho de 2012. Ainda para equilíbrio da saúde 

indica-se a necessidade da introdução de crenças religiosas para que os indivíduos produzam 

força para superar as dificuldades, de forma que as pessoas que vivem com HIV podem 

encontrar na religiosidade um enfrentamento positivo, garantindo auxílio para suportar as 

necessidades e angústias produzidas pela doença. A religiosidade pode ser entendida como o 

comprometimento que o indivíduo tem com o conjunto de crenças e dogmas que 

fundamentam seus princípios, através do qual se une a seus pares, numa instituição religiosa, 

onde são determinadas esperanças sobre o futuro, oferece sentido à vida, ressignifica sua 

existência e diversifica suas habilidades de enfrentamento. Estudos recentes demonstram a 

importância da religiosidade como fator de proteção contra a utilização de fumo, álcool, 

drogas, suicídio, sofrimento psicológico e diagnóstico de doenças mentais. Desta forma, ao 

tentar compreender o fenômeno da religiosidade, observa-se fator influenciador ou não de 

saúde, além de componente na qualidade de vida dos indivíduos portadores de enfermidades 

crônica, como no caso da aids, assim como na população considerada saudável. A ligação 

entre religiosidade e saúde mostra que pessoas religiosas, têm melhores os índices de saúde e 

bem estar. A introdução da terapia antirretroviral (TARV) demonstra melhora significativa na 

qualidade de vida nos pacientes com infecção pelo HIV, assim a associação da espiritualidade 

na introdução do tratamento é fator importante na utilização de estratégias de enfrentamento 

espiritual, que pode promover adesão adequada das pessoas que vivem com HIV/aids. A 

utilização de práticas religiosas de enfrentamento tende a aumentar a capacidade do indivíduo 

em conviver com a doença. Práticas religiosas e crenças funcionam como amortecedor de 

eventos de vida negativos. Os efeitos da religiosidade na saúde física na adesão a terapias e 

recuperação da saúde, são observados de modo mais relevantes, pois a religião se apresenta de 

modo integradora social, proporcionando maior condições de manutenção de tratamentos 

clínicos. Observa-se que a religião mostra-se como ação de integração social, proporcionando 

aproximação com grupos sociais, essa socialização promove maiores possibilidade do 

fortalecimento do indivíduo. A promoção de um ambiente de religiosidade e inserção da 



 

família cria um efeito positivo principalmente na adesão da TARV. OBJETIVO: Teve-se 

como objetivo avaliar a relação das dimensões religiosidade na efetividade da adesão de 

pessoas que vivem com HIV/aids em uso de terapia antirretroviral. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Foi realizado um estudo de corte transversal, exploratório, com 

abordagem quantitativa. O estudo ocorreu no ano de 2012, no ambulatório de infectologia do 

Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), o 

qual atende a pacientes adultos que vivem com HIV/AIDS. A população envolveu pacientes 

adulto maiores de 18 anos, infectados pelo HIV, de ambos os sexos, em acompanhamento no 

serviço. A coleta dos dados foi realizada utilizando o instrumento “Questionário de Índice de 

Religiosidade da Universidade Duke (Duke Religious Index-DUREL)”. Este questionário foi 

validado para a população brasileira, ele compõe um instrumento sucinto e de fácil aplicação, 

que aborda os principais domínios da religiosidade. O questionário possui cinco itens que 

concentram três dimensões de religiosidade, as quais se relacionam com os desfechos em 

saúde, são elas: Religiosidade Organizacional (RO), Religiosidade Não-Organizacional 

(RNO) e Religiosidade Intrínseca (RI), em que as duas primeiras dimensões se relacionam aos 

indicadores de saúde física, mental e suporte social e a terceira, com suporte social e 

desfechos em saúde. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUWC da 

UFC. Todos os participantes foram informados quanto aos objetivos do estudo e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram apresentados por medidas 

descritivas da avaliação das três dimensões de religiosidade. RESULTADOS: A relação 

entre os itens de Religiosidade da escala Duke (DUREL) e o grau de adesão dos participantes 

apresentou-se com respostas aos itens da escala apresentaram boa consistência interna de 

Cronbach com a retirada dos itens do domínio e o índice global da amostra (Alfa de Cronbach 

> 0,70). A análise global da distribuição de frequências e das medidas descritivas dos itens da 

escala Duke (Durel) revela o padrão de respostas dos entrevistados aos diferenciais entre os 

grupos, não foram verificadas tendências de aumento ou redução proporcional no padrão de 

respostas aos itens da escala e o graus de adesão (p > 0,05). Os percentuais das respostas entre 

os grupos adesão adequada e inadequada e os domínios da escala religiosidade apresentaram 

padrão semelhante ao perfil predominante não mostrando diferenciais significativos entre os 

grupos. A análise da correlação de Spearman foi efetuada entre os domínios dos escores de 

Religiosidade-Duke (Durel) e o grau de adesão. Foi encontrada correlação negativa e 

estatisticamente significante para o domínio religiosidade não organizacional (RNO) e o 

escore de adesão (CEAT-HIV), pode-se inferir que à medida que aumenta o RNO (redução do 

tempo para atividades religiosas privadas (preces, orações e meditações) implica em redução 

nos escores de adesão. Os valores da correlação de Spearman para os domínios RI e RO e a 

adesão não apresentaram correlações significativas, indicando não haver correlação entre os 

domínios religiosidade organizacional (RO) e intrínseca e a adesão (RI). No estudo, a análise 

da religiosidade em relação à adesão a TARV, apresentou padrão semelhante entre os grupos 

de adesão adequada e inadequada e não mostrou diferenciais significativos. Contudo, o 

pesquisador adverte que a relação da religiosidade e a saúde está diretamente ligada a 

satisfação com a vida, melhor estado de saúde, melhor qualidade de vida e bem estar, 

diminuição dos sintomas, o que pode melhorar a adesão a TARV. Não foram observados 

estudos com pessoas com HIV que utilizaram o mesmo instrumento de avaliação de 

religiosidade. Entretanto, é explicita a esperança entre essa população, é alcançada através de 

crença espiritual, espiritualidade, religiosidade algo como forma de perseverança na vivencia 

com o HIV. CONCLUSÃO: A introdução da TARV, e sua eficácia, relacionada à sua 

adesão, a correta administração, tem contribuído tanto para a melhoria da saúde física, como 

também em outras dimensões da vida das pessoas que vivem com HIV/aids. 

DESCRITORES: HIV. AIDS. 
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INTRODUÇÃO: A religião é um aspecto que contribui para ordenar a vida do ser humano, 

segundo nos mostra a realidade existencial e comprovados estudos das áreas humanas e 

sociais. A palavra religião deriva do latim religio significando religar e constitui uma parte 

importante da cultura e da história das sociedades que sustentam ritos e celebrações. Religar 

pode ser entendido como o fazer uma ligação dos seres entre si e com Deus ou com uma força 

poderosa compatível com a crença de cada um. Por motivo de saúde, várias pessoas recorrem 

à espiritualidade como base de apoio para enfrentar os problemas, dando significado à vida de 

quem adoece e amenizando o sofrimento. A prática de uma religião fortalece os indivíduos 

nas circunstâncias das doenças e das perdas, bem como na manutenção e na melhora das 

condições de vida e da saúde. Rezar, cantar e ler textos religiosos provoca emoções positivas, 

como o amor, a auto-estima e o perdão e, com o avançar da idade, a religiosidade passa a 

representar uma importante fonte de suporte emocional que repercute de forma significativa 

na saúde mental e física. As pessoas com transtornos mentais utilizam a religião como fonte 

de amenizar o seu sofrimento, pois atualmente, ainda há um distanciamento por parte de 

grande parte dos profissionais da atenção em saúde mental diante desta clientela. Por isso eles 

utilizam as crenças e práticas religiosas/espirituais, que integram uma parte importante da 

cultura e dos princípios utilizados para dar forma a julgamentos e ao processamento de 

informações. Neste contexto, a espiritualidade é um tema potencialmente provedor do 

encontro de equilíbrio e harmonia, sendo assim, vários artigos enfatizam a importância de 

tornar os conceitos de religião e de espiritualidade mais coerentes e acessíveis, facilitando o 

diálogo profissional no contexto terapêutico. OBJETIVO: Descrever a produção científica 

referente às atuações da religião como terapêutica a pacientes com transtornos mentais. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa, a partir da busca 
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nas bases de dados SciELO - ScientificElectronic Library Online. Para tanto, foram utilizados 

os descritores “religiosidade” “saúde mental” e “apoio social”. Os critérios de inclusão foram: 

artigos publicados nos últimos cinco anos, em português e inglês, cuja temática respondesse 

ao problema de investigação. Foram encontrados 20 manuscritos, que após leitura dos títulos 

e resumos selecionou-se nove artigos por atenderem alguns de seleção previstos. A análise 

das ideias centrais dos artigos, agrupadas por similaridade de assuntos deram origem a dois 

temas que podem sintetizar a produção estudada. RESULTADOS: Considerando a 

vulnerabilidade das pessoas com transtorno mental, elas buscam na religião conforto 

espiritual e força para conseguir dá continuidade ao seu tratamento. Tema 1 Aspectos 

positivos da terapêutica religiosa no tratamento de pacientes com transtornos mentais - 

A religiosidade representa um fator de proteção tornando a pessoa mais resistente para 

enfrentar as situações problemáticas que trazem sofrimento físico ou psicossocial. O paciente 

procura a religião como uma rede de apoio, geralmente em busca de uma compreensão sobre 

a doença, que a medicina não foi capaz de esclarecer. Assim, a religião é uma alternativa 

procurada, pelos pacientes psiquiátricos, para que sejam vistas as suas necessidades além do 

corpo, como seres espirituais, mas sem a dicotomia corpo e mente. Ao relacionar saúde com a 

religiosidade percebe-se que estão associadas a um bem-estar proporcionando uma melhor 

recuperação física e mental do adoecimento. A fé faz com que o indivíduo tenha um 

comportamento de conformidade, pregando atitudes positivas, incentivando a harmonia 

interpessoal. A maioria dos estudos mostrou que envolvimento religioso e espiritualidade 

estão associados com melhores índices de saúde, incluindo maior longevidade, habilidades de 

manejo e qualidade de vida, assim como menor ansiedade, depressão e suicídio. Algumas 

áreas do cérebro são subjacentes à sustentação reflexiva do pensamento e com isso há a 

discussão de que a experiência religiosa pode ser um processo cognitivo e não apenas uma 

vivência emocional imediata. Afirma-se que o aconselhamento pastoral ou religioso pode 

resultar altos escores de bem-estar, reabilitação e redução do impacto de eventos estressores 

enquanto outro avaliou o papel do apoio social e psicológico que líderes religiosos oferecem a 

seus fiéis um apoio para essas pessoas motivadas em recebê-lo causando bem-estar pessoal, 

para uma resolução de conflitos e para a redução de sintomas. Mostrou-se ainda que o uso da 

meditação promoveu benefícios significativos no tratamento da desesperança e do desespero. 

O simples ato de orar provoca alívio das tensões, possibilitando que a mente tenha outro 

enfoque, desviando o pensamento dos problemas e aflições. A prática religiosa auxilia na 

redução da ansiedade, aumenta as esperanças, abre portas para a imensidão e o significado da 

existência. As preces/orações podem ser de agradecimento ou súplica, feitas em silêncio ou 

não, com o coração alegre, produzindo inúmeros benefícios. Tema 2. Aspectos negativos da 

religião em alguns pacientes com transtornos mentais. Pacientes que tem demências 

melancólicas, sendo atualmente denominados por esquizofrênicos possuem sentimentos 

graves de delírios religiosos, alucinações, tristezas, onde a experiência com a religião ajudou-

os a nomear suas vivências psicóticas e lhes atribuir sentido. Os movimentos que antecederam 

a Reforma Psiquiatrica excluíam e afastavam a pessoa com transtorno mental da sociedade e 

quando elas estavam com surtos psicóticos se faziam exorcismos para retirar o demônio de 

dentro delas. Em vários casos a religião que poderia ser usada como um apoio psíquico, em 

algumas pessoas desencadeava surtos psicóticos e delírios. Sendo assim, em algumas 

situações, entretanto, tal busca religiosa, em vez de aliviar o sofrimento, piorou o 

funcionamento psíquico e social. Pode-se, finalmente, constatar uma rica multiplicidade de 

temas abordados nesses estudos sobre religiosidade e saúde mental. CONCLUSÃO: Conclui-

se que se faz necessário o reconhecimento da espiritualidade como componente essencial da 

vida humana e da saúde. Trazendo muitos benefícios, mas também em algumas situações mal 

conduzidas trazem malefícios, principalmente em situações de transtorno mental. É preciso 

então conhecimentos que ajudem a esclarecer os conceitos de religiosidade e espiritualidade 



 

como recurso de saúde, e muitas vezes, uma formação adequada para os profissionais da 

saúde, para que estes utilizem adequadamente estes conhecimentos na prática clínica. 

IMPLICAÇÕES DE ENFERMAGEM: O estudo traz a importância da religiosidade na 

terapêutica de pacientes com transtornos mentais, em que cada um sujeito deve ter o 

tratamento diferenciado e único, sendo isto, um recurso importante na inclusão social da 

pessoa portadora de algum transtorno mental. Dependendo do paciente, a resposta terapêutica 

pode ser um fator importante na recuperação, na vivencia da doença. Assim, os profissionais 

podem refletir sobre esta temática a envolver religião e espiritualidade em saúde mental, 

podendo, podendo utilizar em suas práticas terapêuticas mais integrada e adequada para cada 

paciente com melhores respostas sem uso ou com redução de tecnologia farmacológica. 

DESCRITORES: Saúde mental. Apoio social. Religiosidade. 

 



201 

 

IMPACTO DA FÉ EM PACIENTES ACOMETIDOS POR CÂNCER 

Ana Izabel Bezerra Cavalcante
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Lia Guedes Bravo 
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Arisa Nara Saldanha de Almeida
3
 

INTRODUÇÃO: O processo de adoecimento é visto, em linhas gerais, como algo negativo, 

acentuando-se tal sensação quando se envolve enfermidades de ordem oncológica, uma vez 

que o câncer é observado por muitos indivíduos como uma moléstia incurável. A palavra 

câncer está intimamente ligada à morte, que por sua vez vem associada à dor, sofrimento, 

falta de esperança e final de um ciclo vital. É considerado ainda um problema de saúde 

pública, pois além de muitos profissionais da área de assistência e gestão ainda estarem 

ligados ao modelo biomédico, não há também investimento nas áreas de prevenção e 

promoção da saúde para os usuários de maneira globalizada, seja no serviço público ou no 

privado. Além disso, o tratamento dessa patologia é oneroso já que necessita de medicações 

caras e internações hospitalares. O indivíduo, ao receber a noticia da doença, terá sua reação 

mediada por suas raízes emocionais, culturais e sociais, o que perpassa por vários sentimentos 

e lutas internas que vão da negação à aceitação. Ao se dar conta de que tem câncer, o paciente 

pode apresentar várias reações: entrega-se ou luta contra a doença lançando mão, nesse caso, 

de vários artifícios para enfrentá-la e se assim for de sua vontade para seguir em busca de 

tratamento e cura. Vale ressaltar que a cura não é totalmente garantida em todos os casos da 

doença e que cada prognóstico vai depender de fatores como: tipo de câncer, órgão atingido, 

eficácia do tratamento e ambiente propicio para que ela ocorra. Aqui, o enfermo a depender 

de sua cultura utiliza uma ferramenta auxiliar de seu tratamento que independe de qualquer 

outra: a fé. A fé é um conhecimento etéreo, incontestável e impossível de ser medido ou 

testado por parâmetros científicos, porém é sentida e pode ser manifestada sem seguir rotina. 

Ela funciona como uma alavanca que impulsiona o modo de viver do sujeito dando assim 

sentido ao modo como cada pessoa conduz sua vida. A confiança de que tudo pode ser 

revertido ou ainda ser suportado de maneira heróica ou não tem uma razão de ser para cada 

um e se aquela situação está acontecendo naquele momento foi porque, segundo muitos, Deus 

quis ou porque o sujeito fez algo para que estivesse no momento daquela maneira. A idéia de 

que existe um conforto nesse momento e que ela vai mais além da assistência 

multiprofissional conduz o paciente a avaliar sua vida pregressa e futura, dessa forma, a fé 

contribui para melhorar sua qualidade de vida. Além disso, a fé auxilia na compreensão 

segundo determinadas religiões de que aquele sofrimento é necessário para expurgar algo de 
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outra vida. A crença em algo mais forte o conduz a um processo de reflexão e gera um 

sentimento de positividade que se desdobra em suas atitudes e reflete em seu dia a dia 

trazendo assim benefícios generalizados. A sensação de impotência que a doença traz faz com 

que os pacientes busquem na fé algo que minimize seu sofrimento e traga qualidade de vida e 

conseqüente motivação para seguir em frente em um tratamento que é cheio de efeitos 

colaterais. A fé em algo superior a qual nos é praticamente imposta desde a infância junto 

com alguma religião torna-se cultural e permanece na grande maioria dos indivíduos durante 

toda sua vida. É Importante lembrar que a fé independe de ter religião. A questão do milagre 

segundo relatos de pacientes está intimamente ligada a fé. Acreditar que vai ficar curado gera 

força de vontade que por sua vez confere ao enfermo a propriedade de sentir-se bem e seguir 

em frente com o tratamento, além disso, norteia os familiares na condução de como lidar com 

tal evento. OBJETIVO: Analisar o impacto da fé na qualidade de vida de pacientes com 

câncer. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um trabalho do tipo revisão 

bibliográfica realizada por meio das bases de dados Bireme e Scielo, utilizando os seguintes 

descritores: Câncer, Religiosidade e Espiritualidade. Como critério de inclusão foram 

utilizados as modalidades de artigos ou teses em texto completo e em português, entre os anos 

de 2006 a 2013. A pesquisa foi realizada durante o mês de junho de 2013, e teve como critério 

de exclusão artigos que não fossem localizados na forma completa; assim os trabalhos que 

disponibilizavam somente o resumo foram excluídos da pesquisa. Ainda, foram excluídos os 

estudos anteriores a 2005. RESULTADOS: Os estudos mostram que independente de qual 

religião o individuo siga, a fé torna-se um aliada ao tratamento desses pacientes 

proporcionando conforto, segurança e dando certo sentido a vida contribuindo assim para 

melhorar sua qualidade de vida. Esta prática religiosa confere aos pacientes oncológicos em 

especial ao crônicos um suporte para que os mesmos enfrentem tal patologia. 

CONCLUSÃO: A fé utilizada como estratégia de enfrentamento para câncer contribui de 

maneira positiva para melhorar a saúde desses pacientes. Utilizando-se do conceito amplo de 

saúde no campo bio-psico-social, o estímulo a prática da fé contribui para aumentar a auto 

estima desses pacientes, unir familiares, conscientizar-se de suas limitações e mostrar que 

algo melhor estar por vir. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: A ação de cuidar e enfermagem estão intrinsecamente ligadas seja para 

promover saúde quanto para auxiliar na cura. No caso dos pacientes oncológicos o ato de 

cuidar dispõe-se a manter a vida e se colocar no lugar de quem está vivenciando o processo de 

adoecimento. O enfermeiro apesar de naquele momento junto ao paciente estar inserido como 

alguém que deve ser imparcial no tratamento de quem quer que seja possui sentimentos e 

vivencia essas dores diariamente daí a possibilidade de existir certo envolvimento com os 

familiares e o doente, porém, cabe a ele compreender o que se passa, ter discernimento em sua 

ações e dar suporte emocional a esse grupo como por exemplo estimulando a fé através da 

prática religiosa sempre respeitando os demais usuários do serviço. Isso deve ser encorajado 

proporcionando a esses pacientes um atendimento de modo integralizado. 

DESCRITORES: Câncer. Religiosidade. Espiritualidade. 
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SIGNIFICADO DA ESPIRITUALIDADE NA PERSPECTIVA DE AUXILIARES E 

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM 

TRAUMAS 
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INTRODUÇÃO: A espiritualidade é uma experiência universal que envolve o domínio 

existencial e a essência da acepção de ser humano. Não é um sinônimo de doutrinamento 

religioso, mas pode ser considerada como uma filosofia pessoal que determina valores e 

sentido de vida. Pode-se inferir que é um atributo inato do ser humano, que promove bem-

estar, saúde e estabilidade. Está relacionada com o âmago da vida e associa-se com questões 

imateriais, distintas de qualquer meio material. Provavelmente por isso induz comportamentos 

e sentimentos de esperança, amor e fé, fornecendo um significado para a experiência vital. A 

espiritualidade envolve uma busca pessoal para entender questões relacionadas à vida, ao seu 

sentido e às relações que transcendem a dimensão humana para encontrar eco no imaginário 

coletivo, cuja atitude de fé perpetua a ideia de que as divindades cuidam e protegem o ser 

humano da sua condição finita. Ao longo da evolução humana, as experiências espirituais têm 

assumido papel relevante na maioria das sociedades e podem ou não levar ao 

desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. A expressão 

da espiritualidade parece mais evidente quando o indivíduo encontra-se em processo de 

adoecimento. Profissionais de saúde e a população em geral cada vez mais reconhecem a 

importância das dimensões religiosa e espiritual para a manutenção e a restauração da saúde 

humana. Desta forma, a relação entre espiritualidade e saúde, frequentemente, tem sido objeto 

de estudos científicos. Ao entendermos que a equipe de enfermagem permanece 

diuturnamente junto à sua clientela, em todas as situações de internamento hospitalar, 

incluindo entre estes momentos, aqueles quando há risco de morte, pode-se compreender que 

este grupo profissional despende energia física e mental para oferecer cuidado a esta clientela, 

independente do tipo de cuidado ofertado: curativo ou paliativo. Por outro lado, a história 

mostra que desde o início da história da enfermagem, as ações da profissão são vinculadas aos 

aspectos religiosos e espirituais. Apesar desta vinculação, parece que, ainda hoje, estes 

trabalhadores não atentam para os reais significados da espiritualidade e para sua influência 

direta no cuidado prestado. A partir da compreensão de que a dimensão espiritual é parte 

integrante do indivíduo e que esta influencia diretamente suas ações cotidianas, o presente 

estudo leva à reflexão acerca de como auxiliares e técnicos de enfermagem compreendem a 

espiritualidade e sua influência na prática profissional. Acredita-se na relevância de estes 

trabalhadores perceberem esta dimensão do cuidado, seja em relação ao autocuidado e ao 
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cuidado que prestam durante o seu exercício profissional. OBJETIVO: Verificar o 

significado da espiritualidade na perspectiva de auxiliares e técnicos de enfermagem de um 

hospital terciário, especializado em traumas. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo 

exploratório realizado em um hospital de grande porte, classificado como terciário, localizado 

na cidade de Fortaleza, cujo atendimento prioritário acontece na especialidade de 

traumatologia, condição de traz em seu bojo, uma grande aproximação com a atenção a 

pacientes com risco de morte decorrente de causas externas. O estudo seguiu os preceitos 

éticos contidos na Resolução 196/96. Em observância aos aspectos éticos no desenvolvimento 

de pesquisa com seres humanos e zelo dos pesquisadores, todos os participantes foram 

informados sobre os procedimentos da pesquisa, assim como seus direitos, anteriormente à 

sua participação. Como critérios de seleção, convidamos para participar da pesquisa todos os 

auxiliares e técnicos de enfermagem que desenvolviam suas atividades nesta instituição e 

cujas escalas de/ trabalho coincidiam com o momento da coleta de dados realizada durante os 

meses de junho e julho de 2013. A coleta de dados aconteceu conforme disponibilidade dos 

participantes, e sem interromper suas rotinas de trabalho. Para alcançar o objetivo do estudo, 

utilizou-se um questionário com os dados sociodemográficos dos participantes seguidos de 

perguntas abertas. RESULTADOS: Participaram deste estudo 36 trabalhadores, sendo 15 

auxiliares e 21 técnicos de enfermagem, fato esperado pela constante oferta de oportunidades 

para ascensão profissional de auxiliar para técnico e pela exigência do conselho de classe em 

relação à qualificação deste grupo. Destes, 31 indivíduos eram do sexo feminino e 05 do sexo 

masculino, distribuição justificada pela construção social e histórica das relações de gênero no 

mundo do trabalho da enfermagem que frequentemente relaciona o cuidado ao contexto 

feminino. Quanto aos setores onde desenvolvem suas atividades laborais, tivemos 21 

trabalhadores da Central de Material e Esterilização, 07 da Unidade de Pronto Atendimento 

(Emergência), 04 da Unidade de Terapia Intensiva e 04 do Centro Cirúrgico, setores que 

possuem pacientes com maior comprometimento de saúde. Quanto ao vínculo religioso, 25 

eram católicos, sete evangélicos, dentre os quais um era Testemunha de Jeová, dois espíritas e 

dois declararam-se agnósticos. A presença de maior número de católicos era esperada, uma 

vez que apesar de o Brasil ser um país laico, o catolicismo é a religião predominante. 

Observou-se que o nível de escolaridade variou desde o ensino médio concluído (19), ensino 

superior incompleto (06) e ensino superior completo (11). Interessante observar que, 

acompanhando a acessibilidade ao ensino superior, atualmente, é comum encontrar auxiliares 

e técnicos cursando ensino superior. As falas dos trabalhadores, quando indagados sobre o 

significado da espiritualidade, geraram três categorias: a fé como elemento imprescindível à 

vida, a presença de um ser superior que regula a existência humana e a terceira, sentimentos 

positivos interação com os outros. A primeira categoria pode ser retratada nos seguintes 

registros: “[...] é a fé que tem que alimentar nosso espírito diariamente”, “é o estado mental 

que liga o ser humano ao que ele acredita acima de sua capacidade humana”, “é acreditar [...] 

que há vida após a morte”. A segunda categoria foi evidenciada nas respostas: “é um estado 

mental que liga o ser humano a um ser superior”, “é direcionar nossos valores morais, sociais 

e intelectuais para um ser superior”, “é a ligação com Deus através de atos, pensamentos e 

consciência”. Como respostas representadas na terceira categoria, observou-se: “o respeito à 

maneira de ser de cada um”, “é amar ao próximo”. CONCLUSÃO: O exercício da 

enfermagem tem como principal objeto o cuidado de outro ser que muitas vezes está em 

sofrimento e carente de intervenções que favoreçam o bem-estar não só biológico e físico, 

mas emocional e espiritual. O significado da espiritualidade desvelou-se como fonte de 

conforto para técnicos e auxiliares de enfermagem e como manancial de compromisso com o 

sujeito do seu cuidado. Tornou-se claro que a espiritualidade é um constructo que contribui 

para o exercício ético e humano de toda a equipe que presta assistência, inclusive de técnicos 

e auxiliares de Enfermagem, sujeitos deste estudo. CONTRIBUIÇÕES /IMPLICAÇÕES 



 

PARA ENFERMAGEM: O conhecimento do significado da espiritualidade contribuiu para 

evidenciar os aspectos espirituais compartilhados e evidenciaram que estes podem trazer 

harmonia e confiança na relação interpessoal estabelecida entre clientela e profissionais, 

resultando em uma melhor atenção ao cliente. 

DESCRITORES: Espiritualidade. Enfermagem. Cuidado. 
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A MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO DA ESPIRITUALIDADE E SOCIALIZAÇÃO 

DE PACIENTES COM SOFRIMENTO PSÍQUICO 
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INTRODUÇÃO: Saúde Mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as 

exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e as suas 

emoções dentro de um amplo espectro de variações sem, contudo perder o valor do real e do 

precioso. É ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações sem perder a noção de tempo e 

espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. É estar 

de bem consigo e com os outros. Aceitar as exigências da vida. Saber lidar com as boas 

emoções e também com as desagradáveis: alegria/tristeza; coragem/medo; amor/ódio; 

serenidade/raiva; ciúmes; culpa; frustrações. Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando 

necessário. (1) Os pacientes que sofrem de sofrimento psíquico por muitas vezes são 

esquecidos pela sociedade, por consequências dessas ações os mesmos se fecham em torno de 

seu próprio universo. Acreditamos que a música possa facilitar a comunicação, tornando-a 

menos ameaçadora por criar uma barreira protetora contra o contacto imediato com o outro. 

Musicoterapia é recomendada também para pacientes com distúrbios mentais, mas tem que 

ser avaliado de forma criteriosa para que essa terapia seja produtiva e chegue aos fins 

pretendidos, podendo ser aplicada a terapia combinada, acompanhada por psicólogo e 

psiquiatra, segundo a necessidade da cada paciente. Não é necessário o paciente que recebe a 

musicoterapia saber tocar nenhum instrumento, basta que ele esteja disponível para essa 

prática terapêutica. A comunicação indireta favorece o estabelecimento da relação 

enfermeiro/paciente, levando à abertura ou ampliação dos canais de comunicação que se 

encontravam bloqueados ou enrijecidos. A música desempenha o papel de objeto 

intermediário da relação com paciente. A função do objeto intermediário é ser um facilitador 

da comunicação, por se constituir em uma proteção em relação ao outro. A música pode 
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ajudar os pacientes a externar seus sentimentos e aumentar a socialização desses sujeitos que 

ainda sofrem muito preconceito. A musicoterapia também trás como benefícios a redução da 

ansiedade e a melhora nos relacionamentos interpessoais, dentre outras vantagens não menos 

importantes para o individuo. Segundo Craveiro de Sá (2002), os pequenos, mas 

significativos momentos de interação musical tornam-se pontos de certezas que constituíram 

amarras sonoras que foram se transformando em uma verdadeira teia sonora. Essa teia, por 

sua vez, cria um espaço de segurança, confiança e cooperação mútua
(2)

. OBJETIVO: 

Descrever uma experiência utilizando a música como ferramenta no desenvolvimento da 

espiritualidade e na socialização de pacientes com sofrimento psíquico, observando à inserção 

dos mesmos nas atividades propostas. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O estudo é 

resultado do relato de experiência de oficinas de músicas realizadas pelos alunos do terceiro 

semestre do curso de enfermagem da FAMETRO, na disciplina de processo de cuidar em 

saúde mental, durante as aulas práticas em um Hospital-Dia do município de Fortaleza, 

durante os meses de setembro a novembro de 2012. RESULTADOS: Essas oficinas foram 

realizadas em um grupo de 40 pacientes, sendo 14 internos, semanalmente as quintas-feiras 

durante quatro meses, entre agosto e dezembro de 2102. Os participantes apesar de estáveis 

permaneciam apáticos. Observou-se o grupo pouco participativo nas atividades propostas. 

Todas as quintas feiras, religiosamente após o café da manhã, os pacientes eram convidados a 

participarem da dinâmica coletiva, as acadêmicas de enfermagem com a supervisão da 

professora de estágio postavam os pacientes em círculos, em seguida puseram músicas 

religiosas com o intento de eles exteriorizarem seus sentimentos, tendo em vista que grande 

parte dos pacientes eram introspectivos. Com a transcursão da dinâmica observamos que os 

pacientes começaram a se entrosar naturalmente, e consequentemente, choravam 

copiosamente se abraçavam como se fosse por um simples instinto de suporte para o outrem e 

vice-versa. A minoria dos pacientes eram participativos, eles não se interessavam nas 

atividades propostas ao grupo e nada prendia sua atenção. Após esse momento eles ficavam 

mais sossegados e interessados em interagir nas atividades propostas pelas acadêmicas. 

Introduzimos músicas que tinham apelos espirituais no começo das atividades, observamos 

que os pacientes que eram mais desatentos e distantes do grupo começaram a se entrosar e a 

participar, o método utilizado aumentou o contato e a comunicação dos mesmos com o grupo 

e estes poderão externar sua espiritualidade e seus sentimentos perante o tratamento e como 

eles se sentiam perante a sociedade, vimos que este momento era o que eles mais se 

comunicavam com o grupo, pois segundo eles “sentiam a necessidade de falar”. 

CONCLUSÃO: Verificamos que a presença da música é de grande importância para este 

público alvo, pois abre portas para o desenvolvimento não só de sua espiritualidade, mas 

também desenvolve seu lado cognitivo, aumentando as possibilidades de sucesso em 

atividades voltadas para educação em saúde, abordando temas diversos, como higiene bucal, 

alimentação, inserção no mercado de trabalho como uma volta ao convívio social, entre 

outros. Isso possibilita uma melhora significativa na promoção da saúde dos portadores de 

sofrimento psíquico. A espiritualidade estreita os laços entre os próprios pacientes e com a 

equipe que trabalha no local, os pacientes deixam aflorar seus sentimentos, melhorando o 

convívio e o tratamento de todos e isso significa um sucesso para o tratamento, pois uma 

equipe motivada e com pacientes esperançosos faz com que todos trabalhem buscando o êxito 

para a atividade proposta. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÃOES PARA 

ENFERMAGEM: A enfermagem tem grande deficiência na área de saúde mental, muitos 

profissionais são despreparados para trabalhar com este público, faz-se necessário que o 

enfermeiro utilize várias formas de terapia para manutenção dos grupos de convivência. A 

música usada como terapia para pacientes com sofrimento psíquico propõe uma forma mais 

efetiva de integração social e na promoção da saúde, facilitando o trabalho do enfermeiro, já 

que este terá estabelecido um vínculo de confiança e segurança com seu paciente, uma vez 



 

este vínculo estabelecido o enfermeiro pode atuar com maior autonomia na promoção da 

saúde destes pacientes, abordando diversos temas, que até então eram difíceis de adesão por 

parte do paciente, além de introduzir a família nesta promoção a saúde sabendo que através 

desta o paciente terá de fato uma continuidade de hábitos saudáveis. Para a enfermagem esta 

integração paciente-enfermeiro-família é de suma importância para o sucesso do tratamento. 

REFERÊNCIAS: 1- 
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INTRODUÇÃO: A enfermagem tem papel importante na promoção da saúde dos idosos, 

principalmente na orientação quanto ao envelhecimento, pois estas são capazes de alterar à 

capacidade funcional, interferir na autonomia e independência da pessoa idosa. O 

envelhecimento é um fenômeno natural, atual e universal. Como resultado da diminuição das 

taxas de mortalidade e fecundidade, a população mundial envelhece As crenças e as 

espiritualidades aumentam progressivamente com a idade, em ambos os sexos e em todos os 

grupos étnicos e raciais, representando assim um problema de saúde, pois interfere 

significativamente na saúde mental dos idosos e no seu bem estar. A religião é um sistema 

comum de crenças e práticas relativas a seres humanos dentro de universos e culturas 

específicas, devendo-se levar em consideração a variedade de fenômenos que se costumam 

chamar de religiosos. Os sistemas de crenças podem influenciar de forma direta ou indireta o 

processo de tomada de decisão, pois afetam a percepção e a compreensão de situações e de 

atitudes. Desse modo, a religião revela-se como um tema discutido e saliente na existência das 

pessoas, nas situações de vida, de doença e de morte. Seguir uma religião não é apenas adotar 

normas e ritos, mas ter fé, força transformadora que impulsiona ao encontro com uma força 

superior, numa relação pessoal de reverência, de respeito e amor a si próprio e aos outros. 

OBJETIVO: O presente estudo tem por objetivo identificar as ações realizadas pela 

enfermagem que visam orientação quanto envelhecimento, às crenças religiosas e à 

espiritualidade. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura, cujo levantamento foi realizado nas bases de dados SciELO e BIREME, com os 

seguintes descritores: enfermagem; idoso; promoção de saúde, religião, espiritualidade. Os 

critérios para seleção dos artigos foram: artigos publicados no período de 2007 a 2013; idioma 

português; texto completo e que abordassem as ações de enfermagem relacionadas ao tema. 
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Foram localizados 10 artigos que após, retirada dos duplicados nos bancos de dados, seis 

estudos constituíram a amostra. Após essa seleção, analisou-se os dados, criou-se categorias e 

realizou-se análise de conteúdo. Por se tratar de um estudo bibliográfico, não foi necessário 

submeter o projeto à avaliação de Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, 

conforme determina a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde. RESULTADOS: 

Verificou-se que dos seis artigos que atenderam aos objetivos do estudo, cinco apresentaram 

como intervenção a prática de atividade coletiva, justificando ser o ponto de partida para uma 

vida saudável física e mental. A análise permitiu identificar algumas categorias diversificadas: 

aposentadoria digna, relacionamentos, a família, saúde física e mental, liberdade de gerenciar 

a própria vida, espiritualidade a necessidade de políticas governamentais. Os fatores 

identificados pelos idosos correspondem às suas necessidades e vivências cotidianas, com um 

caráter político, social, econômico, espiritual e de cidadania para um equilíbrio mental e bem 

estar. Também apontaram a consulta de enfermagem e ações educativas em caráter coletivo 

como grupos de educação à saúde, palestras que visem informar a importância, prevenção e 

consequências do processo do envelhecimento, seus mitos e tabus pessoas idosas e assim 

estimular o autocuidado, as crenças religiosas e a promoção da saúde. Observa-se também nos 

estudos, que prevalece entre os idosos estilo de vida sedentários e que não socializam em 

meios religiosos, apontando que a atividade física é um fator importante tanto na saúde como 

na vida social. CONCLUSÃO: Conclui-se que apesar de ser um grande desafio a promoção 

de um envelhecimento com qualidade de vida, o processo de envelhecimento, as crenças e a 

espiritualidade é uma realidade que mediante estratégias de orientação podem e devem ser 

evitadas. A redução de mitos e tabus nesta faixa etária pode ser obtida através das ações 

promovidas por profissionais da saúde e dentre estes pela equipe de enfermagem. No processo 

de viver e envelhecer, a religião é uma estratégia poderosa no enfrentamento das crises 

existenciais especialmente para as pessoas idosas. A prática religiosa fornece a esperança de 

uma vida após a morte e somente ela pode responder à questão sobre o propósito da vida. 

Igualmente observa-se que os jovens participam menos dos atos e ritos religiosos quando 

comparados com pessoas adultas e idosas. A prática religiosa auxilia na redução da ansiedade, 

aumenta as esperanças, abre portas para a imensidão e o significado da existência. As preces e 

orações podem ser de agradecimento ou súplica, feitas em silêncio ou não, com o coração 

alegre ou pesaroso. É uma experiência que enaltece, pois de qualquer maneira há necessidade 

de agradecer a Deus por tudo, pela possibilidade de aprendizado de seres espirituais vivendo 

na terra. Recomenda-se que a espiritualidade seja estuda por diferentes áreas do conhecimento 

humano principalmente pelas ciências da saúde, visto que representa um fator importante no 

processo saúde e doença. Isso será importante para ampliar a compreensão do fenômeno e 

abordagem da temática em periódicos científicos nacionais, pois, nesse estudo, a principal 

limitação foi justamente a escassa publicação nacional. Sugere-se que a espiritualidade seja 

estudada com enfoque de gênero e com profissionais da saúde. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Considerando a 

importância da promoção da saúde em nosso meio, o enfermeiro, enquanto membro de uma 

equipe multiprofissional possui um papel de extrema responsabilidade, o qual deverá estar 

devidamente qualificado para atender qualitativa e quantitativamente as necessidades 

individuais e coletivas de todas as pessoas, e em especial os da população idosa. O enfermeiro 

pode contribuir para a promoção do envelhecimento saudável e ativo ao articular seus saberes 

com o de outros profissionais, ao realizar a escuta ativa e estimular os idosos a desenvolverem 

suas atividades normais e a colocarem sua espiritualidade em prática, a partir de oficinas e 

palestras reflexivas e motivadoras. Assim, o estudo reforça o potencial da enfermagem, e 

proporciona com que os idosos reflitam acerca de suas práticas cotidianas, estimulando-os a 

reorientá-las e torna-las adequadas ao contexto. 
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INTRODUÇÃO: os termos religiosidade e espiritualidade não são sinônimos, embora sejam 

utilizados em nosso meio como tal, no senso comum. A espiritualidade possui um conceito 

mais amplo do que religião. Esta é apenas uma expressão da espiritualidade. Já a religiosidade 

envolve um sistema de cultos, rituais, que são compartilhados por um grupo de pessoas, 

seguindo comportamentos pré-determinados e difundem alguns valores doutrinários. A 

espiritualidade está intrinsecamente conectada ao transcendente, refletindo com profundidade 

o significado e propósito da vida
1
. A enfermeira e filósofa Wanda de Aguiar Horta, em 1970, 

traz para nossa profissão a espiritualidade como uma necessidade humana básica, essencial 

para se alcançar qualidade de vida, devendo assim ser prevista e abordada pela enfermagem 

em seu planejamento assistencial
2
.Vários estudos sugerem achados referentes às associações 

entre espiritualidade, religiosidade e atividade imunológica, saúde mental, neoplasias, doenças 

cardiovasculares e mortalidade
3
. O enfermeiro, por estar mais próximo no acompanhamento 

diuturno do paciente, necessita ter em seu conjunto de informações preparo e sensibilidade 

nesse âmbito delicado para desenvolver habilidades para o cuidado também no campo 

espiritual. OBJETIVO: avaliar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre o 

cuidado de enfermagem que fortaleça a espiritualidade de pacientes. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: estudo bibliográfico, do tipo revisão da literatura, utilizando-se artigos 

publicados no Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Foram utilizados os descritores 

de assunto “espiritualidade” e “enfermagem”, que fazem parte dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). Foram considerados, como critérios de inclusão os artigos publicados nos 

idiomas português, inglês ou espanhol, com resumo e texto completo disponíveis, sem 

delimitação de período. Adotamos como critério de exclusão artigos que não respondessem a 

questão norteadora: quais os cuidados de enfermagem desenvolvidos para a espiritualidade de 

pacientes? Foram encontrados 19 artigos, mas apenas oito pertenciam aos critérios de 

inclusão. RESULTADOS: dentre os artigos encontrados, existem duas temáticas principais: 

diagnóstico e intervenções. Um estudo trouxe a validação do diagnóstico de enfermagem 
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espiritualidade prejudicada. Dos 120 pacientes com DRC (Doença Renal Crônica) submetidos 

à hemodiálise investigados, 33 apresentaram o diagnóstico de enfermagem espiritualidade 

prejudicada, perfazendo um total de 27,5%. Foram classificados como indicadores principais 

do diagnóstico, quatro características que obtiveram frequência acima de 80%: raiva, 

incapacidade de expressar criatividade, sofrimento e alienação expressos. O resultado obtido 

foi de 0,70 e permite considerar a sua efetiva validação 
4
. Com ênfase na acurácia do 

diagnóstico de enfermagem sofrimento espiritual, foram testados instrumentos que fizessem a 

mensuração dos fenômenos avaliados, visto que não há um padrão para quantificar 

o sofrimento espiritual do doente no ambiente clínico. Para validação do mesmo também foi 

considerado o julgamento clínico realizado pelos enfermeiros peritos, através do 

questionamento direto da clientela que, ao final da entrevista, preencherá ou não os requisitos 

confirmatórios. Entre os instrumentos usados para aferir a dimensão espiritual da clientela, os 

que obtiveram melhor perfil de aplicabilidade foram a escala de espiritualidade de Pinto e 

Pais-Ribeiro e a subescala de bem-estar existencial, um dos itens da escala de Bem-Estar 

Espiritual. A escolha do instrumento dependerá da prática clínica cotidiana do serviço, 

capacitando o enfermeiro para detectar a presença do fenômeno investigado
5
. Outro estudo 

concluiu que o título que melhor descreve o diagnóstico envolvendo a espiritualidade 

é espiritualidade prejudicada e sua definição deve retratar os prejuízos que porventura 

possam ocorrer, tanto no próprio senso de significado e objetivo da vida, como na habilidade 

de transcendência e de conexão do indivíduo com ele mesmo, com o Ser Maior em que ele 

creia, com os outros e com o mundo ao seu redor
6
. Nos estudos que trouxeram intervenções 

de enfermagem, foi evidenciado que o conforto espiritual deve ser dirigido a todos os 

pacientes também pelo enfermeiro, identificando a necessidade de cada um e respeitando a 

religião e crença da pessoa, buscando sua satisfação sempre que possível
7
. Depoimentos 

demonstram que a relação com Deus auxilia de forma bastante positiva, muitas famílias 

vivendo situações delicadas, como por exemplo, pais de crianças portadoras de doença 

crônica com prognóstico difícil e que passam a ter uma nova atitude, adquirindo resiliência e 

maior serenidade, atribuindo aos seus novos comportamentos, a influencia trazida por 

espiritualidade e religião. A espiritualidade, para muitas pessoas, ajuda a equacionar e aceitar 

a condição da criança, haja vista que o científico passa a não ser mais a única fonte de 

explicações sobre as razões do adoecimento em si. A espiritualidade também colabora para o 

enfrentamento, encorajando a família e produzindo sentimentos de esperança ou de 

aceitação
8
. O grupo “Mães em Oração”, criado pela equipe de enfermagem de uma 

determinada maternidade, com o objetivo de proporcionar conforto espiritual e suporte 

emocional, trouxe relatos de várias promessas de mães para a recuperação do filho. Muitas 

das vezes, lançar mão da religiosidade é a atitude mais protetiva e eficaz para amenizar o 

sofrimento na hora do luto. Existe a idealização do filho como um anjo da guarda, resignando-

se a respeito de sua morte, criando um novo tipo de vínculo que em determinado período de 

tempo, se torna a alternativa para balsamizar aquela inestimável perda
9
. O cuidado espiritual 

na enfermagem pediátrica oncológica constitui-se em um desafio para o enfermeiro, pois os 

profissionais têm diversas dificuldades em abordar o assunto e falta de conhecimento
10

. A 

produção científica sobre a espiritualidade nos cuidados de enfermagem divulgada em 

Portugal é representada, na sua maioria, por artigos de reflexão e de revisão teórica. Nos 

artigos de revisão, a espiritualidade foi definida em duas vertentes: como dimensão humana 

da pessoa sã ou doente, integrante do ser holístico e presente nos momentos de doença em 

diferentes contextos e como dimensão do cuidar
11

. CONCLUSÃO: o universo do cuidar é 

abrangente e envolve todas as dimensões humanas. A espiritualidade, muitas vezes 

confundida com religião, é uma forma de confortar e trazer esperanças para familiares e para 

o próprio doente. O enfermeiro, portanto, tem uma atribuição a mais para o engrandecimento 

da profissão e de si mesmo, enquanto ser humano que se dedica a cuidar do próximo, 



 

passando de uma tímida conduta perante o tema em si para a busca do fortalecimento da 

espiritualidade como cuidado, revendo suas dimensões e crenças, avaliando questões 

culturais, visando preparar-se para uma abordagem e embasamento científico eficientes e 

eficazes, além do cuidado tão necessário de si próprio enquanto ser cuidador. 

CONTRIUBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: conhecer as práticas 

religiosas e espirituais do paciente e da família, dado muitas vezes ignorado durante as 

admissões, pode ajudar no tratamento, contribuindo para o enfrentamento e adesão. 
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INTRODUÇÃO: A hospitalização é uma situação difícil para a criança e seus familiares, 

pois são inseridos em uma nova rotina, gerando sobrecarga física e emocional. Nesse 

momento, a família precisa realizar ajustes no enfrentamento do adoecimento, pois há uma 

inversão de papéis, uma absoluta anulação de sua individualidade, o que gera sofrimento e 

necessidade de suporte para ajudar o familiar no acompanhamento do seu parente
(1)

. Devido 

ao importante papel do acompanhante junto à criança hospitalizada, é essencial que a equipe 

de saúde também tenha sua atenção voltada a esse familiar. Na assistência a família, a 

enfermagem pode utilizar a tecnologia de grupo como estratégia de cuidado, pois essa facilita 

a manifestação e partilha de sentimentos e opiniões, facilitando a compreensão do momento 

vivenciado. Contudo, dentro das atividades do grupo, o aspecto espiritual precisa ser 

trabalhado. A espiritualidade e a religiosidade são fatores básicos na vivência da família, 

sendo parte integrante das experiências da doença e hospitalização da criança. As crenças 

religiosas oferecem referências de valores que auxiliam as pessoas a ver sentido no mundo e 

influenciam na forma de lidar com a doença e com o sofrimento
(2)

. Logo, para o indivíduo 

sobreviver e se manter saudável às intempéries que a existência determina, um dos recursos 

que o ser humano utiliza, é a capacidade de ser resiliente e encontrar um significado para sua 

existência na transcendência, ou seja, na espiritualidade, na crença e na fé
(3)

. Assim, este 

estudo visa por meio do trabalho em grupo reforçar o foco do cuidado de enfermagem na 

dimensão espiritual, a fim de auxiliar os familiares a lidar tanto com as vivências e as 

repercussões do processo de adoecimento do filho, quanto com o internamento, fortalecendo 

as estratégias de enfrentamento dos pais. OBJETIVO: Compreender a espiritualidade dos 

familiares acompanhantes na vivência da hospitalização de crianças cardiopatas, visando 

contribuir para a humanização do cuidado. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de 

uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, realizada na unidade Pediátrica de um 
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hospital público terciário especializado no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas e 

pulmonares localizado no município de Fortaleza-Ceará-Brasil, entre os meses de junho e 

julho de 2010. A instituição apresenta 306 leitos totais, sendo 32 leitos da pediatria 

distribuídos da seguinte maneira: 20 leitos na Unidade Clínica, 09 na Unidade de Terapia 

Intensiva-UTI cardiológica, ainda há 03 leitos na UTI destinados a crianças em pós-

operatório. A amostra foi composta por familiares acompanhantes com parentesco de 

primeiro grau de crianças hospitalizadas na UTI cardiológica que estavam na instituição no 

período da realização da coleta de dados, sem alta hospitalar prevista, considerando um 

familiar acompanhante por criança internada. Seguindo esse critério de inclusão, os familiares 

receberam as informações necessárias acerca da pesquisa, concordaram com a gravação dos 

discursos. Foram excluídos do estudo aqueles familiares que participaram de menos que três 

sessões de grupo. No caso do falecimento de alguma criança da unidade seu familiar 

participante do grupo foi excluído, fato que não aconteceu. Todos os participantes foram 

orientados quanto à pesquisa e seus objetivos, bem como sobre o uso da gravação em áudio 

como instrumento de coleta acrescido do uso de anotações de campo, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), seguindo os aspectos éticos e legais recomendados. RESULTADOS: A 

partir da leitura das transcrições das falas dos sujeitos entrevistados e participantes das sessões 

de grupo, os depoimentos foram analisados e diante da convergência das falas, emergiu a 

seguinte categoria: a crença no divino. Esta categoria evidencia a fé em Deus como a 

primeira força e na qual se apoiam para enfrentar a situação de ter um filho com doença 

crônica e hospitalizado. As falas mostraram que durante a internação a crença no divino é 

uma das maneiras empregadas para encarar tal situação. Os pais revelam que a saúde e o fim 

da hospitalização almejada para a criança são alicerçados na ajuda divina, tendo esta a função 

de fortalecedor dos anseios da família. O divino é caracterizado como gerador de força, 

coragem, saúde e paciência, características que ajudam a fortalecer internamente a família. A 

presença do apoio espiritual na experiência da família as auxilia a suportar a convivência com 

o adoecimento e a hospitalização, além de trazer um sentimento de esperança do familiar
(4-5)

. 

Os acompanhantes referem que o contato com a dimensão espiritual é bastante importante nos 

momentos espinhosos da vida. A internação da criança expõe a família às dificuldades 

internas e externas. Diante disso, os familiares utilizam-se de recursos de enfrentamento como 

o rezar, para transformar o sofrimento em uma vivência suportável. CONCLUSÃO: A 

hospitalização provoca uma gama de sentimentos negativos, visto que presenciar o filho com 

adoecimento cardíaco é algo sentido profundamente pelos pais. O recebimento de más 

informações e a convivência com dificuldades como a distância de casa, a solidão, a 

preocupação com os outros filhos, os problemas financeiros, as rotinas da instituição, a 

existência das mortes de outras crianças, são fatores que causam uma vivência permeada de 

sofrimento. Contudo, frente a tais fatores estressores, os familiares criam estratégias pessoais 

de enfrentamento, destacando-se: a crença no divino. Portanto, com fé em Deus, os pais 

adquirem força que os ancora e que os faz enfrentar com esperança os momentos de doença e 

da hospitalização do filho. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: O grupo constrói formas de enfrentamento que repercutem positivamente 

na vida dos pais que estão frente à hospitalização dos filhos. Esta tecnologia de cuidado, ao 

acolher os familiares admite a expressão de seus medos, sentimentos, e fortalece a criação de 

estratégias fortalecedoras, destacando-se essa crença os pais já tem o acolhimento, a escuta 

interessada, o toque favorecendo a empatia e a oportunidade do exercício de sua 

espiritualidade. REFERÊNCIAS: 1.Andraus LMS, Oliveira LMAC, Minamisava R, Munari 

DB, Borges IK. Ensinando e aprendendo: uma experiência com grupos de pais de crianças 

hospitalizadas. Rev Eletr Enferm. [Internet]. 2004; [ acesso em 5 fev. 2010]; 6(1): 98-103. 

Disponível em: http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen. 2.Schultz LF. A família 
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INTRODUÇÃO: No processo de envelhecimento as pesquisas constatam que o mundo passa 

por uma transição epidemiológica e desigual a um bom tempo. Observa-se que o processo 

saúde-doença em coletividades humanas, há um ressalte das enfermidades, danos e eventos 

associados à saúde, propondo-se medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação 

de doenças, que acompanha o atual processo do cuidar, na assistência ao idoso, também, 

direciona o cuidar à sua principal necessidade, focando em sua patologia, trauma ou situação 

momentânea, ocasionando certa desatenção em sua assistência como um todo incluindo a 

preocupação com a forma de vida, espiritualidade/fé e outros aspectos. É preciso vislumbrar 

de forma mais compreensiva para essas questões, servindo de base ao planejamento, 

administração e avaliação das ações de rotina em consonância as políticas da promoção de 

saúde que o conduza para um processo ativo, com dignidade e condição de vida, necessitam, 

contudo, de avançar muito mais nesse sentido, pois embora para o idoso já se delineie a 

apropriação de determinados direitos assegurados pela lei, ressalta-se que a pessoa nessa faixa 

etária, ainda, sofre pela deficiência de tantos outros, tão essenciais para qualidade de vida. 

Carência essa, sentida quando se deseja assistir o idoso de forma holística. Salienta-se que 

esta visão mecanicista do mundo, tendo sido acompanhada pela comunidade científica mais 

célebres, fez com que, de fato, o corpo humano fosse conceitualizado como um grande 

engenho cujas peças se encaixam ordenadamente e segundo um processo racional, fazendo do 

cuidar ao ser humano o seguimentos de protocolos anônimos e frios. Porém, há grupos de 

profissionais, incluindo a enfermagem que vem questionando e buscando novos paradigmas 

condizentes com os princípios mais humanísticos holístico do cuidar. Para um cuidado de 

enfermagem mais holístico ao idoso torna-se imprescindível trabalhar como mais 

transparência, abrangência incluindo entre outros aspectos a sua espiritualidade uma vez que 

sua grande experiência acumulada ao longo do tempo pode ser um dos fatores que tornará 

mais fácil a compreensão de questões relacionadas ao processo de envelhecimento. Assim, a 

fé, quando presente na vida desse grupo populacional, oferece a ele apoio e certeza de que não 

está só. de forma que consiga aceitar a realidade, suportar as adversidades que surge ao 
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decorrer do seu caminhar. OBJETIVO: Apresentar a experiência como o 

enfermeiro/professor pode utilizar a transdisciplinaridade como recurso para o ensino da 

saúde do idoso, empregando os mecanismos e estratégias diferenciadas para o seu cuidar. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O trabalho é um relato de experiência de natureza 

descritiva, desenvolvido com um grupo, de 82 idosos com idades entre 60 anos a 90 anos, 

inscritos, residentes na periferia da cidade no Sertão Central do Estado do Ceará, serviu de 

campo de ensino Teórico/Prático para a disciplina Processo do Cuidar da Saúde do Idoso, de 

2007 a 2010, as atividades foram desenvolvidas em dois eixos: Eixo 1 - Assistência 

Individualizada, com três fases: Fase 1- Consultas de Enfermagem, nesta fase normalmente o 

idoso/a participava de uma sessão educativa, sobre o projeto; conversas para conhecer sua(s) 

queixa(s), como estava vivendo o seu processo de saúde/doença, família, vizinhos, suas 

crenças no envelhecer, tendo a liberdade para escolher que terapias queria(integrativas e 

complementares, aurículoterapia, do-in, reflexologia, cromoterapia, aromaterapia, escuta 

terapêutica, toque terapêutico, as terapias convencionais, verificação de pressão arterial, 

glicemia capilar, tratamento farmacológico, entre outras); Fase 2 - Acolhimento com Roda de 

Conversas identificação e a valorização do papel do idoso na comunidade como uma das 

formas possível de inclusão social, para contribuir de maneira significativa para a 

transformação local, a questão da espiritualidade e o respeito religioso, destinava-se um 

momento em que cada participante professava sua fé, se assim o desejasse, com cantos, 

leituras ou se retirava desse momento, a maioria participavam das técnicas de alongamento e 

relaxamento; Fase 3 - Tratamento Definido: momento de encontro mais reservado do 

profissional/aluno/idoso para a realização das terapias, podia ser em silêncio e/ou 

encadeamento de conversas sobre a vida, a terapia aplicada. Aplicação de artes em que se 

ensinavam algumas técnicas de origami, confecção de velas e sabonetes. Eixo 2 - Assistência 

Domiciliar- antes do início do ensino teórico/prático fazia-se o rastreamento de todo idoso 

impossibilitado de comparecer ao projeto por qualquer motivo, a professora responsável por 

este eixo visitava, cadastrava fazia a primeira avaliação, levantamento das necessidades, 

agendava as consultas que seriam realizadas pelos alunos. Na 1ª consulta domiciliar os alunos 

eram acompanhados pela docente, com as informações e materiais necessários. Em todos os 

eixos e etapas era exigido que o aluno pusesse em prática os conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas anteriores principalmente os da Saúde Mental tais como a escuta terapêutica, que 

foi um importante passo para expressar conceitos que puderam esclarecer sobre 

espiritualidade e religiosidade ela muito nos ajudou que o idoso expressasse sentimentos, 

dores existenciais, psicológicas e traumas. No inicio de ano cada aluno preparava o prontuário 

domiciliar que servia para o ano todo, atualizado em cada visita. Ao final de semestre era 

preparada a culminância um subprojeto: “Idoso a Faculdade também é sua”. A disciplina 

levava o grupo de idosos a faculdade, (as vezes chegava a 200 pessoas, fazia-se celebração 

ecumênica, o idoso conhecia as instalações da instituição - olhando num microscópio, sentava 

em carteira, conhecia retroprojetor, data show, havia uma distribuição de prêmios, lanche e 

dependo do período terminava com forró ou fasta do Natal. A transdisciplinaridade como 

recurso para o ensino da saúde do idoso, suas ações mostraram-se adequadas por potencializar 

o cuidado e a relação professor/idoso/aluno/família e comunidade, esta abordagem, foi 

inspirados pela Carta da Transdisciplinaridade Declaração de Veneza – Ciência e as fronteiras 

do conhecimento e a Abordagem Holística – uma nova visão e abordagem do real (Pierre 

Weil). Quando se faz referência a uma Abordagem Holística leva-se em considerações: a 

obtenção ou o desenvolvimento de uma compreensão clara e de uma interpretação correta da 

não-dualidade, pelos meios clássicos ligados ao pensamento discursivo e objetivo é reagrupar 

os elementos dispersos ou isolados da totalidade, pretende-se que se constitua um espaço de 

diálogo transdisciplinar, entre os diversos profissionais que trabalham com idosos e seus 

familiares, atualização e formação contínua. RESULTADOS: Foram identificados casos de 



 

Doença de Parkinson em que os idosos eram considerados incapazes para qualquer atividade 

inclusive falar, comer, andar, após os encontros domiciliares os idosos passaram há uma vida 

de melhor qualidade inclusive retornando a, andar, falar, comer, a ter autoconfiança para 

fazerem determinadas atividades da vida diária, apesar dos tremores, estes casos foram 

objetos de estudos monografias. CONCLUSÃO: Constatou-se que muitos idosos que não 

viviam mais suas espiritualidade/religiosidade por medo de desgostar da família após 

participarem do projeto, voltaram a vivenciar. Outros tiveram, reduzidas as doses dos 

antedepressivos e de diversos medicamentos com o uso das práticas alternativas. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Ficou evidente, a 

importância da enfermagem usar de sua criatividade, senso estético e ético que conduza para o 

implemente de outras ações, não invasivas, lúdicas, a compreensão da espiritualidade como 

força maior para cercar os desafios, sendo um dos grandes problemas percebidos, a presença 

do risco de solidão para a pessoa idosa, pois muitas vezes vivenciado onde em uma casa cheia 

de pessoas o idoso não passava de uma figura invisível era mais um “velho” encostado e um 

deles chegou a expressar “que adianta eu estou uma atitude vazia e não uma personalidade 

autônoma”. REFERÊNCIAS: BARRETO, A. Terapia comunitária passo a passo. 

Fortaleza: Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade de Medicina/UFC; 2003. 

BRASIL, Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 196, de 10 de outubro de 96. Dispõe 

sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Bioética. 1996;4(2 Supl): 15-25. BRASIL, Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Idosos: problemas e cuidados básicos. Brasília; 2002. GEIS, P.P. Tercera edad, actividad 

física y salud: teoría e práctica.Lisboa: Paidotribo; 2001. GEIS, P.P; RUBI, M.C. 

Movimiento creativo com personas mayores: recursos prácticos para montar tus sesiones. 

Lisboa: Paidotribo; 2001. GOLDSTEIN, L.L. Aprodução científica brasileira na área da 

gerontologia: (1975 - 1999). Rev Online Bibli Prof Joel Martins [periódico na Internet]. 1999 

[citado 2004 jan. 10];1(1):[cercade 5 p]. Disponível em: http://www.bibli.fae.unicamp.br/ 

revgeron/llg.htm. DI’LOURENZO, V.M. Grupos como possibilidade de desenvolver 

educação em saúde. Texto Contexto Enferm. 2003;12(1):97-103. JACOB FILHO, W. 

Promoção da saúde do idoso. São Paulo: Lemos; 1998. LIMA; COSTA, F.M.F; GUERRA, 

H.L; BARRETO, S.M; GUIMARÃES, R.M. Diagnóstico da situação de saúde da população 

idosa brasileira: um estudo da mortalidade e das internações públicas. Inf Epidemiol SUS. 

2000;9(1):23-41. PAPALÉO NETO, M; PONTE, J.R. Envelhecimento: desafio na transição 

do século. 2ª ed. São Paulo: Atheneu; 1996. PICHON-REVIERE, E. O processo grupal. 6ª 

ed. São Paulo: Martins Fontes; 2000. ROSSI, F.R; SILVA, M.A.D. Fundamentos para 

processos gerenciais na prática do cuidado. Rev Esc Enferm USP. 2005;39(4):460-8. 

SANTOS, S.S.C. Enfermagem gerontogeriátrica da reflexão à ação cuidativa. 2ª ed. São 

Paulo: Robe; 2001. SOUZA, J.N; CHAVES, E.C. O efeito do exercício de estimulação da 

memória em idosos saudáveis. Rev Esc Enferm USP 2005;39(1):13-9. VERAS, R. Terceira 

idade: alternativas para uma sociedade em transição. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; 1999. 
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INTRODUÇÃO: Na história do cristianismo, e mais destacadamente no século XVI e XVII, 

haviam pessoas preocupadas com o bem estar físico-psíquico do ser humano. São João de 

Deus e São Camilo de Lellis deixaram marcos histórico no cuidar do doente, por esse motivo, 

tiveram seus espaços conquistados. Foram homens que, vivendo no seu tempo, souberam ser 

inovadores no cuidar, souberem respeitar a vida humana, conservar a relação de ser cuidado e 

ser cuidador. Foram, por isso, considerados protetores dos necessitados, enfermeiros, santos. 

Homens que encontraram Deus no amor aos seus irmãos. OBJETIVO: Refletir sobre a 

história e as contribuições de São João de Deus e São Camilo de Lellis para a prática do 

cuidar na atualidade. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo do tipo 

revisão narrativa-reflexiva. Para análise dos resultados foi utilizado a análise de conteúdo de 

Laurence Bardin. O levantamento dos livros e artigos foi realizado na biblioteca original da 

Faculdade Católica Rainha do Sertão e a Biblioteca Virtual em Saúde. Para o presente estudo 

foram adquiridos os livros e artigos que discorriam sobre a vida e obra de São Camilo de 

Lellis e São João de Deus. Posteriormente, foi realizada uma nova triagem, tendo sido 

selecionadas apenas as matérias referentes ao tema “As contribuições de São Camilo de Lellis 

e São João de Deus para a prática do cuidar”. Uma vez organizados, todos os livros 

selecionados foram submetidos a uma análise de conteúdo detalhada. A análise foi iniciada a 

partir de uma “leitura flutuante” dos livros. Ao longo desse processo de leitura dos livros, 

foram selecionados alguns temas considerados mais relevantes para investigação. Esses temas 

serviram de base para a elaboração das categorias temáticas: (a) Dedicação aos enfermos no 

hospital; (b) Administradores no serviço de saúde; (c) Reforma hospitalar e os discípulos da 

caridade; (d) Cuidado dos enfermos em domicílio; (e) Humanização nos cuidados. 

RESULTADOS: Foram revisados artigos e livros que estavam de acordo com as 

especificações estabelecidas para o presente estudo, ou seja, artigos e livros que envolviam o 

tema vida e obra de São Camilo de Lellis e São João de Deus dentro da perspectiva as 

contribuições de São Camilo de Lellis e São João de Deus para a prática do cuidar. Os artigos 
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e os livros sobre a vida e obra de São Camilo de Lellis e São João de Deus representaram 

100% do total de artigos e livros relacionados a as contribuições de São Camilo de Lellis e 

São João de Deus para a prática do cuidar. As categorias temáticas: Eixo1- Dedicação aos 

enfermos no hospital: No hospital era o anjo da caridade. Servia aos enfermos com paciência 

e dedicação verdadeiramente admiráveis. (...) cuidava mais dos outros. Seus exemplos 

arrastavam as outras à prática da mais abnegada assistência aos enfermos. Tratava os mais 

repugnantes, os mais imundos, os mais grosseiros e difíceis. Davam comida aos empestados, 

arrumavam leitos, varriam enfermarias sem repugnância. Um acudia aos agonizantes, outro 

dava banho e cuidava da higiene, outro carregava os mortos. Eixo 2- Administradores do 

serviço de saúde: Eram administradores de raros dotes. Organizaram a economia da casa. 

Quiseram servir aos enfermos sem outra recompensa que a do céu. Cortaram abusos e maus 

costumes, com firmeza, doçura e grande prudência. Camilo insistia na importância das 

anotações da enfermagem e da passagem do plantão, relatando tudo o que se passou e 

transmitindo cuidadosamente o que se deve providenciar para cada caso. Os horários da 

medicação deviam ser diligentemente anotados e escrupulosamente observados. Aos 

pacientes mais graves deviam ser dispensados cuidados intensivos. Descreveram 

minuciosamente as atribuições do pessoal, introduziram a educação em serviço, insistiram na 

supervisão, exigiram serviços de assistência social, indicaram métodos de limpeza hospitalar, 

prescreveram o uso de avental branco, ditaram normas para o controle de estoque. Eixo 3- 

Reforma hospitalar e os discípulos da caridade: O exemplo São João de Deus e Camilo em 

pouco tempo arrastava e edificava a muitos no hospital. Começaram a se impor pelo espírito 

de extrema dedicação aos doentes. Afastaram do serviço de enfermagem os maus elementos. 

Dispensaram vários enfermeiros e empregados, regularizaram as contas, exigiram para os 

doentes boa alimentação que fiscalizavam cuidadosamente cada dia. Restabeleceram a 

disciplina. (...) todo rigor disciplinar e toda a vigilância seriam inúteis sem a formação 

espiritual de um grupo de bons enfermeiros que trabalhassem por amor, promovendo o bem 

dos enfermos e a salvação das almas. Eixo 4- Cuidados dos enfermos em domicílio: Camilo 

atendia aos pedidos e enviava seus companheiros em alívio dos doentes nas residências 

particulares. O povo, entretanto amava os Servos de Deus que eram vistos em todas as casas 

onde havia uma dor para aliviar, um doente para acudir e ajudar na agonia. Não se limitavam 

os bons padres ao hospital. Percorriam as residências particulares, assistindo enfermos e 

agonizantes, levando socorro aos pobres, enxugando lágrimas. Eixo 5- Humanização nos 

cuidados: A assistência deveria ser de um grande espírito de fé para ver em cada enfermo a 

pessoa adorável de Jesus Cristo e tratá-lo com afeto e carinho de mãe. Assistiam os enfermos 

com carinho de uma mãe para com seu único filho doente. Serviam aos pobres doentes, 

sempre em atitude de reverência e amor. Eles consolavam miraculosamente o corpo e a alma. 

Suportavam as maiores e mais pesadas injúrias dos enfermos sem dizer palavras. Exerciam 

heroicamente a caridade no serviço dos enfermos causando grande adificação a todos. 

CONCLUSÃO: A análise do conteúdo do material escolhido fez-se conhecer essas duas 

personalidades, ícones da enfermagem e da igreja católica, permitiu identificar ensinamentos 

empregados em meados do século XVI e XVII que, na atualidade, ainda podem ser 

implantados para aprimorar a prática do cuidar e a humanização do serviço. Permitiu 

evidenciar que a formação espiritual é essencial para um cuidado integral, enfocando que as 

necessidades do corpo não podem ser atendidas se não houver o cuidado da alma. Ademais, 

permitiu verificar que são raros artigos relatando as trajetórias de São Camilo de Lellis e São 

João de Deus junto à enfermagem e que não existem dissertações e teses falando da temática. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Neste contexto, o 

conhecimento do profissional de enfermagem é essencial para um cuidado eficaz, falo além 

do conhecimento técnico-científico, falo de um cuidado espiritual, humanizado e sensível. O 

cuidado ao ser humano deve ser dispensado de forma a contemplar as dimensões que 



 

envolvem a pessoa humana. Para executá-lo de tal forma há necessidade de ternura e 

sensibilidade no trabalho. 

DESCRITORES: Assistência ao paciente. Espiritualidade. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem [CIPE] 

(Ordem dos Enfermeiros, 2011, p. 98) define Paliar como “Providenciar conforto e controlo 

da dor a pessoas com doença terminal através de apoio físico, emocional, psicológico e 

espiritual”. A investigação científica diz-nos que a dor é algo mais complexo do que a crença 

que se devia unicamente à existência de um dano físico. A dor envolve aspetos biológicos, 

emocionais, sociais, culturais, ambientais e cognitivos (Carqueja, 2009). O cuidado paliativo 

assume-se como uma modalidade de assistência que abrange as dimensões do ser humano, 

além das dimensões, física e emocional como prioridade dos cuidados, reconhecendo também 

a espiritualidade como fonte de grande bem-estar e de qualidade de vida nos últimos dias e 

horas de vida (Wachholtz, et al., 2006). A espiritualidade não se limita a ser vista como uma 

dimensão isolada, mas sim como uma vida na globalidade, na medida em que o 

desenvolvimento físico, emocional e a dimensão social são inseparáveis da natureza espiritual 

da pessoa (Meehan, 2003; Twycross, 2003). A espiritualidade é um estado de “ser”, um 

princípio da vida intrínseco à própria existência. É a capacidade de pensarmos e refletirmos 

em nós próprios, de procurarmos significados com tudo o que nos rodeia e com um ser 

transcendente (Deeken, 2009). A avaliação espiritual tem como objetivo principal a 

identificação de uma necessidade do doente por forma a formular um plano de cuidados 

adequado. Neste sentido, a documentação garante consistência e continuidade na prestação de 

cuidados (Power, 2006; Hayden, 2011). Os enfermeiros são cuidadores únicos, dada a sua 

proximidade íntima com a pessoa que está a morrer, pelo que detêm um papel fundamental no 

sucesso do processo terapêutico (Hudacek, 2008; Barbosa, et al., 2010; O´Connor, et al., 

2010). Pelas informações que possuem relativas a decisões sobre o sentido de cuidado podem 

encontrar-se numa situação em que precisam de liderar as equipas multidisciplinares na 

discussão da defesa das necessidades particulares do doente (O´Connor, et al., 2010). 

OBJETIVO: Identificar a documentação existente, relativa à espiritualidade nos últimos dias 

e horas de vida, realizada pelos membros da equipa, duma Unidade de Cuidados Paliativos do 
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norte de Portugal: DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Procedemos a uma análise 

retrospectiva dos processos clínicos dos doentes falecidos nos últimos 6 meses de 2012, tendo 

sido excluídos os doentes que apresentavam um tempo de internamento inferior a 72 horas e 

os doentes que faleceram subitamente. Recolhemos dados registados pela equipa 

multidisciplinar (médicos, enfermeiros, psicóloga e assistente social), relacionados com a 

vivência da espiritualidade do doente e família, e que constam nos registos clínicos. O registo 

desta vivência foi dividido em duas subcategorias: (1) foi dada oportunidade ao doente de 

discutir o que é importante para ele nesta altura - os seus desejos, sentimentos, fé, crenças, 

valores, doação de órgãos; e (2) foi dada oportunidade à família/cuidador de discutir o que é 

importante nesta altura - os seus desejos, sentimentos, fé, crenças, valores, doação de órgãos. 

As categorias foram definidas à priori, e emergiram de uma revisão bibliográfica integrativa, 

nomeadamente do Protocolo de Liverpoll Care Pathway (2009). Para a análise destes dados 

foram elaboradas grelhas de registo, divididas nas subcategorias referidas, sinalizando-se 

através de análise de conteúdo como presente, ausente ou barreiras à comunicação (alteração 

do estado de consciência, da audição ou fala; deficiências na aprendizagem; demência ou 

outras alterações) que impossibilitassem a comunicação. Teve-se em conta a 

adequação/desadequação do registo, em termos de planificação de metas e planos de 

cuidados, desde a avaliação de crenças e preferências, a informação e disponibilização de 

recursos espirituais e à criação de um ambiente propício à livre expressão. RESULTADOS: 

No período estabelecido para a análise de dados, estiverem internados 33 doentes, dos quais 

foram analisados 23. Da amostra total, 7 doentes faleceram antes das 72 horas de 

internamento, 2 doentes faleceram subitamente e 1 doente teve alta para o domicílio. 

Relativamente à primeira subcategoria, os enfermeiros apresentam 1 registo adequado, 18 

casos em que referem barreiras à comunicação e 4 sem quaisquer registos. Os médicos 

apresentam 1 registo adequado, 15 casos em que referem barreiras à comunicação e 8 sem 

quaisquer registos. Por sua vez, a psicóloga apresenta registos adequados em 7 doentes e 

refere barreiras à comunicação em 13. Na segunda subcategoria, os enfermeiros apresentam 

apenas 1 caso e a equipa médica 2 casos. A psicóloga assume um papel aqui bastante 

relevante com 16 casos. A assistente social aparece com 2 casos de registos. Os resultados 

desta pesquisa indicam que os enfermeiros raramente documentam aspetos relacionados com 

a espiritualidade. Esta conclusão vai ao encontro do estudo realizado por Hegarty (2005) que 

explorou as discordâncias entre o conhecimento dos enfermeiros e a respetiva documentação 

dos aspetos psicossocial, espiritual e cultural dos cuidados. Concluiu, ainda, que em 

ambientes de cuidados agudos, muitas vezes identificam, intervêm, mas raramente 

documentam os cuidados prestados (Hegarty, et al., 2005). Uma auditoria ao Leeds Teaching 

Hospitals NHS Trust, em 2003, também apoia a visão de que a espiritualidade e as crenças 

religiosas dos doentes são mal documentadas pelos enfermeiros. Concluiu, ainda, que dos 

doentes que praticavam a sua fé, apenas 48.5% apresentavam informação documentada. 

Relativamente à especificidade cultural ou espiritual a precisão dos registos caiu para 4.7% 

(Swift, et al., 2007). Estes dados demonstram que, tal como nos parece decorrer do nosso 

estudo, embora os enfermeiros estejam presentes durante os momentos que evocam respostas 

humanas variadas, é necessário desenvolver a linguagem no domínio da espiritualidade para 

descrever as evidências da sua avaliação (Cavendish, et al., 2000). Uma documentação 

adequada das necessidades espirituais irá não só garantir a continuidade e consistência dos 

cuidados dentro da equipa de enfermagem, mas também facilitar a colaboração entre a equipa 

multidisciplinar, permitindo a atuação dos vários elementos (Power, 2006; Daaleman, et al., 

2008). CONCLUSÃO: Existe uma forte necessidade de educação e melhoria de ferramentas 

de documentação por forma a melhorar a avaliação de aspetos do cuidar em fim de vida 

(Hegarty, et al., 2005). A avaliação do cuidado espiritual deve ser documentada, 

especialmente num tempo em que a evidência dos resultados dos cuidados de enfermagem é 



 

crucial para a prática, desenvolvimento e integração de conhecimento na área da 

espiritualidade em saúde. Este estudo retrospetivo e exploratório vem apoiar a evidência de 

que o registo da informação espiritual é escasso e só ocasionalmente referido em publicações 

científicas. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A 

necessidade de criar uma linguagem comum numa área em que atualmente envolve questões 

complexas, como a crença e a fé, influenciam formas de investigação e avaliação, tornando-se 

complexas na singularidade e simples na universalidade. É crucial reforçar a investigação 

nesta área, por forma a conceber uma ferramenta aplicável à pessoa com, qualquer ou 

nenhuma fé, no trabalho clínico quotidiano e não apenas dirigida à investigação (Swift, et al., 

2007; Barbosa, et al., 2010; Ireland, 2010). REFERÊNCIAS: Barbosa, António e Neto, 

Isabel Galriça. 2010. Manual de Cuidados Paliativos. 2ª Edição. Lisboa : Faculdade de 
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crónica. Cadernos de Saúde. 2009, Vol. 2, pp. 7-40. Cavendish, Roberta, et al. 2000. 
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October- December de 2000, Vol. 11 (4), pp. 151-163. Daaleman, Timothy, et al. 2008. An 

Explory Study of Spiritual Care at the End of Life. Annals of Family Medicine. September/ 

October de 2008, Vol. 6 (5), pp. 406-411. Deeken, Alfons. 2009. An Inquiry about Clinical 

Death - Considering Spiritual Pain. Keiojmed. 2009, Vol. 58 (2), pp. 110-119. Hayden, 

Deborah. 2011. Spirituality in end-of-life care: attending the person on their journey. british 

Journal of Community Nursing. 2011, Vol. 16 (11), pp. 546-551. Hegarty, Meg, et al. 2005. 

Nursing documentation: non-phisical dimensions of end-of-life care in acute wards. 

International Lournal of Palliative Nursing. 2005, Vol. 11 (12), pp. 632-636. Hudacek, 

Sharon. 2008. Dimensions of Caring: A Qualitative Analysis of Nurses´Stories. Journal of 

Nursing Education. 2008, Vol. 47 (3), pp. 124-129. Ireland, Jillian. 2010. Palliative care: a 
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INTRODUÇÃO: A temática “Espiritualidade”, complementada ou não pela “Religiosidade e 

Crenças Pessoais”, tem despertado o interesse de abordagem por pesquisadores, em diversos 

campos do saber, como nas ciências da saúde, sociais e humanas. Um olhar em torno dos 

cuidados proporcionados aos pacientes críticos, sejam em hospitais, abrigos ou residências, 

remete a compreender à que realidade estes indivíduos vivenciam, e à que carências (físicas, 

psicológicas, sociais e espirituais) precisam ser supridas, a fim de promover-lhes melhor 

qualidade de vida e bem-estar. Delimita-se como problema de estudo o interesse da 

comunidade científica, e a habilidade dos profissionais de saúde, em elaborar saberes, 

métodos e instrumentos que contribuam no enfrentamento das vulnerabilidades que acometem 

os pacientes críticos, ante ao adoecimento. É importante considerar todos os tipos de 

sentimentos pelo qual o paciente crítico é protagonista, como a tristeza, resignação, incerteza, 

dor, frustração, desesperança, solidão, desconforto e outros. E ainda, durante o seu cuidado, a 

atenção ao que traz consigo, como a história de sua enfermidade, a forma própria de senti-la, e 

a orientação de como compreendê-la na experiência vivida. Assim, esta pesquisa implica na 

seguinte questão norteadora: como as produções científicas abordam a temática 

“espiritualidade” com ênfase no cuidado de pacientes críticos? OBJETIVO: Tem-se por 

objetivos realizar um levantamento bibliográfico e refletir acerca das produções científicas 

sobre espiritualidade com ênfase no cuidado de pacientes críticos. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa, descritiva e bibliográfica, de 

abordagem qualitativa. A revisão foi realizada no período de dezembro de 2012 a janeiro de 

2013, por meio de levantamento em ambiente virtual na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 

CAPES Periódicos e Google Acadêmico, nas bases: LILACS, MEDLINE, PUBMED, 
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COCHRANE e Scielo. A busca pelos descritores totalizou em 1.322 artigos, pelos quais 

foram selecionados 20. Como critério de inclusão, adotaram-se artigos, TCC e dissertação, 

publicados nos últimos cinco anos, compreendidos no período de 2009 ao ano de 2013, com 

livre acesso dos textos completos, que versassem a temática “espiritualidade”. Exclusão: 

pesquisas com acesso apenas ao resumo, e que não fossem gratuitos, que não estivessem em 

português, inglês e espanhol, e que não atendessem aos objetivos do estudo. Foi realizada 

uma leitura complementar, por meio de livros e outros periódicos de acervo próprio. 

RESULTADOS: A análise crítica e reflexiva dos artigos resultou em cinco categorias: 1- A 

Espiritualidade na Humanização do Cuidado; 2- O Suporte Espiritual no Enfrentamento da 

Enfermidade e Conflitos Humanos; 3- Considerações sobre Espiritualidade, Religião e 

Crenças Pessoais; 4- Benefícios para o Ser Cuidado e Seu Cuidador; 5- Instrumentos para o 

Exercício da Espiritualidade: Ao Paciente e ao Profissional de Saúde. Com base na análise 

dos textos completos publicados sobre espiritualidade e saúde e/ou com ênfase em pacientes 

críticos, pode-se verificar, em primeiro lugar, que a maior parte das publicações associava a 

espiritualidade à religiosidade e crenças pessoais, e dificilmente as distinguiam. Cabe ressaltar 

que ambas fazem parte da espiritualidade, porém não representam um todo, pois há outros 

aspectos abrangentes. Aponta-se também, as diversas formas, práticas e técnicas de promover 

um apoio espiritual, não estando necessariamente atrelado a ritos religiosos e doutrinais, mas 

expresso por suporte emocional e espiritual da equipe de saúde e dos familiares do paciente, 

acolhimento na assistência, escuta ativa do paciente e agenciamento do conforto no cuidado 

de saúde, por exemplo, e seja após a identificação e observação precoce e/ou o uso de escalas 

e questionários que evidenciassem o momento espiritual vivido pelo paciente e pela própria 

equipe. No momento do cuidado, os relacionamentos humanos são construídos a partir do 

encontro do ser cuidado com o seu cuidador, seja pela relação de diálogo, pelos atos 

recíprocos e pela expressão de carinho. Ainda que não se reconheça o aspecto espiritual, 

mesmo assim, está ligado ao cuidado, uma vez que este engloba todas as dimensões do ser 

humano. CONCLUSÃO: As pesquisas que abordam a temática espiritualidade têm crescido 

no meio científico e no campo das ciências em saúde, consideravelmente, fator que pode ser 

atribuído como uma possível forma de enfrentamento e compreensão das complexidades 

existenciais humanas, incluindo eles o processo sáude-doença-reabilitação, como também 

devido à consideração pela OMS das necessidades espirituais, como aspecto relevante ao 

conceito de qualidade de vida. O paciente enfermo, considerado clinicamente crítico, é um ser 

em potencial risco para sofrer biologicamente, psicologicamente, socialmente e 

espiritualmente. Uma vez que o seu estado de enfermidade é capaz de desalinhar a sua 

existência, desafiando-o a lidar com a dor, perda, frustração, dúvida, ansiedade, dependência, 

solidão, isolamento, tristeza, entre tantos outros. Logo, faz-se imprescindível desenvolver e 

experimentar instrumentos de cuidado, que venham abranger este indivíduo em toda a sua 

integralidade, e elaborar e aplicar métodos de identificação dos fatores estressores ao 

paciente, com a finalidade de conferir-lhe mais qualidade nos seus dias de vida. Há diversos 

meios de promover a qualidade de vida e o bem-estar, bem como de suprir as necessidades do 

paciente crítico, entre eles aponta-se a espiritualidade e toda a sua riqueza, desvelada pelo 

amor, persistência, busca de um apoio, beneficência, atitude perante o outro de 

responsabilidade e afetividade, cultivo das próprias práticas espirituais e transpessoais de ser e 

religiosidade, o cuidar de si, humanização do cuidado e acolhimento, comunicação, visão do 

outro como único, momentos de encontro, e ademais que transcendem ao infinito do ser 

humano e de todo o universo circundante. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Nota-se a necessidade de expandir e diversificar os temas abordados, e 

maiores investimentos em pesquisas nessa área, envolvendo diferentes profissionais da saúde 

e outros espaços. Em prol de transformar o bruto do aprendizado em habilidade analítica, e a 



 

prática do cuidado em acolhimento integral ao paciente fragilizado, porém ser digno e de 

supremo valor, capaz de transformar o todo de sua existência e os ambientes em derredor. 

DESCRITORES: Saúde e Espiritualidade. Paciente crítico. Cuidado. 
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CUIDAR DA PESSOA COM DOENÇA ONCOLÓGICA EM SITUAÇÃO PALIATIVA 

– O SIGNIFICADO ATRIBUÍDO À ESPERANÇA PELA EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

Andreia Filipa Pires Pacheco 
1
 

Zaida Borges Charepe 
2
 

INTRODUÇÃO: A necessidade de cuidados paliativos emerge na sociedade atual pela 

crescente incidência de doenças crónicas de evolução prolongada e prognóstico limitado, que 

conduzem à situação terminal de vida
 
(ANCP, 2006). A pessoa com doença oncológica, 

independente da patologia e estadiamento da doença, experiencia espaços hospitalares, 

tempos de espera, tratamentos/protocolos terapêuticos, diversos procedimentos de diagnóstico 

e realinhamento constante de estratégias (Salgado, 2011). Os cuidados paliativos acrescentam 

outras possibilidades terapêuticas aos métodos tradicionais quando integrados numa fase 

inicial da doença, em vez de serem apenas reservados para a fase final, onde os ganhos serão 

mínimos (Watson et al, 2009; Gonçalves, 2011), contudo continua a ser um dos maiores 

desafios apoiar os doentes e seus familiares a redescobrirem a esperança (Querido, 2005). O 

conceito de esperança tem sido desenvolvido na literatura da saúde desde a década de 60, no 

entanto, ainda é difícil conceber uma definição que integre a forma como esta se relaciona 

com a saúde, a doença e os cuidados de saúde. Na literatura contemporânea de enfermagem 

há um crescente número de referências à esperança, sendo que nos últimos vinte anos esta é 

uma área de investigação com alguma ênfase na literatura internacional e com um aumento 

progressivo do número de artigos que ilustram este tema, sobretudo em contexto de cuidados 

paliativos. Trata-se de um conceito multidimensional e dinâmico; diminui a dor psicológica e 

o sofrimento; é um dos aspetos fundamentais e centrais no planeamento dos cuidados em 

enfermagem; Contribui para a forma como as pessoas lidam com situações de crise, para 

manutenção da qualidade de vida e para a determinação das suas metas e/ou objetivos; 

experienciada como um conforto; proporciona energia e poder para o processo de recuperação 

(Cutcliffe e Herth, 2002; Cavaco et al, 2010; Pinto, Caldeira e Martins, 2012). OBJETIVO: 

Analisar as significações de esperança da equipe de enfermagem do Hospital de Dia; e 

analisar as intervenções de enfermagem promotoras de esperança na pessoa com doença 

oncológica em situação paliativa. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Para dar resposta aos 

objetivos, a investigação será de natureza qualitativa. A população será constituída pela 

totalidade dos enfermeiros a exercerem funções num Hospital de Dia. A recolha de dados 

contemplará para além da caracterização sócio-demográfica, a entrevista. Para o tratamento de 

dados obtidos, prevê-se o recurso à estatística descritiva/indutiva e à estatística analítica. 
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RESULTADOS: As intervenções de enfermagem que visam à abordagem e a manutenção da 

esperança surgem nomeadas na literatura (Querido, 2005; Reinke, 2010), de entre as quais: 

discutir informações sobre a doença; escutar o doente e família; estabelecer metas realistas; 

estabelecer uma relação empática e desenvolver competências de comunicação, mantendo o 

sentido de humor e estimulando as recordações; estimular o doente a olhar para além da 

doença; explorar os sentimentos do doente; fomentar estratégias emocionais e motivacionais; 

fortalecer o suporte espiritual; fortalecer o suporte social e familiar; identificar as 

necessidades reais com o doente de forma a adotar estratégias adequadas à pessoa; planear 

estratégias tendo em vista o aumento da esperança no doente. Assim, acreditamos que a forma 

como os profissionais de saúde conceptualizam a esperança, irá determinar a visão sobre as 

estratégias mais adequadas, de forma a inspirar a esperança no doente no decorrer dos 

cuidados prestados pela equipa de enfermagem de um Hospital de Dia, à pessoa com doença 

oncológica em situação paliativa. CONCLUSÃO: Com a conclusão deste projeto, espera-se 

perceber a partir das significações dos enfermeiros, qual a importância da promoção da 

esperança na pessoa com doença oncológica em situação paliativa, e como a mesma é 

perspetivada pelos mesmos na prestação de cuidados de enfermagem. De acordo com os 

resultados de outros estudos, vários autores corroboram na assunção de que a esperança deve 

ser considerada pelos profissionais de saúde, no sentido da melhoria da qualidade dos 

cuidados, numa perspetiva de compreensão empática da fase final da vida (Watson et al, 

2009). É importante reconhecer quais as intervenções que o enfermeiro deve adotar de forma 

a aumentar e manter a esperança, uma vez que a enfermagem visa um cuidado holístico e 

humanizado (Querido, 2005). CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Espera-se no término da investigação, contribuir para o aumento de 

conhecimento acerca das práticas em enfermagem no contexto em análise, e como estas 

poderão ser melhoradas, tanto em contexto profissional como no âmbito académico. É neste 

sentido que se mantém a necessidade de um maior investimento na investigação, devendo ser 

explorado o conceito de esperança, qual o seu papel na trajetória de vida das pessoas e a 

aplicabilidade no cuidar em enfermagem. REFERÊNCIAS: ANCP, Associação Nacional de 

Cuidados Paliativos -. 2006. Formação de Enfermeiros em Cuidados Paliativos - 

Recomendações da ANCP. Lisboa : ANCP, 2006. Cavaco, Vera Sofia Joaquim et al. 2010. 

Qual o papel da esperança na saúde da pessoa? - Revisão Sistemática. Revista de Enfermagem 

Referência. II Série, Março de 2010, Vol. Nº12, pp. 93-103. Cutcliffe, John R. e Herth, Kaye. 

2002. The concept of hope in nursing 1: its origins, background and nature. British Journal of 

Nursing. 2002, Vol. 11, pp. 832-840. Gonçalves, José Ferraz. 2011. Controlo de Sintomas no 

Cancro Avançado. 2ª. Lisboa : Coisas de Ler, 2011. ISBN:978-989-8218-50-6. Pinto, Sara, 

Caldeira, Sílvia e Martins, José Carlos. 2012. A esperança da pessoa com cancro - estudo em 

contexto de quimioterapia. Revista de Enfermagem Referência. III Série, Julho de 2012, Vol. 

Nº 7, pp. 23-31. Querido, Ana Isabel Fernandes. 2005. A Esperança em Cuidados Paliativos. 

Lisboa : Universidade de Lisboa - Faculdade de Medicina de Lisboa, 2005. Reinke, Lynn F., 

et al. 2010. Supporting Hope and Prognostic Information: Nurses' Perspectives on Their Role 

When Patients Have Life-Limiting Prognoses. Journal of Pain and Symptom Managment. 

Junho de 2010, Vol. 39, pp. 982-992. Salgado, Nuno Filipe de Oliveira Gil. 2011. A História 

Oncológica do Doente. Onco.News. 2011, Vols. V - Nº18. Watson, Max et al. 2009. 

Oncology and palliative care. Oxford Handbook of Palliative Care. 2ª Ediçao. New York : 

Oxford University Press, 2009, pp. 117-213. 

DESCRITORES: Confiança. Enfermagem. Cuidados paliativos. 
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CÍRCULO DE CULTURA: DISCUTINDO A RELAÇÃO ENTRE FÉ E SAÚDE 
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Neiva Francenely Cunha Vieira
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INTRODUÇÃO: No século XX, inúmeros estudiosos tiveram a iniciativa de pesquisar 

influências religiosas sobre o estado de bem-estar dos indivíduos, concluindo que ela 

impactava de forma negativa à saúde. Contudo, estudos mais recentes avaliaram que a 

religião, religiosidade e espiritualidade influenciam não de forma pontual, mas de maneira 

complementar e significativa na manutenção da qualidade de vida e no enfrentamento de 

situações de doença. Crenças e práticas religiosas servem como mediadores no processo 

saúde-doença, tendo em vista o desenvolvimento de esquemas cognitivos que poderiam 

ampliar recursos pessoais de enfrentamento, por meio da sensação de controle e auto-estima, 

favorecendo a atribuição de significado a eventos estressantes. Religiosidade permite as 

pessoas entender os significados de eventos como parte de um objetivo mais amplo ou 

projeto, através da crença de que nada acontece por acaso e que os acontecimentos na vida são 

determinados por uma força superior. Ela também permite a crença de que esses eventos 

podem levar ao crescimento pessoal, com sabedoria, equilíbrio e maturidade (DULL; 

SKOKAN, 2005). A ampla maioria dos estudos de boa qualidade realizados até o momento 

aponta que maiores níveis de envolvimento religioso estão associados positivamente a 

indicadores de bem-estar psicológico, como satisfação com a vida, felicidade, afeto positivo e 

moral elevado, melhor saúde física e mental. O nível de envolvimento religioso tende a estar 

inversamente relacionado à depressão, pensamentos e comportamentos suicidas, uso e abuso 

de álcool e outras drogas. Habitualmente, o impacto positivo do envolvimento religioso na 

saúde mental é mais intenso entre pessoas sob estresse ou em situações de fragilidade, como 

idosos, pessoas com deficiências e doenças clínicas (MOREIRA-ALMEIDA; NETO, 2006). 

A utilização do Círculo de Cultura, de acordo com a sua metodologia, possibilita uma maior 

interação entre os participantes, pois até a maneira como as pessoas estão organizadas em 

círculo, favorece um fluxo de informações e vivências mais particulares entre todos os 

membros. Diante do escopo, o Círculo de Cultura apresenta-se como uma estratégia que 

permite resgatar aspectos culturais, no caso, religiosidade, espiritualidade e fé; favorecendo 
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um debate crítico e reflexivo acerca do impacto que a religião tem sobre a saúde de um grupo 

de jovens católicos que vivenciam essas características culturais rotineiramente. Assim, este 

trabalho torna-se relevante, pois considera o âmbito religioso como um fator importante no 

processo saúde-doença de indivíduos. OBJETIVO: Promover, por meio do Círculo de 

Cultura, um espaço crítico-reflexivo acerca do impacto que a fé, religiosidade e 

espiritualidade possam ter sobre a saúde física e mental de um grupo de jovens católicos. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa participante, de natureza 

qualitativa, realizada por meio de um Círculo de Cultura. A atividade foi realizada em uma 

igreja católica de Fortaleza, em julho de 2013, com a participação de sete jovens, com idades 

entre 20 e 24 anos, todos integrantes de um grupo de oração. A estratégia durou, 

aproximadamente, 40 minutos. O presente estudo foi desenvolvido seguindo as etapas do 

método freiriano. Primeiramente, fizemos uma investigação literária acerca da relação entre 

fé/espiritualidade e saúde/bem-estar. Também participamos de uma reunião do grupo de 

oração, afim de conhecermos a realidade que o grupo estudado vive. Isso constitui a etapa de 

“Investigação Temática”, assim como Paulo Freire faziam para conhecer o universo vocabular 

de seus educandos e extrair temas geradores. O terceiro e último momento, constituiu-se na 

entrega de papel e caneta para que o grupo fizesse uma avaliação e uma síntese acerca do que 

foi aprendido de mais relevante. Por fim, expomos ao grupo os resultados dos achados 

literários, comparando com o que foi discutido. RESULTADOS: A utilização do Círculo de 

Cultura no grupo de jovens católicos promoveu um diálogo construtivo, interativo e dinâmico 

que, por meio dos relatos de conceitos próprios e experiências vividas, evidenciou que há uma 

relação entre Fé e Saúde. Apesar da poucos participantes durante a estratégia, isso não se 

configurou como fator negativo durante o desenrolar das discussões. A investigação literária e 

a participação no encontro do grupo de oração, antes da aplicação da atividade, foram de 

suma importância para a investigação temática e o norteamento das etapas freireanas. Frisa-

se, portanto, a necessidade de conhecer o grupo estudado, os ambientes em que conferem 

características e status de identificação desse grupo. Todos participaram de forma 

contribuinte, implicando em leituras de mundo completamente subjetivas, particulares, mas 

suplementares umas das outras. Analisar somente o ponto de vista de um grupo homogêneo 

torna-se um condicionante negativo de resultados, uma vez que não avalia outros grupos mais 

heterogêneos, com possibilidades de opiniões e conceitos variados e, de certo ponto, 

discordantes entre si. CONCLUSÃO: Pode-se concluir, de acordo com os objetivos 

alcançados, que foi possibilitado ao grupo viver esse momento de reflexão e crítica acerca da 

sua religião como influente na condição de saúde e bem-estar. Como futuras enfermeiras, 

torna-se necessário considerarmos os valores, comportamentos e conhecimentos dos clientes 

no cuidado em saúde, de modo a destacarmos a participação efetiva do cliente nesse processo. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Cabe a nós, 

reconhecermos-nos como profissionais com limitações humanas, onde não podemos curar 

tudo, para que não nos frustremos diante de diversos casos. Destaca-se, ainda, que o 

profissional e o usuário dos serviços de saúde devem ser cuidados integralmente, em suas 

dimensões: espiritual, corporal, emocional, cultural, profissional. Assim sendo, precisamos 

conhecer e perceber que a espiritualidade faz parte do ser humano independente de crenças e 

que entram no repertório do processo do cuidado (CORTEZ; TEIXEIRA, 2010). 

DESCRITORES: Promoção da saúde. Educação em saúde. Religiosidade. 
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INTRODUÇÃO: a construção da Matriz Curricular para o Curso de Enfermagem deve estar 

adequada às tendências mundiais e, especialmente, às de nossa cultura em particular. Isso 

inclui um modelo de educação que abranja a complexidade e os temas emergentes para a 

formação holística e humanista do profissional de Enfermagem. Um desses temas é a 

espiritualidade e sua relação com a promoção da saúde e o cuidado humanizado. Conscientes 

disso, optamos por inserir este tópico na Matriz Curricular do Curso de Enfermagem da 

Faculdade Terra Nordeste (FATENE), durante uma longa jornada de estudos e investigações 

sobre a melhor composição dessa Matriz, visando atender ao objetivo de formação de um 

profissional com o perfil exigido para os desafios do cuidar na nossa contemporaneidade. 

OBJETIVOS: assim, apresentamos aqui nossa experiência com os objetivos de exemplificar 

e divulgar a implantação de uma disciplina ou unidade curricular específica sobre saúde e 

espiritualidade para a prática do cuidado de Enfermagem. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: trata-se de um trabalho descritivo, do tipo relato de uma experiência 

que ocorreu no ano de 2011, com a elaboração da ementa e dos conteúdos para a disciplina 

intitulada “Saúde, Espiritualidade e Cultura de Paz”, inserida na nova Matriz do Curso no 7º 

semestre, e ministrada pela primeira vez em 2013.2. RESULTADOS: a disciplina foi 

adaptada a partir de outra anterior, incluída na primeira Matriz do Curso, em 2008, 

denominada “Teologia Aplicada à Enfermagem”, e tem como seu objetivo geral estudar as 

relações entre a espiritualidade e a saúde humana, compreendendo espiritualidade, 

religiosidade e crenças pessoais sob as mais diferentes dimensões culturais, e assim elaborar 

uma cultura de paz para a profissão de Enfermagem. Com ela, pretende-se sensibilizar o 

acadêmico a valorizar a perspectiva religiosa do paciente para a compreensão do processo de 

saúde-doença; estudar as principais religiões e seitas predominantes na cultura brasileira e 

suas influências na prevenção de doenças, no lidar com a saúde e com a morte, bem como a 

postura ética do profissional diante destas; compreender as crenças e práticas religiosas como 

estratégias para a promoção da saúde e da qualidade de vida, na dimensão individual, familiar 
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e coletiva; ensinar o acadêmico a manter uma abordagem profissional e ética diante de 

pacientes fanáticos, agnósticos e ateus, e por fim compreender e praticar a cultura de paz para 

a vida individual, profissional e para o cotidiano dos serviços de saúde. Suas características 

são: carga horária de 40h, exclusivamente teórica, sendo componente obrigatório da Matriz, e 

não optativo ou eletivo. CONCLUSÃO: com esta implantação, acreditamos nortear na 

educação de Enfermagem um olhar transcendental inserido na ciência da profissão, 

aproximando-a da dimensão religiosa/espiritual, relacionando o cuidado com valores 

humanos diferenciados no processo de saúde-doença e também no processo de cura, 

terapêutica e cuidado. Assim, podemos dizer que a disciplina permite a inserção de um 

discurso espiritualista e religioso na prática de promoção da saúde, frisando que o aspecto 

religioso aqui não diz respeito a uma única e exclusiva tendência religiosa, mas a uma 

religiosidade laica e ampliada, fundamentada na tolerância e na diversidade de crenças e de 

formas de exercer a fé. Igualmente, a disciplina faculta o acadêmico a inserir-se no campo da 

subjetividade, da transcendência e da busca por Deus, associando essa trajetória com a 

promoção da saúde. Outro aspecto muito importante fortificado pela presença dessa disciplina 

na Matriz Curricular é a valorização dos princípios bioéticos, pois o estudo e o fomento da 

espiritualidade na área da saúde, reforça o respeito e a busca pelos valores assinalados na 

Bioética para nossa profissão, servindo como referencial teórico para a formação de um perfil 

profissional e para uma melhor convivência existencial do próprio enfermeiro com seus 

dilemas pessoais e outros dilemas peculiares ao cotidiano de sua profissão, com repercussão 

em sua prática clínica, como no cuidado de doentes terminais, doentes psiquiátricos, inclusive 

com a inclusão de uma abordagem espiritual a dependentes de drogas, porém, de forma laica, 

e de pacientes que sofrem de dor crônica, utilizando a espiritualidade, a religiosidade e a fé 

como recursos não medicamentosos no manejo da dor. Como ponto de interseção, incluímos 

conteúdos reflexivos e filosóficos sobre a cultura da paz, enfocando temas que ameaçam a paz 

mundial, como as guerras, as injustiças sociais, as divergências políticas, os regimes 

ditatoriais, as lutas pela democracia; bem como temas relacionados com a sociedade brasileira 

e suas fragilidades tais como o crescimento da violência urbana e a violência no trânsito. 

Nesse contexto, o acadêmico é incentivado a refletir sobre o papel de sua profissão na 

construção de uma sociedade mais pacífica e nas políticas públicas de redução da violência. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: diante dessa explanação, 

acreditamos que o estudo dessa disciplina proporciona uma maior compreensão do ser 

humano em sua dimensão psíquica e poderá estimular pesquisas sobre o bem-estar espiritual 

como um fator protetor e promotor da saúde e da qualidade de vida. Outro enfoque importante 

é sua contribuição para humanizar o acadêmico e conscientizá-lo de uma realidade que, ao seu 

redor, muitas vezes apresenta questões relacionadas à violência e à desvalorização do ser 

humano que tornaram-se invisibilizadas e banalizadas, mas que precisam ser enxergadas sob 

uma nova ótica de mudança de paradigma, inclusive com a certeza de que a Enfermagem é 

uma profissão que traz inata a sua cultura de paz e a sua espiritualização, mas que precisam 

ser fortificadas na prática do cuidado. 

Descritores: Espiritualidade. Religião. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Ao longo da história, a prática da Enfermagem desvela uma estreita ligação 

com a dimensão espiritual. A espiritualidade envolve o contexto que transcende realidades 

habitualmente percebidas e, por isso, consideradas naturais. Tornam os indivíduos, mesmo 

aqueles de vida precária, abertos para o infinito, motivando-os a projetos inovadores. Apesar 

dos avanços no exercício profissional e no ensino em saúde, a espiritualidade continua 

importante na motivação e orientação de grande parte dos profissionais e seus clientes, uma 

vez que a fé e a crença contribuem para a mudança de hábitos errôneos e o fortalecimento das 

pessoas em busca de uma vida melhor. Na análise das relações interpessoais que se 

estabelecem na prática de Enfermagem parece evidente que a eficácia dos trabalhos 

educativos depende da escuta, da presença e da sensibilidade para ativar a verdadeira 

dimensão das características existenciais de cada partícipe da relação dialógica que se constrói 

a partir da valorização do outro. As relações intersubjetivas que se estabelecem entre 

enfermeiros e clientes manifestam-se de forma única, de acordo com o referencial de vida de 

cada indivíduo. Nos relacionamentos, cada um coloca um pouco de si para se construir um 

ambiente saudável e acolhedor. Pode-se considerar este tipo de relação como uma tecnologia 

leve apoiada na espiritualidade. É sabido que o exercício da Enfermagem como ciência se 

utiliza de tecnologias leves para desenvolver sua metodologia. As tecnologias leves são 

tecnologias de relações, como acolhimento, vínculo e responsabilização, cuja utilização pode 

interferir na produção do cuidado do enfermeiro. O grande desafio deste profissional durante 

o cuidado é o de utilizar as relações interpessoais como tecnologia, no sentido de permitir a 

construção individual e coletiva dos sujeitos sob seus cuidados. Considerando que a 

espiritualidade contribui para a preocupação do indivíduo com o seu semelhante e com a 

coletividade e interfere na forma como o indivíduo apreende o mundo a sua volta, esse 

atributo se constitui em um excelente método para desenvolver estratégias de utilização da 

espiritualidade como tecnologia para desenvolver temas de saúde ambiental junto a crianças 

de baixo poder aquisitivo, pois colabora para combater as desfavoráveis condições do meio 

ambiente e o comprometimento da saúde da população brasileira. OBJETIVO: Descrever o 

uso da espiritualidade como tecnologia leve no processo de educação em saúde ambiental 

junto a crianças de baixo poder aquisitivo. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo 

descritivo, tipo relato de experiência, baseado no uso da espiritualidade como estratégia de 

educação em saúde ambiental e tecnologia leve junto a crianças participantes de uma colônia 

de férias promovida pelos membros da Associação para a Melhoria da Enfermagem - AME, 

durante o mês de janeiro de 2013. As atividades foram desenvolvidas por enfermeiros e 
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estudantes de Enfermagem. Na ocasião, foi apresentada origem do mundo conforme textos 

bíblicos, a crise ambiental dos dias atuais e a relação com o descuido do homem com seu 

habitat e foram discutidas ações destinadas ao cuidado com o meio ambiente, colocando-o 

como uma expressão de Deus na acolhida aos seres vivos. RESULTADOS: Durante uma 

manhã da colônia de férias, com as crianças sentadas no chão, promoveu-se a leitura de textos 

bíblicos que descreviam a criação do mundo como um presente de Deus aos homens. A partir 

desta leitura, discutiu-se o fato de a criação das cidades e a crescente urbanização ter 

contribuído para a alteração do conjunto dos diferentes ecossistemas, colaborando para o 

aparecimento de impactos ambientais negativos em todas as comunidades humanas. Discutiu-

se que, na área urbana, os aspectos culturais, traduzidos pelos costumes e hábitos no uso da 

água, pelo consumo de produtos industrializados e pela produção de resíduos descartáveis 

decorrentes do exacerbado uso de bens materiais são responsáveis por parte das alterações 

climáticas que comprometem o habitat humano. Foi consenso do grupo que o descuido com a 

ecologia tem trazido significativo comprometimento do mundo em que se vive condição 

verificada empiricamente, em situações caóticas e tragédias ecológicas. Tsunamis, enchentes, 

poluição ambiental e contaminação de lençóis freáticos, entre outras, representam riscos reais 

e potenciais para a vida humana, consequentes do destrato com o meio ambiente. Dando 

continuidade ao debate, foi apresentada a reciclagem de produtos como ação ecologicamente 

correta e o princípio de se valorizar a proposta de que o cuidado do ambiente é uma missão 

das pessoas para garantir a manutenção do maior bem material que Deus presenteou ao ser 

humano. As crianças pareceram muito receptivas às ideias de que Deus é o grande regente do 

universo. Todas afirmaram acreditar em Deus e disseram que sempre se reportavam a Ele em 

busca de saúde. Também pareceram reflexivas quanto à necessidade de mudança no cuidado 

do meio ambiente, uma vez que citavam as grandes tragédias ambientais ocorridas nos 

últimos anos. Descreveram ainda as notícias de destrato dos homens com o seu habitat: 

contaminação dos rios, mortalidade dos animais e uso indevido de produtos de alta toxicidade 

nos alimentos foram exemplos lembrados durante a discussão. Esta estratégia buscou o 

fortalecimento da consciência crítica das crianças, transferindo o foco das ações educativas 

tradicionalmente centradas no indivíduo para um investimento no potencial de reflexão e 

responsabilização de cada um dos sujeitos a partir de suas próprias escolhas, considerando 

que a desalienação, a transformação e a emancipação dos sujeitos envolvidos podem 

reconstruir o planeta, deixando-o se não tão perfeito como Deus o criou, mas possível de uma 

vida com qualidade biológica e espiritual favorável. CONCLUSÃO: A experiência 

vivenciada permitiu aos participantes vislumbrar novas formas de cuidar através de ações 

apoiadas pelo conhecimento científico, porém impulsionadas por outros aspetos da totalidade 

humana, como a espiritualidade. A espiritualidade favoreceu ao acolhimento para a discussão 

dos temas relativos à saúde ambiental, constituindo-se uma tecnologia leve para promoção da 

saúde ambiental durante a colônia de férias dirigida a crianças de baixo poder aquisitivo. Este 

foi um momento ímpar para o desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo das crianças. 

CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM: As atividades deram visibilidade ao 

trabalho da enfermagem, aproximaram acadêmicos de enfermagem da realidade, permitindo-

lhes elaborar conceitos relativos à sua responsabilidade para com o outro e valorizaram a 

dimensão espiritual do cuidado com o meio ambiente e de ações que possam contribuir para a 

melhoria da saúde ambiental. 

DESCRITORES: Educação em Saúde. Espiritualidade. Saúde ambiental. Tecnologia. 
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INTRODUÇÃO: O conceito de promoção da saúde, como um processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, foi definido na Primeira 

Conferência Internacional de Promoção da Saúde, em 1986, que originou a Carta de Ottawa. 

Além disto, este evento estabeleceu os pré-requisitos para a saúde, com ênfase nos diversos 

fatores envolvidos na saúde individual e coletiva e na capacitação governamental e social para 

a prática deste conceito, delimitando os cinco campos de ação da promoção da saúde, a saber: 

elaboração de políticas públicas saudáveis; reforço da ação comunitária, criação de espaços 

saudáveis, desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde 

(BRASIL, 2002). No entanto, concepções acerca da promoção da saúde emergiram desde 

1974 com um movimento no Canadá, o qual originou o Informe Lalonde. Este documento 

abordou a reorientação do sistema de saúde, reconhecendo o poder que as políticas públicas 

podem exercer para o alcance da saúde. Apesar da motivação advinda para criação desse 

documento ter sido basicamente econômica, com o objetivo de reduzir os gastos crescentes da 

assistência médica, este foi o marco para o estudo da promoção da saúde (BUSS, 2009). 

Eventos como estes impulsionaram movimentos marcantes para a mudança do paradigma que 

envolve a saúde que, antes entendida como a ausência de doenças voltada ao modelo 

biomédico, passou a ser compreendida como um completo bem-estar físico, mental e social, 

cujo alcance necessita do equilíbrio em todos os aspectos da vida. Contribuições para 

consolidação dessa nova concepção de saúde no Brasil emergiram a partir da Lei 8080/90 que 

determina as condições para promover, proteger e recuperar a saúde, tendo como base para 

sua formulação os princípios e diretrizes, dispostos no artigo 198 da Constituição Federal, tais 

como a universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à 

saúde, direito à informação, dentre outros (BRASIL, 1990). Contudo para o cumprimento 

desta legislação, um dos grandes desafios é garantir o direito de todos ao acesso à saúde. 

Neste contexto, as pessoas com deficiência (PcD), merecem atenção especial por serem 
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grupos populacionais socialmente excluídos, além de possuírem representatividade na 

população. Conforme o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) de 2010, estima-se que no Brasil existam aproximadamente 46 milhões (23,9%) de 

pessoas com deficiência (PcD), sendo que 18,50% possuem deficiência visual; 7% deficiência 

motora; 5,10% deficiência auditiva; 1,40% deficiência mental. A preocupação com o acesso 

aos serviços de saúde das PcD se iniciou com as reivindicações dos movimentos sociais que 

passaram a exigir maior igualdade de oportunidades e conquistas. O amadurecimento das 

discussões viabilizou um processo de reconhecimento dos governantes e da sociedade sobre o 

tema que culminou com a elaboração de leis voltadas para proteção dos direitos de cidadania 

desta população (CASTRO et al., 2008). As leis garantem os direitos e deveres de todos além 

de instituir ações nos diversos setores da sociedade. Dessa forma, é notória a influência dessas 

políticas na organização social, sendo fundamental que ações de promoção da saúde a PcD 

estejam discriminadas na legislação. No Brasil existem diversas leis direcionadas a este grupo 

populacional e refletir sobre as ações de promoção da saúde presentes nestas é relevante para 

o reconhecimento das possíveis lacunas existentes em sua composição. Logo, este estudo se 

baseou no seguinte questionamento: quais as contribuições das leis para a promoção da saúde 

de PcD? OBJETIVO: Refletir acerca das contribuições das leis para a promoção da saúde de 

Pessoas com Deficiência. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

reflexivo, desenvolvido durante o primeiro semestre de 2013. Os documentos utilizados para 

análise foram as leis vigentes direcionadas a PcD disponíveis no site da Secretaria Nacional 

de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Governo Federal do Brasil, e as 

Cartas de Promoção da Saúde. No referido site encontram-se 32 leis federais relacionadas aos 

direitos das PcD. Como critério de inclusão selecionou-se aquelas que contemplavam a 

questão norteadora, voltadas para a deficiência física, auditiva e visual. Tal critério baseou-se 

na experiência das autoras integrantes do Grupo de Pesquisa Pessoa com Deficiência: 

investigação do cuidado de Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UFC. Uma vez 

de posse dos documentos citados, os mesmos foram submetidos à leitura seletiva e analítica. 

O estudo também se apoiou em uma revisão de literatura com o intuito de ampliar o 

conhecimento sobre o objeto em questão. As fontes bibliográficas analisadas constituíram-se 

principalmente de artigos científicos e manuais do Ministério da Saúde. RESULTADOS: 

Com base nas cartas de promoção da saúde, das 32 leis encontradas foram selecionadas 15, 

pois apresentavam alguma contribuição para a promoção da saúde, a saber: lei nº 4.169, lei nº 

7.405, lei nº 7.853, lei nº 8899, lei nº 10.048, lei nº 10.098, lei nº 10.226, lei nº 10.436, lei nº 

10.753, lei nº 10.845, lei nº 11.126, lei nº 11.982, lei nº 12.319, lei nº 12.587, e Lei nº 12.587. 

A partir da leitura, percebe-se que todas as leis estavam relacionadas à acessibilidade, sendo 

uma responsável pelo acesso à saúde, cinco pelo acesso à educação, uma pelo acesso ao lazer, 

duas pelo acesso ao transporte e quatro pelo acesso a espaços urbanos. Acessibilidade refere-

se a uma condição inserida no ambiente ou na comunicação que propicia de forma segura e 

autônoma a participação das pessoas em áreas públicas, privadas, uso de equipamentos e 

mobiliários urbanos, possibilitando maior inserção social e melhor qualidade de vida 

(BRASIL, 2011). Todas as pessoas, com ou sem deficiência, têm direitos em igualdade e sem 

discriminação ao acesso a serviços fundamentais como saúde, educação, trabalho e lazer, os 

quais são pilares essenciais para o desenvolvimento pessoal e social, favorecem a autonomia, 

a inserção na sociedade e a obtenção de uma vida mais saudável (PAGLIUCA; ARAGÃO; 

ALMEIDA, 2007). Observa-se a harmonia das leis com as cartas de promoção da saúde, 

tendo em vista que em todas as conferências determinaram que as condições fundamentais 

para obtenção da saúde, podem ser influenciadas por fatores pessoais, sociais e ambientais e 

para alcançá-la, as pessoas precisam transformar o ambiente a seu favor, sendo as políticas 

públicas a principal ferramenta a ser utilizada (BRASIL, 2002). CONCLUSÃO: Percebe-se a 

importância das políticas públicas para a garantia da promoção da saúde das pessoas, desde a 



 

carta de Ottawa em 1986 já se discutia sobre isso. No contexto da PcD, as contribuições das 

políticas para a promoção da saúde foram muitas, no entanto após a leitura de vários artigos 

nota-se que a inobservância destas é algo presente na sociedade brasileira. Nesse sentido é de 

extrema relevância uma parceria dos governos com a sociedade para a efetivação destas leis e 

consequente alcance da promoção da saúde desta população. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A ciência das 

contribuições da legislação para a promoção da saúde é importante para prática profissional 

da enfermagem, tendo em vista que estes profissionais têm como principal objetivo o cuidar 

para promover a saúde e devem se apoiar nas leis para a garantia dos seus direitos e os da 

população. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de 

Saúde. Projeto Promoção da Saúde. As Cartas da Promoção da Saúde. Brasília, DF, 2002. 

BUSS, Paulo Marchiori; CARVALHO, Antonio Ivo de. Desenvolvimento da promoção da 

saúde no Brasil nos últimos vinte anos (1988-2008). Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 

14, n. 6, Dec. 2009. BRASIL. Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as 

condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 set. 1990. p. 018055. IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. Censo demográfico: Características gerais da população, religião e 

pessoas com deficiência. Rio de Janeiro, 2010. (12º Recenseamento Geral do Brasil). 

CASTRO, S.S. et al. Deficiência visual, auditiva e física: prevalência e fatores associados em 

estudo de base populacional. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v.24, n.8, p.1773-1782, 

ago, 2008. BRASIL. Ministério da Saúde. Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência– Viver sem Limite, Secretaria de Direitos Humanos, Brasília, DF, por meio do 

Decreto 7.612, de 17 de novembro de 2011. PAGLIUCA, L.M.F; ARAGÃO, A.E.A; 

ALMEIDA, P.C; Acessibilidade e deficiência física: identificação de barreiras arquitetônicas 

em áreas internas de hospitais de Sobral, Ceará. Rev Esc Enferm USP. V. 41, n.4, p.581-588, 

2007. 

DESCRITORES: Pessoas com deficiência. Promoção da saúde. Legislação. 
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INTRODUÇÃO: A deficiência é definida como perda ou anormalidade de estrutura corporal 

ou função fisiológica que acarreta em impedimento ou limitação da realização de uma 

atividade (OMS, 1997). Destacam-se a pluralidade de conceitos atribuídos às deficiências ao 

longo da história, onde eram consideradas como defeito, incapacidade, doença. Contudo a 

deficiência mostra-se como um fenômeno social marcado por inúmeras restrições a estas 

pessoas (ABBERLEY, 1997). Bernardes, Cavalcante e Araújo (2012), criticam esta visão que 

a sociedade ainda possui da Pessoa com Deficiência (PcD), tendo em vista que a deficiência 

surge em consequência às barreiras arquitetônicas, organizacionais e culturais presentes na 

sociedade. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), estima-se que no Brasil 

existam aproximadamente 46 milhões de PcD, representando cerca de 24% da população e 

destas 21,30% são deficientes auditivos. È valido ressaltar que devido às dificuldades de 

acesso aos serviços de saúde e reabilitação, escassez de profissionais capacitados, a 

vulnerabilidade apresentada pela população de surdos é inevitável (NICOLAU, 2013). Ao 

considerar a promoção da saúde como um processo de capacitação da comunidade que 

proporciona o aumento da autonomia, responsabilidade por si, aquisição de habilidades e 

conhecimentos, a educação em saúde é a melhor estratégia para alcançá-la (SOUZA et al., 

2005). Tendo em vista que esta é compreendida como uma aprendizagem sobre saúde que 

abrange a disposição do aprendiz em modificar atitudes. Nesse contexto, o ato de educar não 

deve ser direcionado para a simples transmissão de conhecimentos de forma vertical, mas sim 

um ato que transmita autonomia possibilitando aos educandos um raciocínio crítico 

(FREITAS; FILHO REZENDE, 2011). No entanto, para êxito destas práticas educativas é 

fundamental que os profissionais de saúde atuantes na assistência distingam as peculiaridades 
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de cada pessoa, conhecendo suas limitações (SOUSA et al., 2012). Considerando a 

comunicação como uma ferramenta fundamental durante o processo educativo e que a 

população ouvinte apresenta dificuldades na comunicação com os surdos, surge a indagação: 

Os profissionais de saúde estão capacitados para realizar atividades educativas com surdos? 

OBJETIVO: Refletir acerca da capacitação dos profissionais de saúde para práticas 

educativas com surdos. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo reflexivo 

que de acordo com Polit, Beck e Hungler (2011), é pautado na observação, descrição e 

classificação de fenômenos, envolvendo a investigação de sua natureza complexa e os fatores 

com os quais está relacionado. A pesquisa foi desenvolvida durante o primeiro semestre de 

2013. Para reflexão acerca da temática, o estudo se apoiou em uma revisão de literatura nas 

seguintes fontes bibliográficas: artigos científicos e manuais do Ministério da Saúde e 

legislação acerca da temática. A busca dos artigos ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) utilizando como descritores: “educação em saúde”, “pessoal de saúde” e “surdos”. 

RESULTADOS: O atual cenário da saúde obteve muitos avanços, no entanto as atividades 

educativas ainda estão pautadas na imposição de conhecimentos, onde somente o saber dos 

profissionais é válido, sem levar em consideração a cultura e as crenças dos aprendizes. Ao 

analisar essa prática na perspectiva dos PcD, parece ainda mais complicado pois os 

profissionais da saúde não são preparados para lidar com essa população (SYMONS, 2009; 

REBOUÇAS, 2011). Nesse sentido, é recomendável que haja uma reforma curricular nos 

cursos das ciências da saúde, com a finalidade de incluir disciplinas que contemplem as 

necessidades das PcD, para que práticas de educação em saúde sejam realizadas com sucesso 

nesta população (SYMONS, 2009). Haja vista que a vivência dos profissionais ainda na 

graduação com PcD, corrobora a eliminação de preconceitos e estereótipos (SYMONS, 2009; 

REBOUÇAS, 2011; NAKAGAWA, 2012). Para a população de deficientes auditivos, 

destacamos a ausência da disciplina de Libras na grade curricular dos profissionais de saúde, 

que é o principal empecilho para promoção de atividades de educação em saúde, haja vista 

que é obrigatória somente para os fonoaudiólogos e profissionais do magistério (docentes 

habilitados em cursos de licenciatura plena e em Programa Especial de Formação Pedagógica 

de Docentes). Mas para os demais profissionais da saúde é uma disciplina optativa (BRASIL, 

2005). Sugere-se que a inserção do componente Libras nos currículos destes profissionais se 

torne obrigatório, visto que esta disciplina como optativa, não é atrativa para os estudantes 

(SOUZA; POZZORI, 2009). A comunicação é uma das dificuldades primordiais para a 

população surda, fato que justifica a atenção diferenciada das políticas públicas para os 

fonoaudiólogos, no entanto, pessoas surdas possuem as mesmas necessidades de qualquer 

outra pessoa, logo são necessárias ações imediatas no ensino dos demais profissionais, como 

médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, assistente social dentre outros, prevenindo 

inúmeros problemas à saúde deste público. Estudo realizado em universidades do estado da 

Paraíba, Brasil, avaliou os componentes curriculares dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia 

e Odontologia com o desígnio de investigar o ensino de Libras. Foram identificados 16 cursos 

de Enfermagem, dez de Fisioterapia e quatro de Odontologia, obtendo um quantitativo de 40 

cursos, no entanto apenas 24 destes ofertavam a Libras (14 cursos de Enfermagem, sete de 

Fisioterapia e três de Odontologia). Ressalta-se que em 58% destas instituições o ensino da 

língua de sinais era um componente curricular optativo (OLIVEIRA et al., 2012). Diante 

desse perfil da formação dos profissionais da saúde, observa-se o distanciamento de tais 

profissionais a uma parcela significativa de sua clientela, logo falhas na assistência a PcD 

auditiva são esperadas. No que concerne à educação em saúde, a presença de ruídos na 

comunicação entre profissional e paciente dificulta a realização de práticas educativas. 

Percebe-se que as políticas públicas do Brasil para os surdos ainda estão focadas no oralismo, 

na tentativa de inserir estas pessoas na sociedade ouvinte, desta forma os aparelhos auditivos 

ganham destaque (BRASIL, 2006). No entanto no estudo de Nóbrega et al (2012), torna-se 



 

evidente a rejeição desta população em utilizar estes aparelhos. CONCLUSÃO: Através do 

estudo é possível perceber que maioria dos profissionais de saúde não estão capacitados para 

realizar atividades de educação em saúde da população de surdos, nesse contexto observa-se a 

importância da sensibilização dos profissionais bem como a criação de políticas públicas 

inclusivas, visando à completa inserção dos surdos no sistema de saúde. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Refletir sobre esta 

temática traz grandes contribuições para a enfermagem, já que são estes profissionais os 

principais responsáveis pelas atividades de educação em saúde. Com este estudo, pretende-se 

sensibilizar os profissionais da saúde, em especial enfermeiros, para buscar conhecimento e 

capacitação para atender a clientela de PcD auditiva. REFERÊNCIAS: Organização Mundial 

da Saúde (OMS). Classificación internacionalde las deficiências, actividades e participación: 

um manual de las dimensiones de la inhabilitación e su funcionamento. Genebra: Organização 

Mundial de Saúde; 1997. ABBERLEY P. The limits of classical social theory in theanalysis 

and transformation of disablement. In: Barton L, Oliver M. Disability studies: past, present 
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v. 24, n. 1, 2011. NAKAGAWA, K; ASAKAWA, Y; YAMADA, K; USHIKUBI, M; 
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INTRODUÇÃO:As doenças glomerulares constituem uma das principais patologias renais 

crônicas em especial nos países em desenvolvimento, considerada um problema de saúde 

pública, devido a sua prevalência crescente, morbilidade elevada e altos custos para 

manutenção desses pacientes. Segundo Ferraz (2010) estima-se que mais de um milhão de 

pessoas no mundo estejam realizando alguma terapia renal. Dados brasileiros mostram que 

10% do orçamento do ministério da saúde encontram-se destinados a este tratamento. De 

acordo com Current, as glomerulopatias consistem em distúrbios que afetam primariamente a 

estrutura e função do aparelho glomerular renal, frequentemente encontradas na prática 

clínica, são habitualmente suspeitas com base na anamnese e achados urinários de hematúria, 

cilindros hemáticos ou proteinúrias. São muitas as causas das doenças glomerulares que 

podem ser geralmente classificadas em três síndromes principais: a síndrome nefrótica, 

síndrome nefrítica e doença renal assintomática. Segundo Mascarenhas et al. (2011) na 

assistência de enfermagem ao paciente renal é importante que o profissional esteja habilitado 

a conhecer fatores de risco e que saiba utilizar instrumentos básicos de enfermagem. É 

importante também avaliar o paciente em relação ao funcionamento do sistema urinário 

juntamente com a avaliação da função renal para realizar, posteriormente, as devidas 

intervenções. No cotidiano da assistência de enfermagem na unidade de Pediatria do HGF, 

observamos um aumento do número de internações de crianças com Síndromes Glomerulares. 

Essas crianças apresentam sinais e sintomas idiopáticos, necessitando de uma fundamentação 

teórica ao prestar cuidados de enfermagem específicos a estas patologias de forma a envolver 

o indivíduo e sua família no aprendizado de sua enfermidade e no desenvolvimento do 

autocuidado. O seguinte estudo acentua a importância da assistência de enfermagem aos 

pacientes com síndromes glomerulares, onde o número de crianças hospitalizadas está 

aumentando gradativamente, necessitando de uma assistência mais holística por parte dos 

enfermeiros através da Sistematização da Assistência de enfermagem (SAE). OBJETIVO: 
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Relatar a experiência da aplicação da SAE aos pacientes portadores de síndromes 

glomerulares. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo 

relato de experiência, realizado na unidade de internação pediátrica do Hospital Geral de 

Fortaleza (HGF), hospital terciário de referência no estado do Ceará. O cenário do estudo foi a 

unidade de internação pediátrica do HGF situada no primeiro andar do prédio eletivo, 

contendo 35 leitos. A equipe de enfermagem é composta por 10 enfermeiros e 25 técnicas de 

enfermagem. Participaram do estudo quatro enfermeiras e duas acadêmicas de enfermagem 

lotadas nesta unidade, as quais terão participação direta ou indireta no estudo. Para o 

desenvolvimento e alcance dos objetivos propostos foi realizado o levantamento dos 

diagnósticos e das prescrições de enfermagem, assim como de suas incidências, por meio do 

registro de prontuários clínicos e a partir da vivência diária na própria unidade. Na 

identificação dos diagnósticos, utilizou-se a taxonomia do livro DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMAGEM (DE): intervenções/prioridades/fundamentos, visto que é utilizada pelas 

enfermeiras da Unidade de Pediatria em estudo. As prescrições foram elaboradas pelas 

enfermeiras para cada diagnóstico identificado. Os diagnósticos específicos de enfermagem 

foram os propostos pela taxonomia North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA), sendo as intervenções e resultados combinados com a Nursing Interventions 

Classification (NIC, ou Classificação das Intervenções de Enfermagem) e a Nursing 

Outcomes Classification (NOC, ou Classificação dos Resultados de Enfermagem) que foi 

codificada conforme a Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED, Nomenclatura 

Médica Sistematizada). Foi realizada uma revisão da literatura para identificar os cuidados 

preconizados e elencar as prescrições gerais e específicas. A análise, alteração e validação dos 

cuidados foram realizadas por todas as enfermeiras, pela coordenadora de enfermagem da 

unidade e pela enfermeira do ambulatório de endocrinologia da instituição em estudo, no 

decorrer de reuniões semana. Com as discussões sobre as prescrições de enfermagem, foram 

aplicados os cuidados relacionados aos procedimentos e às rotinas da unidade, garantindo 

assim a segurança e qualidade no cuidado ao paciente. Foram seguidas as recomendações da 

Resolução nº 196/ 96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério de Saúde, que estabelece 

os princípios para pesquisa direta ou indireta que envolva seres humanos. RESULTADOS: A 

partir da discussão desta temática, observou-se à necessidade de aprimorar as intervenções de 

enfermagem nas práticas diárias do cuidado ao paciente renal hospitalizado na Unidade de 

Internação Pediátrica do HGF aplicamos o PE deliberado e sistemático desenvolvido e 

implementado no setor. Os cuidados de enfermagem foram definidos a partir dos problemas 

identificados e diagnósticos de enfermagem (Taxonomia II da NANDA) relacionados à 

situação do paciente, abrangendo o paciente de forma holística. O grupo de pesquisa elaborou 

um instrumento didático com o escopo de direcionar os principais diagnósticos de 

enfermagem e respectivas intervenções promovendo resultados satisfatórios, bem como 

proporcionar aos pacientes e acompanhantes um controle familiar eficaz do regime 

terapêutico. Utilizando-se a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, foi 

possível distribuir os diagnósticos de enfermagem nas categorias psicobiológicas, 

psicossociais e psicoespirituais, abrangendo o indivíduo na sua totalidade, de forma que, não 

apenas as repercussões biológicas da patologia fossem identificadas, mas também as 

repercussões familiares e sociais. CONCLUSÃO: A utilização da SAE de forma padronizada 

deve ser estimulada na assistência, pois sua realização favorece o registro sistemático da 

prática de Enfermagem, subsidia uma prática baseada em evidências, possibilita a mensuração 

e avaliação dos cuidados prestados e, consequentemente, contribuir para uma melhoria na 

qualidade do serviço. Por outro lado, o paciente renal, tão múltiplo e complexo, poderá se 

beneficiar de uma assistência integral, tendo suas necessidades atendidas de maneira mais 

ampla e estruturada. REFERÊNCIAS: FERRAZ, FHRA et al. Perfil das Doenças 

Glomerulares em um Hospital do Distrito Federal. J. Bras. Nefrol. Vol. 32, n.3, pp 249-256. 
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INTRODUÇÃO: A espiritualidade é uma experiência universal que engloba o domínio 

existencial e a essência do que é ser humano; não é sinônimo de uma doutrina religiosa, mas 

pode ser considerada como uma filosofia do indivíduo, de valores e de sentido da vida. É um 

atributo inato do ser humano, que promove bem-estar, saúde e estabilidade. É intrínseca ao ser 

humano, reconhecível quando surge como necessidade, logo, inerente aos cuidados de 

enfermagem
 (1)

. Assim, é desejável que o enfermeiro conheça as fontes de fortalecimento dos 

pacientes, encorajando-os e reforçando sua fé, para que possa promover o conforto e a 

segurança que a espiritualidade ou religião oferece. Cuidar do paciente na sua dimensão 

espiritual é um incentivo para a vida e necessita ser oferecido por pessoas preparadas
(2)

. A 

partir da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), o enfermeiro pode identificar 

os diagnósticos de Enfermagem e estabelecer um plano de cuidados a partir das intervenções 

e resultados de Enfermagem, o que favorece a dinâmica da assistência de Enfermagem. O 

diagnóstico de Enfermagem “Disposição para bem-estar espiritual aumentado” é definido 

como a capacidade de experenciar e integrar significado e objetivo à vida por meio de uma 

conexão consigo mesmo e com outros, arte, música, literatura, natureza e/ou com um ser 

maior que pode ser aumentada. Suas características definidoras são: demonstrar energia 

criativa, ler literatura espiritual, escutar música, passar tempo ao ar livre, pedir perdão a 

outros, pedir para integrar-se com líderes espirituais, pedir para integrar-se com pessoas 

significativas, prestar serviço aos outros, expressar maravilhamento, expressar reverência, 

participar de atividades religiosas, relatar experiências místicas, rezar, meditar, entre outras. 
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OBJETIVO: Identificar o diagnóstico de Enfermagem Disposição para bem-estar espiritual 

aumentado em uma idosa e propor um plano de cuidados com intervenções de Enfermagem e 

resultados esperados. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo do tipo estudo 

de caso realizado com uma idosa no período de abril a junho de 2013 no município de 

Fortaleza-CE. Para a identificação das características definidoras do diagnóstico em estudo 

durante a coleta de dados, foi elaborado um instrumento semi-estruturado, preenchido a partir 

da entrevista com o sujeito do estudo. Além das informações sobre o diagnóstico de 

enfermagem, o instrumento também continha a identificação sócio-demográfica da cliente e 

suas atividades humanas básicas. Para análise dos dados foi utilizado a NANDA-I
(3)

 para 

elaboração dos diagnósticos, a Nursing Interventions Classifications (NIC)
(4) 

para o 

planejamento das intervenções e a Nursing Outcomes Classification (NOC)
(5)

 para avaliação 

dos resultados esperados. Para manter o anonimato da participante, foi atribuído o nome 

fictício de Ana. O estudo obedeceu às recomendações da Resolução 196/1996 do Conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta a pesquisa com seres humanos no Brasil com assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: A entrevistada foi uma 

senhora de 70 anos, viúva, aposentada, branca, mãe de nove filhos, católica e residente em 

Fortaleza-CE. A casa é própria, do tipo alvenaria, possui água encanada, saneamento sanitário 

e coleta de lixo semanal. A residência possui um ambiente agradável e organizado, onde 

moram Ana e dois filhos. A renda familiar é de mais de cinco salários mínimos. D. Ana tem 

os seguintes diagnósticos médicos: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus 

(DM), osteoporose, dislipidemia e Alzheimer. Não apresenta nenhuma queixa e realiza as 

consultas médicas semestralmente. Nega etilismo e tabagismo. Sobre as necessidades 

humanas básicas, a entrevistada consegue se locomover sem dificuldade e a marcha está 

adequada para a idade. Há risco de queda devido a fatores ambientais (escadas) e a mesma 

relatou episódio de queda anterior há quatro anos: caiu da escada e sofreu traumatismo 

craniano, ficando hospitalizada durante duas semanas. Na casa não há tapetes, nem objetos no 

chão ou empilhados nos corredores. Quanto à alimentação, ela realiza seis refeições diárias 

compostas principalmente por frutas, pão, café, suco, arroz, feijão, carne, frango, verduras, 

mingau de aveia e sopa. Relata não ter hábitos alimentares regulares e que perdeu dois quilos 

nos últimos seis meses, pois estava se achando com excesso de peso. A frequência das 

evacuações é de uma vez por dia com fezes pastosas, não apresentando nenhuma queixa. 

Refere beber dois litros de água por dia, nega queixas e sua frequência urinária é seis vezes 

por dia, com urina de coloração amarelo âmbar. Com relação à ocupação e ao lazer, D. Ana 

não apresenta vínculo trabalhista e seu é assistir televisão e ler livros religiosos. Relata que o 

relacionamento familiar é ótimo e considera que a sua família é muito importante na sua vida. 

Apresenta vida sexual inativa e realiza o exame de prevenção do colo uterino anualmente. O 

padrão de sono é regular e noturno, dormindo oito horas ininterruptas. Verbaliza sentir 

energia para realizar suas atividades ao acordar-se e que se sente descansada. O diagnóstico 

completo identificado foi “Disposição para bem-estar espiritual aumentado evidenciado por 

reza e leitura de literatura espiritual”. A formulação dele foi baseada em relatos da 

entrevistada. A partir da entrevista, Ana relatou que se sente cheia de energia e que quando 

está sem energia, reza porque esse hábito lhe dá forças. Revela ainda que não gosta de sentir 

raiva ou ter aborrecimentos. Quando sente raiva, busca rezar para se sentir melhor. Além 

disso, a entrevistada referiu que gosta de ler livros católicos para estimular a mente. Ela 

acredita que sem leitura, a mente para e, se você deseja que a sua mente funcione ainda na 

terceira idade, você deve procurar ler diariamente. As intervenções de Enfermagem foram: 

estímulo à leitura, estímulo à busca espiritual, apoio espiritual, aconselhamento e escuta ativa. 

Como resultado esperado, temos o bem-estar espiritual. CONCLUSÃO: O estudo 

possibilitou a identificação de um diagnóstico de bem-estar na idosa, além de mostrar um 

resultado positivo no que se concerne a sua espiritualidade. A atenção à espiritualidade do 



 

indivíduo durante a prestação do cuidar permite que o enfermeiro assista ao cliente de forma 

holística. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: A partir da 

SAE, o enfermeiro pode identificar as necessidades espirituais durante o processo saúde-

doença com a formulação dos diagnósticos de enfermagem, a escolha das intervenções 

adequadas e os resultados esperados com a implementação do plano de cuidados. 

Referências: 1 - Dezorzi LW, Crossetti MGO. A espiritualidade no cuidado de si para os 

profissionais de enfermagem em terapia intensiva. Rev Latino-am Enfermagem. 2008 Mar-

Abr; 16(2):212-7; 2 - Gussi MA, Dytz JLG. Religião e espiritualidade no ensino e assistência 

de enfermagem. Rev Bras Enferm. 2008 Mai-Jun; 61(3):377-84; 3 - NANDA Internacional. 

Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2012-2014. Tradução: 

Regina Machado Garcez; revisão técnica Alba Lucia Bottura Leite de Barros. Porto Alegre: 

Artmed; 2013; 4 - Bulecheck GM, Dochterman MJ, Butcher H. Classificação das 

Intervenções de Enfermagem - NIC. 5ª ed. São Paulo: Elsevier; 2010; 5 - Johnson M, Mass 

M, Moorhead S. Classificação dos Resultados de Enfermagem – NOC. 3ª ed. Porto Alegre: 

Artmed; 2008. 
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INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento da população tem levado à mudança nos 

padrões de morbimortalidade e, consequentemente, ao aumento da sobrevida da população e 

da prevalência de doenças crônicas entre os mais idosos. Essas doenças exigem um 

tratamento medicamentoso com seguimento clínico e dependência dos serviços de saúde, o 

que pode contribuir para uma percepção negativa da saúde, particularmente se não estiverem 

sob controle. O conhecimento dos fatores que interferem na satisfação da saúde entre idosos é 

importante para o planejamento de políticas sociais voltadas a essa faixa etária e focadas em 

sua qualidade de vida
(1)

. Existem fatores positivos e negativos no estilo de vida que 

comprovadamente afetam a saúde e bem estar dos indivíduos, a curto e longo prazo, 

principalmente a partir da meia idade (40-60 anos). A mobilidade, a autonomia e a qualidade 

de vida das pessoas estão diretamente associadas aos fatores do estilo de vida. Os 

componentes do estilo de vida que podem ser modificados para um viver melhor são: a 

alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos, o controle do estresse, o 

comportamento preventivo e a abstinência de drogas lícitas ou ilícitas. Diante disso, o 

Pentáculo do Bem-Estar (PBE) é um instrumento que tem como objetivo fornecer um 

feedback gráfico sobre os cinco aspectos relacionados ao estilo de vida de um indivíduo ou 

grupo, de acordo com a análise feita pelo questionário Perfil do Estilo de Vida Individual 

(PEVI). Para se estabelecer um estado de bem estar satisfatório e com incremento positivo da 

qualidade de vida do indivíduo, é necessário um conjunto de fatores que estão representados 

nas cinco pontas do pentáculo do bem-estar
 (2)

. OBJETIVO: Conhecer o estilo de vida de 
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uma idosa com a utilização do Pentáculo do Bem-estar durante as visitas domiciliares. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, que descreve e analisa os dados obtidos durante visitas domiciliares com o intuito 

de conhecer o estilo de vida de uma idosa. Foi realizado no município de Fortaleza/Ceará 

durante o período de abril a junho de 2013 por meio de duas visitas domiciliares com a idosa, 

a qual respondeu a todos os questionamentos. Para a coleta de dados, utilizou-se um 

instrumento estruturado que continha dados de identificação, hábitos saudáveis e o Pentáculo 

do Bem-Estar (PBE). O PBE é uma demonstração gráfica dos resultados obtidos através do 

questionário do Perfil do Estilo de Vida Individual (PEVI), que inclui características 

nutricionais, nível de estresse, atividade física habitual, relacionamento social e 

comportamentos preventivos, sendo demonstrada em figura no formato do Pentáculo (estrela), 

com intuito de facilitar a visualização dos seguimentos abordados
 (3)

. A aplicação do PBE 

consiste em 15 perguntas fechadas, havendo uma auto-avaliação numa escala que varia de 

zero a 3, onde (zero) corresponde a absolutamente não faz parte do seu estilo de vida (Nunca), 

1 (um) às vezes corresponde ao comportamento (Raramente), 2 (dois) quase sempre 

verdadeiro (Quase Sempre), 3 (três) que é a completa realização do comportamento 

considerado (Sempre). Os dados do PEVI são analisados conforme a variação da pontuação 

da escala de 0 a 3onde os escores menores que 1 referem-se ao índice negativo; entre 1 e 1,99, 

ao índice regular; e entre 2 e 3, ao índice positivo. Deste modo, calcula-se a média do estilo de 

vida do indivíduo – quanto mais respostas próximas à pontuação 3, melhor é considerado o 

estilo de vida, o qual é representado no Pentáculo do Bem-Estar
(2,3)

. Foi atribuído o nome 

fictício de Rita com o intuito de manter o anonimato. Para a elaboração desse trabalho, foram 

respeitadas as normas da Resolução 196/96, no que se refere à pesquisa com seres humanos, 

com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: Rita, 70 

anos, viúva, aposentada, branca, mãe de nove filhos, católica e residente em Fortaleza. A casa 

é própria, do tipo alvenaria, possui água encanada, saneamento sanitário e coleta de lixo 

semanal. A renda familiar é de mais de cinco salários mínimos. Apresenta como histórico de 

doenças: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), osteoporose, 

dislipidemia e Alzheimer. Não apresenta nenhuma queixa e realiza as consultas médicas 

semestralmente. Quanto aos hábitos de vida saudáveis alcoolismo e tabagismo, Rita nega o 

hábito de fumar e de fazer uso de bebidas alcoólicas atualmente, porém afirma que há 30 anos 

atrás apresentava esses hábitos. Quanto à alimentação, realiza seis refeições diárias compostas 

principalmente por frutas, pão, café, suco, arroz, feijão, carne, frango, verduras, mingau de 

aveia e sopa. Relata não ter hábitos alimentares regulares e que perdeu dois quilos nos últimos 

seis meses intencionalmente, por se achar com excesso de peso. Refere beber dois litros de 

água por dia, que sua frequência urinária é seis vezes por dia, com urina de coloração amarelo 

âmbar e não ter queixas Com relação à atividade física verbaliza que faz diariamente 

caminhadas curtas na varanda da sua casa. O pentáculo do bem-estar apresentou um resultado 

geral de 2,53, tendo uma classificação positiva. Dos cinco fatores avaliados, os que obtiveram 

a menor pontuação foram: atividade física (pontuação 2), nutrição (pontuação 2,33) e 

relacionamento social (pontuação 2,33). O controle de estresse e o comportamento preventivo 

apresentaram a pontuação máxima (3). CONCLUSÃO: A partir dos resultados desse estudo, 

observou-se que a idosa assistida apresentava um estilo de vida positivo. Entretanto, alguns 

fatores como atividade física, nutrição e relacionamento devem ser fortalecidos por meio do 

incentivo a escolha de alimentos saudáveis em todas as refeições, a prática de atividade física 

regular e a participação em eventos familiares e da 

comunidade. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Durante as 

visitas domiciliares com indivíduos idosos, o enfermeiro pode utilizar diversos instrumentos 

que permitam conhecer e avaliar o cotidiano do paciente e de sua família. O Pentáculo do 

Bem-estar é uma ferramenta útil para análise do estilo de vida e fornece informações 



 

importantes sobre os hábitos diários, possibilitando ao profissional a escolha de intervenções 

que visem à melhora da qualidade de vida daquele indivíduo. REFERÊNCIAS: 1 - Joia LC, 

Ruiz T, Donalisio MR. Grau de satisfação com a saúde entre idosos do Município de 

Botucatu, Estado de São Paulo, Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde. 2008; 17(3):187-94; 2 - 

Nahas MV, Barros MVG, Francalacci VL. O pentáculo do bem-estar: base conceitual para a 

avaliação do estilo de vida de indivíduos ou grupos. Rev Bras Ativ Fís Saud. 2000;5(2):48-59; 

3 - Nahas MV. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um 

estilo de vida ativo. 3 ed. Londrina: Midiograf; 2003. 

DESCRITORES: Idoso. Enfermagem. Qualidade de vida. 
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INFLUÊNCIA DA CULTURA NA VULNERABILIDADE DE MULHERES 
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INTRODUÇÃO: Os conceitos de saúde, cuidado e cultura estão intrinsecamente 

relacionados com as práticas de assistência de Enfermagem, bem como relacionados entre si. 

O cuidado de Enfermagem, particularmente, deve ter uma abordagem centrada na pessoa e na 

sua complexidade como individuo e ser social, assim como propõem as políticas publicas de 

saúde. O cuidado de Enfermagem torna-se uma estratégia para qualificar o cuidado em saúde 

e a integralidade na assistência à saúde no nosso país. O cuidado ao ser humano é universal, 

ou seja, em cada período da sua vida até a morte, o homem precisa ser cuidado, porém este 

deve ser realizado de acordo com a cultura, ambiente e estrutura social, ou seja, um cuidado 

baseado nos aspectos culturais do individuo. É importante compreender o cenário de cultura, 

pois esta é um dos fatores determinantes nos agravos à saúde e no processo de cuidado para 

cura e bem-estar, bem como para atividades preventivas e de promoção da saúde. 

OBJETIVO: Identificar determinantes culturais que interferem na prevenção das DST entre 

mulheres adolescentes e adultas. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura sobre os aspectos culturais que interferem na prevenção das 

DST entre mulheres adolescentes e adultas. A pesquisa foi realizada nos meses de fevereiro e 

março de 2012 a partir das bases de dados on-line LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Essas bases foram acessadas por meio da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – (http://bases.bvs.br). Foram utilizados os seguintes 

descritores em português: doenças sexualmente transmissíveis, DST, saúde da mulher, jovem, 

prevenção, prevenção e controle, cultura, comportamento sexual. Foram encontradas 105 

publicações, dentre as quais foram selecionadas apenas as que seguiam os seguintes critérios: 

ser artigo publicado no período de 2006 a 2011, ter sido realizado no Brasil, original em 

língua portuguesa, encontrado na íntegra on-line, com amostra composta por mulheres 

                                                
1 Enfermeira. Especialista em Saúde da Família. Discente do Mestrado Acadêmico Cuidados Clínicos em Saúde e 
Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará. E-mail: clarapatriota@hotmail.com 
2
 Enfermeira. Discente do Mestrado Acadêmico Cuidados Clínicos em Saúde e Enfermagem pela Universidade 

Estadual do Ceará. 
3
 Enfermeiro. Doutorando em Ciências da Enfermagem pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 

Universidade do Porto – Portugal. 
4 Profª Drª do curso de graduação em Enfermagem e do Mestrado Acadêmico Cuidados Clínicos em Saúde, 
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza - CE 



 

adolescentes ou adultas, envolvendo tipo de estudo qualitativo. Após leitura dos títulos e 

resumos das publicações, foram selecionados 10 artigos que atenderam aos critérios descritos 

acima. Realizou-se análise dos artigos e elaboração de duas categorias temáticas. 

RESULTADOS: Metade dos artigos foi publicada no ano de 2009 e que a maioria dos 

estudos (60%; 6) foi realizada na região Nordeste, nesse sentido pode-se observar uma 

expansão em pesquisa nessa região, destacando-se a cidade de Fortaleza (CE) que apresentou 

cinco artigos publicados (50%) dessa revisão. Os métodos de coleta de dados mais 

prevalentes foram entrevista (50%;5) e grupo focal (30%; 3). A partir da leitura dos artigos, 

surgiram duas categorias: Relações de gênero que interferem na prevenção das DST e 

Crenças associadas ao uso do preservativo. A primeira categoria enfoca a submissão da 

mulher, as relações de poder, a obediência feminina, o dever de ser boa esposa são aspectos 

culturais de gênero que impedem uma prevenção consistente. A prevenção de mulheres 

adolescentes e adultas é significativamente influenciada por esses fatores culturais 

relacionados ao gênero que são primordiais para entender as relações distintas entre homens e 

mulheres. As mulheres apresentam baixo poder de decisão e de negociação junto ao parceiro 

nas questões que envolvem a vida sexual e reprodutiva e o uso do preservativo, passam a 

apresentar uma atitude passiva em relação à prevenção. A segunda categoria enfoca as 

crenças associadas ao uso do preservativo abordadas nos artigos em questão como: 

monogamia, confiança no parceiro, associação de DST aos grupos de risco, promiscuidade e 

relações instáveis, como o “ficar”. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que fatores culturais 

predominantes no universo feminino como relações de gênero, crença na monogamia, na 

confiança do parceiro e a associação do preservativo à promiscuidade podem influenciar 

notadamente nos comportamentos e atitudes preventivas, proporcionando um maior 

vulnerabilidade às DST/Aids. Nesse sentido, é fundamental apreender as questões culturais 

para garantir um cuidado integral e humanizado, com enfoque na promoção de uma saúde 

sexual saudável. Um cuidado baseado na promoção da saúde faz com que o sujeito repense 

sua saúde e incorpore maior autonomia frente a atitudes e comportamentos saudáveis, 

garantindo uma diminuição de situações de adoecimento e uma melhor qualidade de vida. 

DESCRITORES: Saúde da mulher. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Cultura. 
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INTRODUÇÃO: As representações sociais constituem-se como uma forma de conhecimento 

denominada de consensual ou senso comum, organizada e partilhada por um determinado 

grupo social que constrói uma realidade comum. Essas representações dirigem as formas 

pelas quais os sujeitos se relacionam com os outros, com o grupo e com o mundo, 

fundamentando comportamentos e atitudes de um indivíduo ou grupo frente a um objeto. 

Assim, apreender as representações sociais sobre fenômenos referentes à saúde significa 

compreender alguns determinantes que influenciam comportamentos e atitudes de um grupo 

no processo saúde-doença. Dentre muitas questões de relevância cultural e social na área da 

saúde tem-se o HIV/aids. Os primeiros casos de aids surgiram na década de 80, quando 

iniciaram-se os primeiros estudos científicos sobre a doença. Informações foram se 

dispersando, sendo apreendidas pela população, mas a doença não era bem compreendida. De 

início foi descrita em suas formas trágicas e fatais, associadas apenas a grupos e 

comportamentos de riscos, sendo permeada por um estigma social. Antes de a pesquisa 

científica apresentar clarezas sobre sua natureza, as pessoas elaboraram "teorias" apoiando-se 

nos dados de que dispunham. Dessa forma, foram veiculando informações por meio do 

discurso, conversas, mensagens, as quais eram influenciadas pelos valores, crenças, mitos e 

conhecimentos delas pessoas, surgindo assim as representações sociais deste fenômeno de 

grande espessura social. Atualmente, muitas questões sobre a aids encontram-se esclarecidas, 

porém, esta ainda é um fenômeno complexo, pois a epidemia tem apresentado mudanças 

quanto ao perfil epidemiológico, referindo a situação de vulnerabilidade de alguns segmentos 

populacionais. OBJETIVO: Compreender o fenômeno HIV/aids sob a perspectiva da Teoria 

das Representações Sociais, realizando-se uma análise da produção científica envolvendo a 

temática, a fim de evidenciar como o HIV/aids tem sido investigado e representado nos meios 

sociais. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa, que partiu 

da seguinte pergunta norteadora: como se caracteriza a produção científica envolvendo a 

Teoria das Representações Sociais e o fenômeno da epidemia de HIV/aids? A pesquisa foi 

realizada em maio de 2013, nas bases de dados on-line Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PubMed e Web of Knowledge, utilizando-se os 
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descritores “HIV” e “AIDS”, associados à palavra-chave “SOCIAL REPRESENTATION”. 

Foram selecionados os artigos científicos disponíveis na íntegra, publicados no período de 

2009 a 2013, que apresentaram referencial teórico baseado na teoria das Representações 

Sociais e como objeto de estudo o fenômeno da epidemia de HIV/aids. Excluíram-se 

reflexões teóricas, revisões, teses e dissertações, totalizando uma amostra de 22 publicações. 

Para coleta dos dados foi elaborado um instrumento, preenchido com as informações extraídas 

dos estudos. Posteriormente, os dados sobre a caracterização das publicações e pesquisas 

foram tabulados no software Statistical Package for Social Sciences - SPSS 16.0, sendo 

elaborados quadros e tabelas para apresentação dos mesmos. A partir da leitura exaustiva dos 

artigos selecionados emergiram categorias conforme as temáticas mais significantes, sendo 

aqui apresentadas as Representações sociais de indivíduos soropositivos sobre o HIV/aids. 

RESULTADOS: A maioria dos artigos encontrou-se na base de dados LILACS (72,7%), 

foram publicados no ano de 2011 (40,9%), no idioma português (77,3%), na área de 

enfermagem (45,6%). Com relação às características metodológicas dos estudos, predominou 

a abordagem qualitativa (45,4%), a técnica de entrevista para a coleta dos dados (45,5%), 

análises estatísticas dos dados (50,0%) e o uso do programa ALCEST (22,7%). Os estudos 

concentraram-se na América Latina, com o Brasil apresentando 68,2% das pesquisas. No 

continente africano, o maior em prevalência de casos de HIV/aids no mundo, foram realizadas 

18,2% das pesquisas. Dentre as instituições de desenvolvimento dos estudos destacaram-se o 

hospital (32,0%) e a escola (22,8%), abordando principalmente participantes adultos (59,1%), 

de ambos os sexos (81,8%), com sorologia negativa ou não informada (81,8%). A 

investigação das representações sociais sobre o fenômeno HIV/aids entre os grupos sociais de 

adultos e idosos soropositivos para o HIV evidenciou aspectos que envolvem a descrição das 

representações acerca do vírus HIV e da aids, relacionando-os com questões sobre o cotidiano 

de se viver com HIV/aids, a qualidade de vida destes indivíduos e seus relacionamentos 

sociais. Os conteúdos representacionais destacam o impacto psicoemocional e a manifestação 

de sentimentos negativos e sofrimento, que emergem da descoberta do diagnóstico e da 

convivência com a doença. Esta é caracterizada como uma doença triste, terrível, cruel e 

vergonhosa. No início, os sentimentos de desesperança e decepção permeiam os projetos de 

vida, centrados na idéia de morte e temor do futuro, com a percepção da fragilidade da vida, o 

que pode gerar muito sofrimento. O sofrimento torna-se real quando o sujeito se depara com 

uma realidade irreversível, pois a aids não tem cura, determinando sentimentos negativos 

centralizados no medo da aids, da morte e da rejeição, bem como angústia e tristeza. O caráter 

progressivo e crônico da infecção também foi referido, diante do reconhecimento de que se 

por um lado pode levar a morte, por outro pode ser controlada, fomentando o desejo de viver 

e de aproveitar a vida, despertando sentimentos de esperança, propício ao enfrentamento 

positivo, favorecendo assim, a superação da representação de morte para dar lugar à 

representação de vida e de sobrevivência. O estigma que permeia o fenômeno HIV/aids foi 

um fator que dificulta o enfrentamento individual e social da infecção, sendo um elemento de 

ancoragem das representações sociais que permanece desde o início da epidemia. Percebeu-se 

também, temas relacionados à rede social de apoio, como família, amigos, Deus, profissionais 

de saúde e outros infectados, imprescindíveis para o enfrentamento positivo da condição de 

viver com o HIV. CONCLUSÃO: Representações sociais do HIV/aids foram elaboradas por 

diferentes grupos dependendo da sua proximidade com o fenômeno. As mesmas foram 

geradas e partilhadas a partir de uma herança cultural marcada pelo estigma da doença e sua 

associação aos grupos de risco. Observou-se o impacto psicoemocional gerado pelo 

diagnóstico e o viver com o HIV, surgindo nesse contexto, representações negativas 

relacionadas ao medo e à morte. No entanto, na existência de suporte social efetivo, 

compreendido por familiares, amigos, profissionais de saúde e relacionamento entre pares, as 

representações podem se transformar e tornar-se permeadas de sentimentos de esperança e da 



 

possibilidade de vida. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: As 

repercussões do diagnóstico de HIV/aids reveladas pelas representações sociais, e as diversas 

necessidades de saúde dos indivíduos acometidos, geram importantes implicações para o 

cotidiano da assistência de enfermagem, que deve se desenvolver integrada à equipe 

multidisciplinar responsável pelo cuidado, considerando o trabalho interdisciplinar, 

fortalecendo o vínculo entre profissional-paciente relevante para a promoção do enfretamento 

positivo da infecção. REFERÊNCIAS: CARDONA-ARIAS, J. A. Representaciones sociales 

de calidad de vida relacionada con la salud en personas con VIH/SIDA, Medellín, Colombia. 

Rev. salud pública., v. 12, n. 5, p. 765-76, 2010. GOMES et al. As facetas do convívio com o 

HIV: formas de relações sociais e representações sociais da AIDS para pessoas soropositivas 

hospitalizadas. Esc Anna Nery, v. 16, n. 1, p. 111-20, jan./mar. 2012. MOSCOVICI, S. 

Representações sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 8 ed. 

2011. 404 p. 
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INTRODUÇÃO: A redução de danos é uma medida utilizada para assegurar ao usuário de 

drogas uma maneira de diminuir os danos causados pelo uso e/ ou abuso de substâncias 

entorpecentes, a partir do uso de estratégias voltadas a reduzir o impacto das drogas na vida 

daquele usuário e sua rede, uma vez que grande parte dos dependentes químicos não consegue 

ou não aspira ao desejo de parar o uso de substâncias psicoativas. Ela foi adotada inicialmente 

como medida de controle de saúde pública junto aos usuários de drogas injetáveis portadores 

do vírus da imunodeficiência humana (HIV). A ideia partia da distribuição de seringas em 

meio a essa população, para que assim não houvesse contaminação e disseminação do HIV 

entre eles e entre terceiros. A medida proposta gerou controvérsia, pois se cogitou a 

possibilidade de que houvesse estímulo ao uso, ao invés da medida de prevenção de doença a 

qual era o objetivo geral, pois os dados epidemiológicos da época mostravam que mais da 

metade dos casos de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) na cidade de Santos 

localizada no estado de São Paulo, Brasil (local aonde a estratégia foi adotada pela primeira 

vez) estavam ligados ao uso compartilhado de drogas injetáveis. É importante explicar o 

contexto do usuário que ingressa no consumo de entorpecentes: em muitas ocasiões, há um 

deslumbre pelo estilo de vida que ela pode trazer a ele sendo traficante, pela sensação de 

prazer que ela proporciona, pelo valor recreativo que ela representa, com o subsequente risco 

da passagem de uma droga dita mais leve para uma mais pesada. É nesse ponto que a redução 

de danos vai agir: oferecer ao dependente químico uma maneira a qual ele se prejudique 

menos ao utilizar a droga ou ainda que não dissemine doenças como Hepatite B e AIDS entre 

eles. Quando ele optar pelo tratamento, uma vez que a iniciativa deve partir dele, deve-se 

encaminhá-lo ao serviço especializado. Na Estratégia de Saúde da Família (ESF), a questão da 

adicção é bem evidente, agravada pela condição sócio-econômica de boa parcela de sua 

população adscrita. Cabe à equipe multiprofissional detectar essa população vulnerável e 

realizar um trabalho de tentativa de redução de danos, escuta e encaminhamento do problema 

se for necessário e permitido. Para chegar a esse ponto são feitas várias tentativas de 

comunicação, a partir da escuta ativa e imparcial, dele e sua família, bem como oferecimento 

de ajuda, caso o mesmo mostre interesse em iniciar o tratamento da dependência química. Se 

ele não demonstrar interesse em modificar seu estilo de vida, a redução de danos poderá ser 
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uma boa saída para este sujeito. O trabalho dentro da ESF é bem amplo e abrange além da 

saúde física a saúde mental e a questão da drogadicção que é hoje problema de saúde pública, 

pois gera além de problemas mentais violência urbana pela disputa de venda de drogas, 

portanto, deve ser tratada dentro dos princípios do sistema único de saúde (SUS) brasileiro 

com ênfase na equidade e integralidade. OBJETIVO: Descrever a atuação da ESF na 

redução de danos em relação ao cliente drogadicto. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

trata-se de revisão de literatura, realizada a partir das bases de dados Bireme e Scielo, 

utilizando os seguintes descritores: redução de danos, drogas e prevenção. A pesquisa foi 

realizada no mês de junho de 2013, e teve como critérios de exclusão artigos que não fossem 

localizados em forma completa; assim, os trabalhos que disponibilizavam somente o resumo 

foram excluídos da pesquisa. Ainda, foram excluídos os estudos anteriores a 2005. 

RESULTADOS: foram identificados 14 artigos, que mostraram que a redução de danos 

funciona como estratégia de prevenção e promoção da saúde em especial nas escolas 

englobando alunos que já experimentaram ou não algum tipo de substância psicoativa 

proporcionando a eles um conhecimento maior sobre o assunto. Observou-se ainda que na 

ESF a ação deve envolver toda a equipe multiprofissional visando por em prática o conceito 

globalizado de saúde no sentido bio-psico-social através de fluxograma previamente estudado 

e formalizado junto à equipe. A reforma psiquiátrica instituída no Brasil visa a inclusão social 

dos indivíduos e a desospitalização dos pacientes, além disso, a criação dos serviços de 

centros de atenção psicossociais (CAPS) serve para auxiliar a equipe de saúde da família no 

cuidado a esse individuo que ficará sob a supervisão e acompanhamento desses órgão e 

equipe de sua área adscrita. CONCLUSÃO: A questão do uso de drogas é um assunto antigo 

o qual ainda está confuso para grande parte da população, pois, para alguns funciona como 

apoio aos dependentes químicos e para outros serve como incentivo ao uso de drogas. Para 

que isso não ocorra deve haver um esclarecimento a população em geral com palestras 

educativas e exposição dialogada, o que pode ser realizado no serviço básico de saúde onde 

funciona a porta de entrada do serviço de saúde brasileiro. Participar da vida da comunidade 

se faz necessário neste momento e a atenção básica é de uma importância junto a esta 

população uma vez que, além de acolher é realizado o encaminhamento do individuo que 

necessita e deseja fazer tratamento. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Como profissional atuante dentro da equipe multiprofissional, o 

enfermeiro através de seu conhecimento cientifico e técnico consegue perceber os problemas 

que vão além das doenças orgânicas dentro da comunidade. Ele consegue através de sua 

sensibilidade detectar quando algo não vai bem com a saúde mental daquele paciente ou 

determinado grupo de pessoas. O exercício dessa prática por parte do enfermeiro requer força 

para enfrentar críticas por parte da comunidade em especial os indivíduos mais conservadores 

que são resistentes a mudanças e já possuem imagens estereotipadas dos usuários de drogas. 

Através de estudos e pesquisas pode-se provar que a política de redução de danos pode ser 

sim uma arma poderosa para evitar que o usuário espalhe doenças para terceiros e 

posteriormente permita um tratamento digno a esses indivíduos. 

DESCRITORES: Drogas. Redução de danos. Prevenção. 
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CONSULTA DE PRÉ-NATAL ÀS GESTANTES ADOLESCENTES NA ATENÇÃO 
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INTRODUÇÃO: Segundo definição pelo Ministério da Saúde (MS), a adolescência é a fase 

de transição entre a infância e a idade adulta que compreende a idade de 10 a 19 anos, época 

revestida de importância para o crescimento e desenvolvimento do indivíduo, pois 

determinam as relações afetivas e a inserção na sociedade (BRASIL, 2006). Quando 

estabelecida na adolescência, a gestação passa a ser considerada um fenômeno complexo e de 

risco biológico devido às mudanças fisiológicas e psicológicas, pois está associada a 

prematuridade, baixo peso ao nascer e morte perinatal. Há evidências que apontam maiores 

intercorrências durante a gravidez na adolescência em relação às outras faixas etárias, afinal a 

gravidez precoce possui repercussão no aspecto psicológico, sociocultural e econômico tanto 

da jovem como da família (DIAS; TEIXIERA, 2010). Nesta circunstância, a gravidez na 

adolescência é configurada como um problema de saúde pública e de interesse social, fato que 

requer maior atenção para os serviços de saúde (DIAS; TEIXIERA, 2010). Portanto, ao 

analisar as ações realizadas na atenção primária, verifica-se que uma assistência qualificada 

baseada na implementação de estratégias direcionadas às gestantes adolescentes reflete 

positivamente no trabalho de parto, além de contribuir para a redução dos níveis de 

mortalidade materna e perinatal (VILARINHO, 2012). Considerada como grupo de risco, 

essas pacientes carecem de atendimento diferenciado pela equipe multidisciplinar da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Norteados por um roteiro e com visão holística, 

sobressai o enfermeiro, sob a perspectiva do cuidado e promoção da saúde, realizará consultas 

de acompanhamento pré-natal para possibilitar a identificação e prevenção precoce de agravos 

e correção de intercorrências maternas e fetais (MARTINS, 2012). Ainda de acordo com o 

MS, para uma assistência de qualidade, recomenda-se captar precocemente as adolescentes e 

sensibilizar sobre a importância do retorno ao serviço, deve-se estabelecer um relacionamento 

pessoal baseado no acolhimento humanizado e na confiança inserido em um ambiente 

propício para o atendimento das necessidades individuais e coletivas
 
(VILARINHO, 2012). 
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Diante dessa perspectiva e sob a percepção de acadêmicos de enfermagem durante as 

vivências práticas na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no atendimento à gestante 

adolescente, justificou-se a elaboração do trabalho através da necessidade de enfatizar a 

importância que o enfermeiro possui na atenção básica ao intervir em ações de qualidade no 

acompanhamento pré-natal à adolescente grávida, tal como na prevenção de distúrbios e 

promoção do bem-estar da futura mãe e do seu concepto. OBJETIVO: Relatar a percepção 

de acadêmicos de Enfermagem durante a vivência prática no cuidado e na promoção da saúde 

às gestantes adolescentes durante a consulta de pré-natal na UBSF. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo 

fundamentado na percepção de acadêmicos de Enfermagem da Universidade de Fortaleza 

sobre a importância do exercício profissional do enfermeiro no atendimento às gestantes 

adolescentes durante consultas pré-natais em uma UBSF, em Fortaleza-CE, com foco no 

cuidado e na promoção da saúde. As atividades teórico-práticas constituíram-se de encontros 

semanais no período entre abril e junho de 2013. Para o referencial teórico foi utilizada a base 

de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) e selecionados artigos que 

contemplassem a temática da pesquisa. RESULTADOS: Mediante uma abordagem 

contextualizada e participativa, o enfermeiro na consulta de enfermagem na atenção à gestante 

na rede básica de saúde, segundo o MS e conforme garantido pela Lei do Exercício 

Profissional (decreto nº 94.406/87), tem o dever de propiciar condições para a promoção da 

saúde da gestante, acompanhando-a inteiramente o pré-natal (BRASIL, 2006). Durante o 

período vivenciado na UBSF, foi possível reconhecer a contribuição desse profissional no 

processo de acompanhamento da gestação, tal como identificação de fatores de riscos, que 

acarretam no comprometimento da saúde materna e fetal, promoção do bem-estar e oferta da 

qualidade de vida através de orientações para hábitos corretos. Convém ressaltar que a 

consulta de enfermagem deve-se consistir por um relacionamento empático apreendido de 

escuta das queixas, alívio das angústias, esclarecimento de dúvidas, orientações acerca do 

fenômeno fisiológico, apoio e confiança para expor sentimentos e preocupações. As consultas 

decorreram conforme o roteiro presente na ficha clínica de pré-natal para preenchimento da 

anamnese, história clínica e exame físico geral e gineco-obstétrico, a fim de que os dados 

fossem interpretados corretamente e instituídos as condutas apropriadas para cada paciente. 

Dentre as vivenciadas no consultório, foi observada uma parcela significativa de pacientes na 

presença da mãe. Após o estabelecimento de um ambiente tranquilo e garantido a privacidade 

para uma abordagem clínica efetiva, a enfermeira da unidade iniciava as perguntas para a 

gestante, das quais, na maioria das vezes, eram respondidas pela mãe, principalmente no que 

se refere aos hábitos de vida, entre eles estavam: má alimentação, como ingestão de produtos 

industrializados; rejeição a frutas e verduras; irregularidade nos horários das refeições. 

Segundo o MS, os aspectos nutricionais, anemia, infecções urinárias e pulmonares e risco 

aumentado de prematuridade no trabalho de parto requerem atenção especial, além dos 

aspectos psicoemocionais e econômicos, pois estes envolvem a saúde da mãe e do bebê, 

devendo ser avaliados e monitorados
 
(BRASIL, 2006). Diante disso, é imprescindível que o 

enfermeiro ofereça as informações sobre o processo da gestação, tais como orientações quanto 

a importância do pré-natal, cuidados com a higiene, realização de atividade física e nutrição 

equilibrada, pois, como foi observado, é no momento da consulta que a adolescente 

compartilha suas dúvidas e o profissional, por sua vez, promoverá a saúde do binômio mãe e 

filho. Portanto, a experiência descrita reflete sobre a importância do papel do enfermeiro ao 

prestar assistência à gestante adolescente, pois é uma oportunidade única para o profissional 

da saúde que deseja participar do processo de promoção, proteção e prevenção. Portanto, 

atuar na atenção pré-natal requer sensibilidade, apoio, suporte e disponibilidade. 

CONCLUSÃO: Com a experiência adquirida durante as práticas vivenciais na UBSF durante 

as consultas de pré-natal à adolescente, pôde-se reafirmar, através de uma reflexão, que o 



 

enfermeiro possui função essencial de promoção da saúde às gestantes adolescentes no 

contexto das mudanças físicas, psicológicas e emocionais. Para a eficiência de um plano de 

cuidado humanizado e holístico, há necessidade de estabelecer um relacionamento 

interpessoal entre paciente e profissional para que dúvidas e medos sobre o ciclo gravídico-

puerperal sejam erradicados, de modo que a etapa gestacional desenvolva sem intercorrências. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A experiência descrita 

valida a importância de aprimorar conhecimentos teórico-práticos durante a academia, com 

vistas à formação de enfermeiros qualificados e compromissados no atendimento humanizado 

e holístico às gestantes adolescentes e enfatizar a prestação de um cuidado favorável para uma 

gestação saudável isenta de risco à saúde. Destarte, condizente com o objetivo do exercício 

profissional, antes de pôr em prática um plano de cuidado, o enfermeiro deverá escutar a 

gestante atentamente e com empatia a fim de criar um vínculo que favoreça o 

acompanhamento durante o pré-natal, assim, enaltecer sua essência, que é a assistência e o 

cuidado ao ser humano. REFERÊNCIAS: DIAS, A.C.G.; TEIXEIRA, M.A.P. Gravidez na 

adolescência: um olhar sobre um fenômeno complexo. Paideia, vol. 20, n. 45, p. 123-131, 

2010. VILARINHO, L.M. et al. Avaliação da qualidade da atenção à saúde de adolescentes 

no pré-natal e puerpério. Esc Anna Nery, vol. 16, n. 2, p. 312-319, 2012. MARTINS, 

J.S.A.M. et al. A assistência de Enfermagem no pré-natal: enfoque na estratégia da saúde da 

família. Revista UNIABEU, vol. 5, n. 9, p. 278-288, 2012. BRASIL. Ministério da Saúde. 

Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada (manual técnico). Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília, 2006. 

DESCRITORES: Adolescente; Saúde da Mulher; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é uma infecção 

contagiosa causada por um retrovírus que afeta o sistema imunológico do indivíduo, causando 

fadiga, astenia, perda de peso e debilitação da imunidade (PIERI; LAURENTI, 2012). Além 

das complicações causadas pelas infecções oportunistas, os pacientes que convivem com 

SIDA enfrentam sérios desafios, como o estigma social e o preconceito, pois há associação 

com comportamentos inadequados e sexualidade (BRUNNER; SUDDARTH, 2012). 

Manifestado por depressão, fadiga, ansiedade e medo, o sistema psicológico de indivíduos 

com SIDA é afetado em resposta a dor, perda de peso, vergonha, perda da autoestima e 

sentimentos de desesperança com a cura e incapacidade de realizar suas atividades diárias 

(FERREIRA; CEOLIM, 2012). Envolvidos por esses sintomas físicos debilitantes, os 

pacientes com SIDA, principalmente na fase avançada, quando avaliados criteriosamente 

quanto ao estado mental e identificado o estágio da doença, receberão o diagnóstico preciso 

de depressão, já que os indicadores desse transtorno de humor podem mimetizar os sintomas 

extenuantes característicos da imunossupressão. Apesar dos avanços tecnológicos nas terapias 

antirretrovirais que contribuíram para a estagnação da evolução da doença e aumento 

significativo do tempo de vida, observa-se, ainda, dificuldade na adesão à terapêutica 

medicamentosa em decorrência das reações adversas. Diante do exposto, emergem as 

alterações psicológicas como fator de expressivo impacto na vida destes indivíduos. Salienta-

se o apoio de profissionais da saúde, no âmbito hospitalar e, a partir de uma visão holística, 

sobressai o enfermeiro, mediante a elaboração da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE), a fim de planejar intervenções de enfermagem que viabilizam a 

implementação de cuidados no contexto emocional, e assim, auxiliar o enfrentamento eficaz 

da doença e na adesão ao tratamento. Desta forma, o interesse pelo desenvolvimento do relato 

de experiência surgiu em decorrência da percepção de acadêmicos diante do papel da 
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Enfermagem na assistência integral e individualizada ao paciente diagnosticado com SIDA, 

bem como a necessidade de garantir suporte emocional para que repercuta positivamente na 

qualidade de vida desta população vulnerável. Oportunamente, por estar mais próximo ao 

paciente, é possível que o enfermeiro ao implementar a SAE otimize cuidados específicos, 

minimizando os potencias agravos decorrentes desta patologia. OBJETIVO: relatar a 

percepção de acadêmicos de enfermagem durante a vivência prática hospitalar mediante a 

implementação da SAE com ênfase no apoio emocional ao paciente com SIDA. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência de abordagem 

crítico-reflexivo e de cunho descritivo acerca da importância da aplicação da SAE com foco 

no aspecto emocional de um paciente diagnosticado com SIDA, na visão de acadêmicos de 

enfermagem da Universidade de Fortaleza. O estudo foi desenvolvido ao decorrer de práticas 

vivenciais da disciplina Clínica Médica e Cirúrgica II, no período de abril a maio de 2013. A 

saber, hospital de referência em doenças infectocontagiosas da cidade de Fortaleza - Ceará. 

Utilizou-se a base de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo) com seleção de 

artigos que contemplassem a temática em questão e para subsídio teórico. RESULTADOS: 

O exercício profissional do enfermeiro consiste no cuidado e na promoção da saúde através da 

prestação da assistência de enfermagem de maneira holística. É com esse dever que, a partir 

das atividades desenvolvidas durante o período do estágio, pôde-se observar a importância de 

estratégias em saúde focalizadas no bem-estar psicológico do paciente diagnosticado com 

SIDA. Ao se observar a elaboração de um plano assistencial de enfermagem embasado na 

literatura e direcionado ao caso em questão, obtém-se uma assistência de enfermagem 

qualificada, capaz de proporcionar um melhor bem-estar físico, psicológico e espiritual ao 

paciente. Sobressai, a importância da vivência prática de acadêmicos de enfermagem ao 

propiciar o ensino do autocuidado ao paciente, sobretudo, promover maior independência ao 

indivíduo no momento de lidar com alterações relacionadas à patologia, ao regime terapêutico 

e às reações adversas da terapia medicamentosa. Observar a execução das intervenções de 

enfermagem é oportunamente favorável ao desenvolvimento acadêmico, além de possibilitar 

uma aproximação teórico-prática e instigar o aluno a desenvolver pensamento crítico para 

garantir promoção de saúde e melhoria na qualidade de vida do paciente, tornando-o agente 

de autocuidado em prol da recuperação de sua saúde. Os achados decorrentes da aplicação da 

SAE revelaram as contribuições que o enfermeiro possibilita durante a prestação de cuidados 

sistematizados, além de garantir adesão ao tratamento e enfrentamento eficaz à doença. Ao 

analisar estudos que abordam a temática em questão, percebe-se que há um destaque no abalo 

emocional em decorrência da descoberta do diagnóstico dificultando o cotidiano desses 

indivíduos que convivem com HIV/Aids, por ser uma doença crônica e de evolução lenta e 

acometer quase todo o sistema orgânico, logo, leva o paciente a afastar-se das atividades 

diárias, por isso, muitos possuem sentimentos de inutilidade, além de ansiedade e 

medo(PIERI; LAURENTI, 2012; FERREIRA; CEOLIM, 2012). Neste contexto, ratifica-se o 

papel do enfermeiro no contexto multidisciplinar ao garantir ética, humanismo e trabalho em 

equipe durante a assistência de enfermagem, bem como considerar os aspectos biológicos e 

psicossociais de cada indivíduo. CONCLUSÃO: As alterações de humor e ansiedade são 

prevalentes nas pessoas com SIDA, portanto, devem ser mais valorizadas pelos profissionais 

de saúde, inclusive pelos enfermeiros que estão mais próximos do paciente em unidade 

hospitalar a fim de garantir-lhes cuidados integrais. Recomenda-se, a execução da SAE de 

maneira sistemática e individualizada de acordo com problemas reais e potencias do paciente. 

Desta forma, é possível detectar precocemente agravos à saúde, como rejeição da 

alimentação, não adesão ao tratamento, distúrbio da autoimagem, medo, dentre outras 

complicações que refletem negativamente no prognóstico. Ainda, foi evidenciado, a partir do 

acompanhamento de enfermagem durante as vivências no hospital, que o tratamento 

terapêutico adequado através de um atendimento individualizado e estabelecimento de um 



 

vínculo baseado na confiança oferecem condições de saúde favoráveis ao paciente, além da 

implementação de estratégias, como grupos de autoajuda com enfoque multidisciplinar que 

direcionem estes cuidados. Ademais, é pertinente a criação e a implementação de tecnologias 

que auxiliem a assistência de enfermagem as pessoas com SIDA, como a consulta de 

enfermagem direcionada a uma assistência sistematizada e que possibilite a compreensão e 

necessidade de autocuidado permanente. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: O relato de experiência revelou a importância de aprimorar 

conhecimentos teórico-práticos de acadêmicos de enfermagem que brevemente atuarão como 

enfermeiro, reforçando o papel fundamental de manutenção da SAE em prol de intervenções 

de enfermagem ao paciente com alterações psicológicas decorrentes da Aids, cujos reflexos se 

farão sentir sobre a saúde em geral e sobre a promoção da qualidade de vida. 

REFERÊNCIAS: PIERI, F. M; LAURENTI, R; HIV/AIDS: Perfil epidemiológico de 

adultos internados em hospital universitário. Cien Cuid Saúde. Paraná, vol.11, p.144-152, 

2012. BRUNNER & SUDDARTH; Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgico. 11ª ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, vol.3, p.1534-1567, 2012. FERREIRA, L.T. K; 

CEOLIM, M. F; Qualidade do sono em portadores do vírus da imunodeficiência humana. 

Rev. Esc. Enferm. USP. São Paulo. vol. 46. n. 4, p. 892-899, 2012. 
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INTRODUÇÃO: As situações de crises psiquiátricas têm aumentado consideravelmente nos 

últimos anos. Com a reforma psiquiátrica, houve uma modificação no contexto de assistência 

em saúde mental, a substancial redução de leitos psiquiátricos, propiciou a inserção de novos 

serviços, para este fim, bem como favoreceu o aumento da demanda de atendimento às 

pessoas com essas necessidades em emergências de hospitais gerais. Para que o cuidado de 

enfermagem nas emergências desta área seja eficaz, é importante um conhecimento amplo 

sobre o assunto, para não colocar em risco a segurança do paciente e, ainda, das pessoas ao 

seu redor. É função dos profissionais de saúde realizar o acolhimento de pessoas com 

transtorno mental, destacando sua importância na prevenção das complicações e identificação 

dos quadros agudos que apresentem risco de vida. Assim, surge a necessidade de uma 

reflexão sobre a assistência prestada a estes pacientes. Diante do contexto apresentado, 

resolveu-se buscar na literatura: quais as ações realizadas por profissionais de enfermagem a 

pessoas em crises psiquiátricas? Os profissionais de saúde devem ser preparados para atender 

situações de emergência psiquiátrica, principalmente pelo aumento da demanda desse tipo de 

problema. OBJETIVO: Identificar as ações de enfermagem a pessoas em situação de crise 

psiquiátrica. DESCRIÇÃO METODOLOGICA: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura referente à produção sobre o cuidado de enfermagem a pacientes em situação de 

emergências psiquiátricas, nos artigos de periódicos indexados nas seguintes bases de dados: 
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Scopus, Publicações Médicas (PUBMED), Cummulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), COCHRANE e Literatura Latino-Americana e do Caribe de 

informação em Ciências da Saúde (LILACS). A revisão integrativa tem o potencial de 

construir conhecimento em enfermagem, pois produz um conhecimento fundamentado e 

uniforme para uma prática clínica de qualidade e reduz os obstáculos para utilização do 

conhecimento científico, tornando a informação mais acessível, uma vez que num único 

trabalho há a união de várias pesquisas, permitindo assim agilidade da divulgação do 

conhecimento. Para elaboração dessa revisão integrativa, as seguintes etapas foram 

percorridas: estabelecimento da questão norteadora e dos objetivos da revisão integrativa, 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra), definição 

das informações a serem extraídas dos artigos selecionados, análise dos resultados, discussão 

e sumarização das informações, e a última etapa foi constituída pela apresentação da revisão
4-

. 

A busca aconteceu no período de maio de 2013 e obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

estar disponível na íntegra nas referidas bases de dados; estar disponível nos idiomas 

português, inglês ou espanhol; e ter como tema central o cuidado de enfermagem a pacientes 

em situações de emergência psiquiátrica. Foram utilizados como descritores: enfermagem 

psiquiátrica e emergências e suas respectivas tradução para o inglês (psychiatric nursing e 

emergencies) e espanhol (enfermería psiquiátrica e urgencias médicas). Foram encontrados 

um total de 920 artigos, destes 659 estavam disponíveis eletronicamente, a partir de então foi 

realizada a leitura dos títulos dos quais foram selecionados 99 artigos. Após a leitura final do 

artigo completo foram selecionados 41 artigos que se adequaram aos critérios de inclusão. A 

distribuição final foi: 15 na base scopus, 11 na pubmed, 13 na cinahl, 2 na lilacs e nenhum na 

Cochrane. Após a seleção dos estudos, os mesmos foram submetidos a leituras exploratórias e 

seletivas. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário contendo informações 

sobre a identificação do artigo, aspectos metodológicos do artigo, principais emergências 

psiquiátricas, ações realizadas pelo profissional de enfermagem a pacientes em situação de 

emergência psiquiátrica, limitações da assistência para esse tipo de paciente. Os resultados 

obtidos serão apresentados na forma de tabelas e quadros de modo a permitir uma melhor 

compreensão dos mesmos, sendo a análise dos dados fundamentada na literatura pertinente à 

temática. Os aspectos éticos e legais serão respeitados, tendo em vista que serão utilizados 

artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, cujos nomes dos autores serão 

devidamente referenciados após a citação de seus pensamentos. RESULTADOS: Dentre os 

41 artigos encontrados nas referidas bases de dados apenas quatro foram produzidos no 

Brasil. Diversas foram as temáticas abordadas: novas tecnologias para o auxílio ao cuidado de 

pacientes em crises, abordagem multiprofissional da equipe a esses pacientes, utilização de 

medicações, e tipos de emergência. Quando avaliada a questão das ações de enfermagem a 

pessoas em crises psiquiátricas no ambiente de emergência hospitalar encontrou-se como ação 

essencial a observação do comportamento da pessoa, principalmente através da comunicação 

não verbal, seguida da proteção do paciente que está em crise, e dos demais que estão no 

mesmo ambiente, bem como da equipe que realizará o atendimento. Essa proteção deve ser 

realizada, primeiramente, por meio do estabelecimento de uma comunicação terapêutica na 

qual através do diálogo o profissional consegue estabelecer as necessidades do paciente. Em 

alguns casos, em que o diálogo não obtém o resultado esperado, faz-se uso das contenções 

físicas ou químicas. Para tal, é necessário o trabalho de uma equipe multidisciplinar, que 

realize o procedimento da forma menos traumática possível para o paciente e para a equipe. É 

função da enfermagem, ainda, a administração dos medicamentos prescritos e a verificação 

dos sinais vitais. Ressalta-se que a comunicação terapêutica deve perpassar todo o processo de 

cuidar. CONCLUSÃO: Percebe-se que no Brasil, mesmo com os adventos da reforma 

psiquiátrica e o incentivo às práticas de humanização, as pessoas com problemas psiquiátricos 

ainda são marginalizadas. A produção científica com relação ao assunto é pouquíssima no 



 

país. Quanto às ações, ressalta-se a importância da humanização da assistência e da 

comunicação terapêutica como ponto de partida para o atendimento a pessoas em crise. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Estudar o tema é de 

extrema importância para os profissionais de enfermagem, haja vista que com o advento da 

reforma psiquiátrica e à diminuição dos leitos psiquiátricos é cada vez mais comum o 

atendimento de pessoas em crise nas emergências de hospitais gerais e os profissionais devem 

estar preparados para oferecer um atendimento de qualidade. REFERÊNCIAS: CILLO, 

G.W, JONES, C, MCCOY, E. Psychiatric Nurse: A Role In Overcrowding. J Emerg Nurs 

2008;34:455-7. ERCOLE et al. Revisão integrativa: evidências na prática do cateterismo 

urinário intermitente/demora. Rev. Latino-Am. Enfermagem jan.-fev. 2013;21(1):10. 

ESTELMHSTS P, BRUSAMARELLO T, BORILLE D, MAFTUM M.A. Emergências em 

saúde mental: prática da equipe de enfermagem durante o período de internação. Rev. 

enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 jul/set; 16(3):399-403. KONDO et al. Abordagem da 

equipe de enfermagem ao usuário na emergência em saúde mental em um pronto 

atendimento. Rev Esc Enferm USP 2011; 45(2):501-7. MENDES, K.D.S, SILVEIRA, 

R.C.C.P, GALVÃO, C.M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de 

evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm. 2008;17(4):758-64. 

DESCRITORES: Emergências. Enfermagem psiquiátrica. Promoção da saúde. 
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INTRODUÇÃO: Emergência psiquiátrica trata-se de uma situação em que o paciente 

apresenta dificuldade de manter o controle do seu comportamento expressando atitudes que 

podem pôr em risco sua própria integridade e a de outras pessoas. A associação americana de 

psiquiatria a define como uma situação que inclui uma perturbação aguda no pensamento, 

comportamento, humor, ou de relacionamento social que é descrita pelo paciente, familiar, ou 

instituição social e que intervenção imediata. É função dos profissionais de saúde realizar o 

acolhimento de pessoas com transtorno mental, destacando sua importância na prevenção das 

complicações e identificação dos quadros agudos que apresentem risco de vida. Para isso, é 

necessário que os profissionais de saúde estejam preparados para atender situações de 

emergência psiquiátrica e uma parte relevante é conhecer as limitações dos atendimentos para 

que os profissionais possam atuar melhorando as condições de seu trabalho. OBJETIVO: 

Identificar as limitações para o atendimento de enfermagem a pessoas em situação de crise 

psiquiátrica. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura referente à produção sobre o cuidado de enfermagem a pacientes em situação de 

emergências psiquiátricas, nos artigos de periódicos indexados nas seguintes bases de dados: 

Scopus, Publicações Médicas (PUBMED), Cummulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), COCHRANE e Literatura Latino-Americana e do Caribe de 
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informação em Ciências da Saúde (LILACS). A revisão integrativa tem o potencial de 

construir conhecimento em enfermagem, pois produz um conhecimento fundamentado e 

uniforme para uma prática clínica de qualidade e reduz os obstáculos para utilização do 

conhecimento científico, tornando a informação mais acessível, uma vez que num único 

trabalho há a união de várias pesquisas, permitindo assim agilidade da divulgação do 

conhecimento
4
. Para elaboração dessa revisão integrativa, as seguintes etapas foram 

percorridas: estabelecimento da questão norteadora e dos objetivos da revisão integrativa, 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos (seleção da amostra), definição 

das informações a serem extraídas dos artigos selecionados, análise dos resultados, discussão 

e sumarização das informações, e a última etapa foi constituída pela apresentação da revisão. 

A busca aconteceu no período de maio de 2013 e obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 

estar disponível na íntegra nas referidas bases de dados; estar disponível nos idiomas 

português, inglês ou espanhol; e ter como tema central o cuidado de enfermagem a pacientes 

em situações de emergência psiquiátrica. Foram utilizados como descritores: enfermagem 

psiquiátrica e emergências e suas respectivas tradução para o inglês (psychiatric nursing e 

emergencies) e espanhol (enfermería psiquiátrica e urgencias médicas). Foram encontrados 

um total de 920 artigos, destes 659 estavam disponíveis eletronicamente, a partir de então foi 

realizada a leitura dos títulos dos quais foram selecionados 99 artigos. Após a leitura final do 

artigo completo foram selecionados 41 artigos que se adequaram aos critérios de inclusão. A 

distribuição final foi: 15 na base scopus, 11 na pubmed, 13 na cinahl, 2 na lilacs e nenhum na 

Cochrane. Após a seleção dos estudos, os mesmos foram submetidos a leituras exploratórias e 

seletivas. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário contendo informações 

sobre a identificação do artigo, aspectos metodológicos do artigo, principais emergências 

psiquiátricas, ações realizadas pelo profissional de enfermagem a pacientes em situação de 

emergência psiquiátrica, limitações da assistência para esse tipo de paciente. Os resultados 

obtidos serão apresentados na forma de tabelas e quadros de modo a permitir uma melhor 

compreensão dos mesmos, sendo a análise dos dados fundamentada na literatura pertinente à 

temática. Os aspectos éticos e legais serão respeitados, tendo em vista que serão utilizados 

artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, cujos nomes dos autores serão 

devidamente referenciados após a citação de seus pensamentos. RESULTADOS: Os artigos 

encontrados retratam o atendimento a pessoas em crises psiquiátricas como próprios de uma 

equipe multidisciplinar. Nesse contexto, e devido a maioria dos artigos serem produções 

internacionais o enfermeiro psiquiatra tem uma relevância fundamental no cuidado a pessoas 

em crise, pois tem uma formação voltada para a humanização da assistência e um olhar 

diferenciado que torna o cuidado individualizado. Assim, cita-se como maior limitação para o 

atendimento às pessoas em crise a falta de capacitação profissional, pois mesmo no contexto 

internacional, a presença de um profissional de enfermagem com formação voltada para a 

psiquiatria não é a realidade da maioria dos setores de emergência. Além disso, os artigos 

citam a falta de educação continuada para os profissionais com relação à temática, o que 

contribui para a limitação citada anteriormente. Outro fator limitante para o atendimento em 

crises psiquiátricas é a longa demanda de tempo de atendimento que o paciente exige. Com a 

diminuição dos leitos psiquiátricos, os pacientes em crise necessitam ficar em observação por 

mais tempo nos hospitais gerais, e ainda não há um serviço de referência e contra-referência 

que gerencia esses pacientes de forma eficaz, faltam leitos e o cuidado acaba sendo 

prejudicado. Sabe-se que as pessoas em crise psiquiátrica podem colocar a si mesmo e aos 

outros em situação de perigo, com isso outra limitação citada nos artigos é a falta de ação 

conjunta com departamento de segurança da instituição que precisa ter também profissionais 

treinados e capacitados para intervir nesse tipo de situação. Além dos problemas com recursos 

humanos e falta de leitos, há a escassez de materiais apropriados para as condutas, 

principalmente, referentes à contenção física, sendo o profissional obrigado a improvisar o 



 

uso de ataduras e gases para tal fim. CONCLUSÃO: Têm-se como principais limitações para 

a assistência a pessoas em crises psiquiátricas a falta de qualificação profissional que gera 

uma série de contratempos e impede um atendimento de qualidade a essa parcela da 

população. Percebe-se que há uma lacuna na literatura nacional acerca desse tema, poucos 

estudos são produzidos o que demonstra o desafio dos profissionais de abordarem o tema, 

mesmo que para cunho de pesquisa. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: É importante que os profissionais tomem consciência que atender a 

pacientes em crises psiquiátricos está cada vez mais comum, mesmo em emergências de 

hospitais gerais e, para isso, é importante a qualificação profissional para um atendimento de 

qualidade. REFERÊNCIAS: ERCOLE et al. Revisão integrativa: evidências na prática do 

cateterismo urinário intermitente/demora. Rev. Latino-Am. Enfermagem jan.-fev. 

2013;21(1):10. ESTELMHSTS P, BRUSAMARELLO T, BORILLE D, MAFTUM M.A. 

Emergências em saúde mental: prática da equipe de enfermagem durante o período de 

internação. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, 2008 jul/set; 16(3):399-403. KONDO et al. 

Abordagem da equipe de enfermagem ao usuário na emergência em saúde mental em um 

pronto atendimento. Rev Esc Enferm USP 2011; 45(2):501-7 MENDES, K.D.S, SILVEIRA, 

R.C.C.P, GALVÃO, C.M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de 

evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm. 2008;17(4):758-64. WHITE 

A. Managing behavioral emergencies: striving: Toward evidence-based practice. J Emerg 

Nurs 2010;36:455-9. 

DESCRITORES: Emergências, enfermagem psiquiátrica, promoção da saúde 
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INTRODUÇÃO: O uso de substâncias nocivas à saúde no período gravídico-puerperal, 

como drogas lícitas e ilícitas, deve ser investigado e desestimulado, pois crescimento fetal 

restrito, aborto, parto prematuro, deficiências cognitivas no concepto, entre outros, podem 

estar associados ao uso e abuso dessas substâncias. As gestantes que têm por hábito consumir 

tais substâncias devem ser tratadas como de risco. Entende-se por gravidez de alto risco 

aquela na qual a saúde e/ou a vida tanto da mãe como do concepto têm maiores chances de 

sofrerem danos do que as da média da população considerada. A relevância do estudo 

perpassa a necessidade de conhecer e identificar os principais tipos de drogas consumidos 

pelas gestantes e os efeitos sobre o neonato, para assim poder oferecer benefícios a estas 

puérperas e subsídio aos profissionais da saúde quanto aos cuidados adequados a esses 

neonatos. OBJETIVO: Identificar a visão das puérperas acerca do uso das drogas no período 

gestacional. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Realizou um estudo do tipo descritivo-

exploratório, com abordagem qualitativa, na unidade de alojamento conjunto e de 

neonatologia de um hospital secundário em Fortaleza-CE. Participaram do estudo quatorze 

puérperas que se encontraram nas dependências dos referidos setores hospitalar. Elegeu-se 

como critérios de inclusão a utilização de drogas lícitas ou ilícitas, idade igual ou superior de 

18 anos, independente de cor, raça, classe social, estado civil, religião e realização ou não do 

pré-natal. Excluíram-se as puérperas menores de 18 anos e puérperas com problemas 

neurológicos. A coleta de dados iniciou com a primeira etapa que constituiu na observação 

não participante dos setores a fim de se conhecer a rotina dos referidos sistemas com relação 

aos cuidados realizados e os hábitos das puérperas. A segunda etapa se estabeleceu na 

consulta aos prontuários com a finalidade de obter os dados referentes aos critérios de 

inclusão e exclusão pré-determinados. A terceira etapa versou acerca da aplicação de uma 

entrevista semi-estrutura. Tais entrevistas foram gravadas mediante autorização da puérpera e 
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transcritas na íntegra para a confiabilidade e fidedignidade dos relatos. Essa forma de 

organizar os dados avalia as respostas dos sujeitos da pesquisa, a fim de que possam ser 

analisadas adequadamente, fazendo-se necessário a organização dos dados mediante seu 

agrupamento categorias temáticas. A pesquisa respeitou a resolução 196/96 do conselho 

nacional de saúde, preservando os preceitos éticos através da confidencialidade, sigilo, 

anonimato e permissão para se ausentar. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de 

ética em pesquisa da Universidade de Fortaleza – UNIFOR sob parecer nº 133.009. 

RESULTADOS: Após inúmeras leituras buscando a validação dos dados, mediante a 

descrição cuidadosa das entrevistas por meio do agrupamento, descrição, documentação e 

classificação das falas, identificaram-se os núcleos temáticos, surgindo as categorias: 

Conhecimento da puérpera quanto ao agravo à saúde e Percepção da usuária de droga 

acerca da assistência de enfermagem. Conhecimento da puérpera quanto ao agravo à 

saúde: O acompanhamento da gestação mediante as consultas de pré-natal é uma ocasião 

impar, na qual se destaca a comunicação entre os profissionais de saúde e a cliente onde se 

necessita oportunizar a oferta ou mesmo um intercâmbio de informações para que as gestantes 

possam acessar os conhecimentos aos possíveis risco e agravos do uso de drogas durante a 

gestação. A partir dessa categoria percebe-se a carência de conhecimento dessas puérperas e a 

escassa comunicação que há entre os profissionais de saúde e as mesmas. Quando a genitora 

desconhece os efeitos do uso de drogas durante a gestação, se torna um prejuízo tanto para sua 

saúde como a de seu filho. Pois o não conhecimento a leva tomar atitudes errôneas e 

prejudiciais. Levando a um prejuízo para o desenvolvimento social das famílias e 

comunidades afetadas, que arcarão com suas conseqüências. “Me falaram que não podia 

fumar porque o neném poderia nascer cansado, e poderia ter outros problemas de saúde que 

não era bom para saúde.” [P3]; “A doutora falou que eu tinha de parar mesmo de usar, 

porque tava fazendo mal pra mim e pro meu bebê. Que eu podia ter a pressão aumentada e 

que o bebê podia nascer antes do tempo e ficar na UTI.” [P14]. Percepção da usuária de 

droga acerca da assistência de enfermagem: O uso de drogas como o álcool e o cigarro 

continua sendo um grande problema de saúde pública, repercutindo de maneira assustadora na 

sociedade em que vivemos. Nas gestantes, esse problema ganha ainda mais importância, pois 

a exposição dessas pacientes às drogas pode levar ao comprometimento irreversível da 

integridade do binômio mãe-feto. Uma das dificuldades no conhecimento do uso de drogas 

pelas gestantes deve-se ao fato de este hábito não ser pesquisado de maneira sistemática nas 

consultas pré-natais, tornando-se difícil avaliar se uma paciente é ou não usuária de drogas, 

seja pela dificuldade em caracterizar um valor limite que seja nocivo, seja pela omissão ou 

negação da informação. Uma mistura de medo e culpa pode subdimensionar as estatísticas de 

consumo, mesmo utilizando formas mais criteriosas para detecção do uso. Nesta categoria 

ressaltou-se o comportamento da puérpera em relação ao uso de bebidas e as dificuldades que 

sentiam em relação a abandonar o vicio do álcool. “A gente fica triste né, mais não conseguia 

deixar de beber, e as pessoas que andavam comigo dizia que era besteira e que não ia 

acontecer nada.” [P10]; “Eu ficava com medo toda vez que ia lá no posto, e a doutora 

falava, mas quando eu chegava em casa eu queria era beber pra esquecer como meu marido 

era ruim comigo.” [P13]. CONCLUSÃO: O estudo demonstrou que a informação torna-se 

imprescindível diante do conhecimento acerca do tema e com base neste perpetra-se a 

participação dos profissionais frente às orientações mediante o pré-natal especialmente no que 

concerne a cursos de qualificações e interesses profissionais. O consumo de drogas, além de 

apresentar sensação de lacunas no papel de mãe gerado pelo conhecimento de que esse fato é 

prejudicial ao filho, o modo preconceituoso como a sociedade olha para essa mulher, faz ela 

se sentir culpada e a única responsável por esse acontecimento. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A pesquisa contribuiu 

para o reconhecimento da relevância do papel do profissional de enfermagem, visto que as 



 

ações por ele desenvolvidas junto às puérperas usuárias de álcool e outras drogas 

caracterizam-se pela recepção e identificação da clientela, desenvolvimento de ações 

educativas, buscando alianças junto à comunidade e o encaminhamento a outros locais de 

tratamentos. 

DESCRITORES: Gravidez de alto risco, Qualidade da assistência à saúde. 
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INTRODUÇÃO: A tuberculose ainda é considerada um grave problema de saúde publica no 

Brasil. Apesar de que já deveria estar sob controle, diversos fatores contribuem para que isso 

não ocorra por se tratar de uma enfermidade ligada às baixas condições socioeconômicas da 

população, além da desnutrição, baixa aderência da população e a resistência ao tratamento. 

Nesse contexto, um forte instrumento para que seja atingido o controle dessa doença é a 

educação permanente e a educação continuada dos profissionais de saúde, principalmente os 

da atenção básica, e prioritariamente, os agentes comunitários de saúde, pois são estes que 

estão em contato direto no dia-a-dia das famílias facilitando um melhor rastreamento dos 

casos suspeitos, acompanhamento dos que estão em tratamento da doença, e esclarecimento 

da população sobre aspectos relacionados à doença, oferecendo ações de saúde voltadas, 

principalmente, para as práticas preventivas. Ao pretender discutir o processo de formação ou 

qualificação dos profissionais, é necessário observar o perfil do profissional a ser capacitado, 

suas necessidades de formação e qualificação e as competências que devem ser desenvolvidas 

ou adquiridas no processo educacional; deve-se basear na possibilidade e transformar as 

práticas profissionais em aprendizagem. Considerando-se que as necessidades de formação e 

desenvolvimento profissional sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e 

populações e por ser, o agente de saúde, um personagem primordial para que ocorra a 

promoção e prevenção da saúde nas comunidades, viu-se a necessidade de capacitá-los sobre 

a temática, no intuito de aprimorar os conhecimentos para que possam ser elaboradas e 

implementadas ações de qualidade e efetividade no controle da tuberculose. OBJETIVO: 

Relatar uma experiência prática que teve como objetivo ampliar e atualizar o conhecimento 

do agente comunitário de saúde acerca do tema tuberculose através de capacitação 

profissional. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Este estudo consiste em um relato de 

experiência realizado no período de maio à junho de 2013 em um Centro de Saúde da Família 
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(CSF) no município de Fortaleza – CE. Contou-se com a participação de 35 agentes 

comunitários de saúde (ACS) que trabalhavam na área adstrita da unidade de saúde. Antes de 

iniciar a capacitação, foram aplicados questionários contendo 15 questões sobre Tuberculose 

e qualificação profissional, a fim de apreender o conhecimento prévio dos agentes de saúde 

sobre o tema, sendo este respondido pelos 35 ACS presentes no primeiro encontro. Foram 

desenvolvidos dois encontros semanais, cada um com duração de quatro horas, totalizando 

dez encontros. Esta etapa constituiu-se de aula expositiva, ministrada pelo pesquisador 

responsável, o qual utilizou como recurso pedagógico a projeção de slides essencialmente 

constituídos de conteúdo sobre o tema, como: epidemiologia da tuberculose, sintomatologia e 

tipos de TB, fatores de risco, diagnóstico, tratamento, programa de controle da Tuberculose e 

papel dos profissionais de saúde. Ao final dos encontros, responderam novamente o 

questionário aplicado anteriormente para que pudéssemos utilizar os números de acertos e 

erros, comparando os valores pré e pós-capacitação, como critério de avaliação da 

intervenção. Os totais de acertos e erros, pré e pós-capacitação, foram analisados e 

apresentados na forma de tabela. Os aspectos éticos foram respeitados em todas as fases da 

pesquisa conforme a Resolução n.º196/96 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: 

Os encontros com os agentes de saúde proporcionaram experiências enriquecedoras para 

ambas as partes. Durante os encontros onde foram abordados conteúdos sobre a tuberculose, 

os participantes foram estimulados a perguntar e a inserir novos tópicos durante a exposição, 

assim como refletir sobre o tema apresentado contando, para isso, com o conhecimento 

adquirido nessa etapa de capacitação e com as informações que cada um possuía previamente 

sobre o assunto. Algumas dificuldades foram relatadas durante o percurso metodológico como 

a falta de espaço físico para realização das exposições, dispersão de alguns participantes e a 

dificuldade de manter o cronograma do curso devido às atividades assistenciais da unidade. 

No primeiro dia de encontro pediu-se para que os agentes de saúde participantes (35) 

respondessem à algumas questões referentes à tuberculose e qualificação profissional. Em 

seguida, durante este e nos próximos dez encontros foi feita a exposição pelo facilitador sobre 

o tema. Após as aulas expositivas, com a aquisição de novos conhecimentos, bem como o 

aprofundamento daqueles já existentes e também com as experiências vivenciadas por cada 

agente, estes responderam novamente o mesmo questionário. É importante ressaltarmos aqui, 

que apenas 31 agentes de saúde responderam as questões após a intervenção, pois quatro 

faltaram o último encontro, correspondendo a uma evasão de 11,42%, o que nos faz pensar 

que essa ausência pode levar ao não ganho de conhecimento e conseqüente déficit na 

assistência à saúde da comunidade.. Dentre os participantes, constatou-se uma faixa etária 

média de 20 a 56 anos, sendo 85,7% (30) mulheres e 14,28 % (5) homens, apenas 14 (40%) 

haviam realizado curso de capacitação sobre tuberculose nos últimos cinco anos. Quanto ao 

tempo exercendo a função de ACS, apenas 1 estava há menos de um ano, 27 entre 2 e 5 anos, 

e 7 há mais de 10 anos. Em relação à quantidade de acertos totais de cada questionário, 

nenhum ACS acertou as 15 no pré-teste, sendo o máximo de 14 acertos por 02 ACS e o 

máximo de 08 erros por com 02 ACS. Na segunda prova 03 ACS acertaram as 15 questões, o 

numero de erros diminuíram significativamente, sendo o máximo de 05 erros cometidos por 

apenas 01 ACS. CONCLUSÃO: O resultado do pré-teste aponta uma fragilidade relacionada 

aos saberes dos ACS em relação à patologia. Após a capacitação percebe-se uma melhora 

nesse indicador corroborando na afirmação de que é importante a inserção da educação 

continuada na rotina dos profissionais da Atenção Básica. A experiência da capacitação deve 

ser fortalecida e incentivada, sendo evidente sua importância para os agentes comunitários de 

saúde, pois proporciona uma maior quantidade de conhecimentos adquiridos e, 

conseqüentemente reflete-se na qualidade das ações de prevenção e promoção da saúde 

oferecida à comunidade sob seus cuidados. Anseia-se ainda que, o desejo de sensibilização e 

compromisso dos gestores no incentivo à educação continuada seja concretizados e que sejam 



 

formuladas e implementadas políticas públicas com esse objetivo, pensando na melhoria da 

saúde. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: O enfermeiro 

exerce um importante papel enquanto membro de uma equipe multidisciplinar, e no que se 

refere às atividades no controle da tuberculose, além de fazer visita domiciliar para 

acompanhar o tratamento domiciliar e supervisionar o trabalho do ACS e realizar ações 

educativas junto à clientela, propõem-se que ele desenvolva e/ou busque incentivo à 

capacitação dos membros da equipe, entendendo que a educação continuada assume um papel 

fundamental no processo do cuidar em enfermagem por ser um importante instrumento de 

desenvolvimento e crescimento pessoal. 

DESCRITORES: Educação continuada; Tuberculose; Atenção Primária à Saúde. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional tornou-se um dos maiores desafios para a 

saúde pública no Brasil, visto que se exige a efetiva implementação das estratégias de 

educação em saúde como possibilidade de manter a capacidade funcional do idoso. As 

instituições de longa permanência ou até mesmo residencial para idosos, conhecidas também 

como asilos, abrigos, lares, casas de repouso, clínicas geriátricas, devem satisfazer às 

necessidades básicas desses idosos quanto à: moradia, alimentação, saúde e convivência 

social, por meio do trabalho de uma equipe multidisciplinar (FERREIRA, 2010). O Lar 

Torres de Melo é uma instituição de referência no Estado do Ceará, com 107 anos de atuação 

ininterrupta na área de abrigamento para pessoas idosas, tendo como objetivo assistir de 

forma integral, assegurando e preservando seus direitos por meio de ações concretas de 

igualdade, liberdade e condições de vida digna. Nesta modalidade, visa ser a maior e melhor 

qualificada instituição de Longa Permanência, especializada na assistência e tratamento de 

pessoas idosas em estado de dependência parcial, total e fase terminal, oferecendo serviços de 

qualidade e de acordo com as leis que orientam as políticas públicas para o segmento. Hoje 

atende a 228 idosos residentes e mais 100 do projeto de convivência que passam duas tardes 

na instituição, fazendo atividades, e a noite retorna para as suas residências. Este trabalho é 

realizado por uma equipe multiprofissional: médicos, enfermeiros, terapeuta ocupacional, 

fisioterapeutas, nutricionista, pedagoga e assistentes sociais, além de profissionais auxiliares e 

de apoio administrativo, distribuídos nas diversas áreas (social, saúde, serviço de alimentação, 

serviços gerais e de segurança), perfazendo uma equipe composta por 117 profissionais que se 

revezam diuturnamente. Enfatiza-se que a busca pela institucionalização vem aumentando, 
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registrando uma demanda reprimida de pelo menos 85 pessoas/mês. Esta demanda amplia a 

dimensão social do problema, pois se trata de vidas que necessitam do serviço sem 

perspectiva de atendimento, em virtude da escassez de recursos e limitações da capacidade 

física para ampliação do atendimento. O Lar Torres de Melo sobrevive graças às doações da 

sociedade e dos convênios realizados com o setor público, cada vez mais restrito. 

OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada pelo aluno da disciplina de Procedimentos 

Básicos de Enfermagem (PBE) no cuidar ao idoso no Lar Torres de Melo. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de estudo descritivo, tipo relato de experiência, o qual foi 

realizado no período de 2012, durante a atividade prática da turma de PBE no campo. A 

pesquisa contou com a participação de 26 acadêmicos de Enfermagem do quarto semestre, 

bem como o campo da associação civil, sem fins lucrativos, de caráter exclusivo de 

assistência social e promoção humana, Lar Torres de Melo, situado na região metropolitana 

de Fortaleza – Ceará. RESULTADOS: Mesmo com as dificuldades institucionais, a equipe 

demonstra controle total da assistência. Além de aprender a cuidar melhor do idoso, com 

relação as suas necessidades emocionais e fisiológicas, o campo deu oportunidade para o 

professor e aluno, inserirem métodos que visam à melhoria da qualidade de vida destes. Pôde-

se observar um impacto inicial em todos os acadêmicos, ao mesmo tempo em que despertou, 

na maioria, vontade e força para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O idoso, 

inicialmente, representou conotação negativa e positiva ao mesmo tempo, marcado por 

ensinamento, experiência de vida, associados às perdas funcionais e necessidade de cuidados 

especiais. Posteriormente, observou-se mudança na concepção da velhice entre os 

acadêmicos, relatando o idoso de forma mais positiva e encarando a experiência com idoso 

institucionalizado como reavaliação de conceitos e novo olhar sobre a vida. Portanto, práticas 

de ensino que inserem o acadêmico em novos campos de atuação como a saúde do idoso são 

benéficas e necessárias para o crescimento profissional e a humanização em saúde, pois como 

os próprios acadêmicos relataram, a experiência amplia a dimensão de vida e a valorização 

das pessoas, permitindo uma maior reflexão sobre o futuro. Os acadêmicos tiveram a 

oportunidade de realizar exame físico completo, evolução de enfermagem, aprazamentos e 

administração de medicamentos, teste diagnóstico e realização de curativos. As experiências e 

vivencias acadêmicas e assistenciais, desenvolvidas em ambiente transdisciplinar, definem 

novas formas e maneiras de ver e compreender os espaços, as estratégias, as configurações 

operacionais e os resultados passíveis de serem obtidos por nós acadêmicos de enfermagem 

comprometidos com os saberes e fazeres aplicados de forma diversificada. Transcender o 

paradigma de formação e ensino voltado para a prática humanizada requer, no mínimo, a 

consciência humanizada. A defesa desse novo paradigma nesse campo tem como objetivo 

preparar e formar o profissional quanto acadêmico. CONCLUSÃO: Os idosos parecem 

relacionar sua qualidade de vida ao aspecto físico e a possibilidade de manter-se ou não ativo. 

A vivência dos acadêmicos e profissionais de Enfermagem no referido campo, proporcionou 

uma atuação mais humanizada na assistência à saúde. Além de estimular a superação e o 

trabalho em equipe, ferramentas úteis para o desenvolvimento profissional. A luta não é fácil 

e obriga a instituição a buscar sua sustentabilidade, possibilitando assim, novos investimentos 

direcionados ao aumento da capacidade de abrigo e até mesmo na melhoria dos serviços 

prestados. CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: A enfermagem tem atuado 

efetivamente para mudar esta realidade, sobretudo no referida à saúde e educação no idoso. 

Na área da saúde, a enfermagem tem contribuído na abordagem do cuidado em aspectos do 

processo de envelhecimento (capacidade funcional, independência e autonomia, fragilidade, 

avaliação cognitiva, engajamento social, qualidade de vida, promoção de saúde, prevenção de 

doenças, entre outros); e da senilidade (condições crônicas de saúde, situações de urgências e 

emergências, atenção domiciliar, entre outros). Atualmente, os cursos de Graduação em 

Enfermagem abrangem temas sobre gerontologia e geriatria, com a finalidade de capacitar e 



 

qualificar enfermeiros para atender/cuidar de idosos. Enfim, a enfermagem desempenha papel 

determinante na execução e cumprimento das leis direcionadas aos idosos, promovendo a 

inclusão social indiscriminada (sexo, cor, raça, religião, classe social) dos idosos, respeitando 

suas capacidades e limitações. Contudo, ainda há muito a conquistar nessa área de 

conhecimento. Este estudo mostrou que o aluno iniciou o processo de saber lidar com o 

reconhecimento da necessidade do cuidar com o envelhecimento e a finitude, o qual tem sido 

pouco valorizado. 

DESCRITORES: Saúde do idoso. Assistência. Instituição de Longa Permanência para 

Idosos. 
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INTRODUÇÃO: Seguindo tendência mundial, notam-se, no Brasil, processos de transição 

que têm produzido importantes mudanças no perfil das enfermidades que acometem a 

população, observando-se, a partir dos anos 60, que as doenças infecciosas e parasitárias 

deixaram de ser a principal causa de morte, sendo substituídas pelas doenças do aparelho 

circulatório e pelas neoplasias. Essa progressiva ascensão da incidência e da mortalidade por 

doenças crônico-degenerativas, conhecida como transição epidemiológica, tem como 

principal fator o envelhecimento da população, resultante do intenso processo de urbanização 

e das ações de promoção e recuperação da saúde. A neoplasia mamária é o tipo de câncer 

mais frequente na mulher brasileira. Ocorre principalmente após os 40 anos de idade, embora 

nos últimos anos tenha se observado um fenômeno ainda inexplicado: o aumento sensível de 

sua incidência em faixa etárias mais jovens em todo o mundo. Apesar de ser considerado um 

câncer de relativo bom prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de 

mortalidade por câncer da mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque 

a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. A etiologia do câncer de mama é 

desconhecida, e seus fatores de risco, quando considerados individualmente, são abstrações 

estatísticas. Da singularidade caótica do evento neoplásico inicial e sua progressão na 

intimidade do tecido mamário, até o diagnóstico, muitos anos podem ter corrido. Sua 

evolução natural é, de maneira inexorável, para a morte, geralmente acompanhada de vários 

graus de sofrimento físico e emocional. O diagnóstico de câncer na mulher é vivenciado como 

um momento de imensa angústia, sofrimento e ansiedade. Durante o tratamento, a paciente 

vivencia perdas, por exemplo, físicas e financeiras, e sintomas adversos, tais como: depressão 

e diminuição da autoestima, sendo necessárias constantes adaptações às mudanças físicas, 

psicológicas, sociais, familiares e emocionais ocorridas. O período de diagnóstico pode ser 

traumático, principalmente se é prolongado ou termina com a afirmação de uma doença que é 

ameaçadora à vida. A incerteza sobre o tempo ou a qualidade de vida no futuro requer da 

mulher um aprendizado, seja pela experiência ou por outra maneira, não somente sobre o que 

o diagnóstico significa para a sua vida, mas sobre o que ela deve fazer para manter algum 

controle sobre si mesmo. A quimioterapia adjuvante vem sendo a opção de escolha no 
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tratamento em alguns casos de câncer de mama, diminuindo a chance de recidiva e 

aumentando a sobrevida dos pacientes. Uma vez retirado o tumor, cirurgicamente, a recidiva 

da doença pode ocorrer através de possíveis micrometástases ocultas. Portanto, a finalidade 

do tratamento através da quimioterapia adjuvante é justamente, erradicar as micrometástases, 

diminuindo a chance de recidiva e aumentando a sobrevida. As alterações da integridade 

físico-emocional como desconforto, dor, desfiguração, dependência e perda de autoestima são 

relatados pelos pacientes que perceberam a qualidade de suas vidas profundamente alteradas 

em curto espaço de tempo. A amplitude da assistência oferecida à mulher com diagnóstico de 

câncer perpassa os conhecimentos técnicos e abrange o cuidado holístico dessa paciente, 

contemplando o enfretamento pessoal e familiar, monitorando as reações adversas do 

tratamento, orientações da terapia e o incentivo a superação. O levantamento do perfil sócio-

demográfico e clínico-terapêutico das pacientes auxilia os profissionais de saúde na 

caracterização dessa população e permite formular estratégias específicas para o grupo, 

garantindo uma assistência baseada em evidências e qualificada a promoção e recuperação da 

saúde das mulheres submetidas a tratamento quimioterápico. Diante do exposto, justifica-se a 

necessidade da realização deste estudo, pois, conhecendo a caracterização das mulheres 

acometidas pelo câncer de mama, estarão disponíveis novos subsídios visando ao 

aprimoramento da promoção à saúde da mulher. OBJETIVO: Descrever as características 

sócio-demográficas e clínico-terapêuticas de mulheres com câncer de mama em tratamento 

quimioterápico. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo de natureza descritiva, 

transversal e abordagem quantitativa. O estudo foi realizado no setor de quimioterapia do 

hospital da Irmandade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, uma instituição 

hospitalar filantrópica de nível terciário e referência em tratamento oncológico no Estado do 

Ceará. O setor contempla o serviço ambulatorial de quimioterapia e atendimento exclusivo do 

Sistema Único de Saúde para pacientes adultos sem restrição de sexo ou nível sócio-

econômico. A amostra do estudo foi composta por 72 mulheres, sendo baseada na população 

de mulheres com diagnóstico de câncer de mama. A coleta de dados foi realizada no período 

de abril a maio de 2012. Depois de dado o consentimento informado, todas as mulheres 

participaram de uma entrevista individual e preencheram um questionário contendo as 

variáveis relacionadas aos dados sócio-demográficos e clínico-terapêuticos. Para a análise dos 

dados utilizou-se o software Statistical Package for Social Science (SPSS for windows versão 

18.0). Para análise descritiva dos dados, foi calculado a média e o desvio padrão. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará - COMEPE com 

o número de protocolo 71/12 com ofício de número 130/12. Foram atendidos todos os 

preceitos ético-legais recomendados na resolução 196/96 sobre pesquisas envolvendo seres 

humanos do Conselho Nacional de Saúde-Ministério da Saúde. RESULTADOS: O perfil 

sócio-demográfico da amostra estudada foi de uma média de 54,47 anos de idade, em sua 

maioria, casadas e que residiam na capital de Fortaleza-CE. Em sua maior proporção, tratava-

se de mulheres alfabetizadas, desempregadas e que possuíam renda em torno de um salário 

mínimo. Constatou-se que algumas pacientes, após o diagnóstico da doença, tiveram que 

afastar-se de suas atividades profissionais para realizar o tratamento quimioterápico, e que 

estas relataram dificuldades financeiras em consequência desta mudança, além de maiores 

interferências na qualidade de vida das mesmas, principalmente devido ao tratamento 

quimioterápico. Quanto à caracterização clínica terapêutica, observou-se o predomínio do 

diagnóstico de carcinoma ductal invasivo de mama, estando, as mulheres participantes, entre 

o segundo e quarto ciclo de quimioterapia. A maioria era mastectomizada e não realizaram 

radioterapia. Quanto ao protocolo de quimioterapia, observou-se que o mais frequente foi o 

tratamento adjuvante AC-T que promove aumento na sobrevida livre de doença e da 

sobrevida global em mulheres, promovendo discreto, porém estatisticamente significativo 

aumento na qualidade de vida das pacientes. CONCLUSÃO: Observou-se que o 



 

levantamento do perfil sócio-demográfico e clínico-terapêutico oriundo da análise dos dados 

gerou subsídios para a prática da promoção da saúde de mulheres com câncer de mama, 

possibilitando aos profissionais de saúde, informações necessárias para as práticas 

assistenciais cotidianas nos serviços de saúde, voltadas para a realidade social, podendo 

influenciar positivamente nos resultados do tratamento, por meio de um planejamento de 

ações que visem melhorias globais para estas pacientes. IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: A pesquisa tem papel relevante para o planejamento, execução e 

avaliação de programas de ações em saúde, nos seus diferentes níveis de atuação. A promoção 

da saúde torna-se imprescindível e as ações educativas e preventivas necessitam ser 

desenvolvidas de forma contínua na vida das mulheres melhorando cada vez mais a qualidade 

de vida destas pacientes. 

DESCRITORES: Neoplasias da mama. Promoção da Saúde. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama surge quando ocorre uma multiplicação acelerada e 

desorganizada das células da mama. Esse é o tipo de câncer mais temido pelas mulheres por 

ser uma doença de características diferenciadas de outras doenças crônicas, que pode provocar 

deformidades e distúrbio da imagem, apresentando ainda alta mortalidade. Para a modificação 

do cenário atual do câncer de mama, estudos comprovam que o melhor meio é através da 

prevenção secundária pelos métodos de diagnóstico precoce e rastreamento da doença. A 

intervenção educativa é uma componente da promoção da saúde, com estratégias de 

prevenção de doenças, saúde e bem estar, conhecimento sobre fatores de risco e mudança de 

comportamento. As evidências sobre o impacto das intervenções educativas na detecção 

precoce e rastreamento do câncer de mama em mulheres permitem ao enfermeiro estabelecer 

metas e resultados para mudança de comportamento e busca pela saúde. Pesquisas que 

envolvam estratégias de intervenção educativa contribuirão para tomada de decisão na prática 

clínica dos enfermeiros e equipe multiprofissional. OBJETIVO: Avaliar as evidências 

disponíveis na literatura sobre as intervenções educativas direcionadas à detecção precoce e 

rastreamento do câncer de mama. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O método de 

pesquisa adotado foi a revisão integrativa da literatura e para a realização desta, as seguintes 

etapas foram adotadas: identificação do tema ou formulação da questão norteadora; 

amostragem ou busca dos estudos na literatura; categorização dos estudos; avaliação dos 

estudos incluídos na revisão; discussão e interpretação dos resultados e a síntese do 

conhecimento evidenciado nos artigos analisados ou apresentação dos resultados da revisão 

integrativa. A pergunta norteadora para a elaboração da revisão integrativa foi construída 

através da estratégia PICO (P= population, I= intervention, C= control, O= outcomes e 
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consistiu em: Quais as evidências disponíveis na literatura sobre as intervenções educativas 

direcionadas à detecção precoce e rastreamento do câncer de mama em mulheres? Para a 

busca dos artigos, utilizou-se a internet para acessar as bases de dados: PubMed, CINAHL, 

SCOPUS e LILACS. As palavras-chave que tinham relação com o tema foram selecionadas e 

verificadas nas bases de dados se essas eram descritores controlados de acordo com a 

indexação em cada base específica. Foram utilizados como descritores controlados: 

Intervention studies, breast neoplasms, health education, early detection of cancer, early 

diagnosis, estudos de intervenção, neoplasias da mama, educação em saúde, educação de 

pacientes como assunto e diagnóstico precoce; e como descritores não controlados: 

educational intervention, screening, breast cancer, intervenção educativa e detecção precoce. 

Para promover ampla busca de artigos, realizaram-se todas as combinações possíveis entre os 

descritores em cada base de dados. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos 

completos que abordassem qualquer intervenção educativa relacionada à detecção precoce e 

rastreamento do câncer de mama, direcionada às mulheres maiores de 18 anos, sem 

diagnóstico prévio de neoplasia mamária; publicados em inglês, espanhol ou português de 

janeiro de 2000 a novembro de 2012 e sem distinção do delineamento de pesquisa empregado. 

Para a análise do nível de evidência e do delineamento de pesquisa dos estudos incluídos na 

revisão, utilizaram-se os conceitos propostos por pesquisadores da área de enfermagem. 

RESULTADOS: Dos quatorze artigos incluídos na revisão, constatou-se que doze foram 

publicados em inglês e dois em espanhol; dentre os países de origem das publicações, houve o 

predomínio dos Estados Unidos da América (EUA), com nove artigos, seguido da Turquia, 

com dois, Cuba, com dois e Irã com um artigo. Em relação aos periódicos houve diversidade, 

com destaque para o Oncology Nursing Forum com três artigos e o Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention, com dois artigos.Em relação ao nível de evidência, seis estudos 

apresentaram nível de evidência forte (nível II), do tipo ensaio clínico randomizado 

controlado e oito estudos foram considerados com nível de evidência moderada (nível III) do 

tipo ensaios clínicos bem delineados sem randomização, de acordo com o sistema hierárquico 

adotado. Os estudos presentes na revisão enfocaram os três tipos de intervenções, a saber: 

comportamentais, cognitivas e sociais. Esta revisão demonstra que muitas barreiras em 

relação às mulheres, aos profissionais e ao sistema de saúde vigente podem ser superadas com 

intervenções bem delineadas. A população que compôs os estudos era, em sua maioria, 

imigrantes, desfavorecidas cultural e socioeconomicamente, e/ou com risco para o 

desenvolvimento da doença, pouco atingidas pelas ações de serviços de saúde locais e que as 

estratégias para a ampliação dos métodos de detecção precoce e rastreamento do câncer de 

mama mostraram-se benéficas e necessárias. As intervenções a serem aplicadas devem levar 

em consideração as características específicas de cada população, respeitando as diferenças 

socioeconômicas e culturais. A maioria das intervenções analisadas foi cognitiva e todas 

testaram o efeito de estratégias que visaram ampliar o conhecimento sobre aspectos gerais e 

métodos de rastreamento e detecção precoce do câncer de mama e/ou a intenção em realizar 

tais métodos. Destaca-se a escolha por estratégias ligadas à tecnologia, tais como multimídias, 

web sites e videoconferências. Mulheres que nunca realizaram uma mamografia ou exame 

clínico das mamas tiveram dificuldades em se adaptar tanto ao ambiente do serviço de saúde 

tradicional quanto a participar de intervenções educativas ministradas por profissionais de 

saúde. O fato é evidenciado quando existe diferença cultural ou de idioma, o que requer 

estratégias de alcance mais extensas e, em casos assim, as estratégias de intervenções sociais 

são importantes, visto que pode se utilizar conselheiros de saúde ou promotoras ou pessoas de 

influência da comunidade para realizar a intervenção. A utilização de promotoras como 

veículo de aplicação das estratégias educativas mostrou-se eficaz em todos os estudos 

categorizados nas intervenções sociais. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Este estudo demonstrou que a escolha da intervenção educativa deve levar 



 

em consideração as características da população alvo, como etnia, raça, idioma, nível 

socioeconômico e cultural. Os três tipos de intervenções educativas (comportamentais, 

cognitivas e sociais), demonstraram efeitos positivos no aumento do conhecimento geral 

sobre câncer de mama, na detecção precoce e métodos de rastreamento deste câncer, 

entretanto, sugere-se que, quando pertinente, se utilize de combinações de estratégias para se 

obter um resultado eficaz, visto que algumas intervenções contemplam diferentes aspectos 

que requerem uma gama maior de estratégias. 

DESCRITORES: Educação em saúde. Neoplasias da mama. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Em 2009, o Ministério da Saúde (MS) lançou a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), objetivando a promoção de ações de saúde 

que possibilitem a apreensão da realidade particular masculina nos seus diversos contextos. O 

principio básico da PNAISH é a orientação de ações e serviços de saúde para população de 

homens entre 20 e 59 anos de idade, com garantia de integralidade, equidade, e humanização 

do atendimento. As diretrizes da PNAISH são fundamentadas em um conjunto de ações de 

promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, nos diversos níveis de atenção, com 

priorização da atenção básica (MOURA; LIMA; URDANETA, 2012). A atenção a saúde do 

homem também engloba a infertilidade que é a incapacidade de gerar filhos (BRASIL, 2002). 

Embora frequentemente seja atribuída à mulher, sua causa também pode estar no homem. Na 

avaliação da infertilidade masculina um dos exames solicitados é o espermograma. Quanto ao 

espermograma, o sêmen é inicialmente homogeneizado e mantido em estufa a 37º C, até a 

liquefação final. O exame deve ser realizado dentro de 30 a 60 minutos. O espermograma 

ainda é a principal maneira de avaliar o potencial reprodutivo de masculino. Os resultados do 

espermograma são importantes para a avaliação da atividade funcional dos órgãos sexuais 

masculinos e de seus distúrbios. Neste exame as características físicas (volume, viscosidade e 

cor) e químicas (pH e a liquefação do sêmen) são avaliadas. Em seguida, determina-se o 

número de espermatozóides, motilidade (movimentação), do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo e morfologia (forma) dos espermatozoides (GUYTON, 2012). O sêmen poderá 
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também ser testado para presença de bactérias, glóbulos brancos e vermelhos. A contagem do 

número de espermatozóides e a avaliação da motilidade são realizadas no microscópio, com 

auxílio de câmaras especiais, especialmente desenvolvidas para este fim. Diante disto 

questionou-se: Qual o perfil de homens que buscam pela realização do espermograma? Qual a 

prevalência de homens com o espermograma normal? OBJETIVO: O objetivo deste estudo 

foi descrever o perfil de homens que buscam a realização do espermograma e a prevalência de 

normalidade. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo-exploratório,com 

delineamento transversal. Os estudos transversais envolvem a coleta de dados em um ponto 

do tempo e os fenômenos em estudo são obtidos durante um período de coleta de dados 

determinados. Os delineamentos transversais são especialmente apropriados para descrever a 

situação, o perfil do fenômeno, ou as relações entre os fenômenos (POLIT; BECK, 2011) O 

estudo foi realizado no Laboratório do Hospital Geral de Fortaleza (HGeF), também 

conhecido como Hospital Militar. O Laboratório de Análises Clínicas do HGeF presta 

serviços na área de clínica laboratorial nos setores de Hematologia, Imunohematologia, 

Bioquímica, Hormônios, Microbiologia, Uroanálise e Parasitologia. A equipe que compõe o 

laboratório é composta de profissionais com especialidades diversas e todos aptos a oferecer 

sempre a melhor assessoria no que se refere à medicina diagnóstica. A coleta de dados 

ocorreu de junho a agosto de 2012. Neste período, 29 homens participaram. Os dados foram 

coletados por meio de entrevista que seguiu roteiro pré-estabelecido aplicado na própria sala 

de espera do laboratório, em local reservado para garantir a privacidade dos participantes. A 

entrevista era realizada antes da coleta de material para o espermograma. O laudo do 

espermograma era liberado com 48 horas, onde era verificada a normalidade do 

espermograma quanto à presença de espermatozóides. A análise dos dados foi realizada por 

meio de estatística descritiva simples (frequência absoluta e relativa, média e desvio padrão). 

Foram respeitadas as recomendações da Resolução 196/96, que trata de pesquisas com seres 

humanos. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará e foi aprovado sob protocolo nº 25/2012. Os participantes tiveram que assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após a sua leitura. RESULTADOS: A idade 

dos participantes variou de 20 a 60 anos, com média de 32,8±8,04, fica evidente que os 

homens que buscam realizar espermograma encontram-se no auge do período reprodutivo
5
. A 

escolaridade variou de 5 a 20 anos de estudos, com média de 11±2,38; o nível de escolaridade 

é um importante Portanto, a maioria dos homens apresentou um bom nível de escolaridade, 

importante indicador, pois está diretamente relacionado com atitudes favoráveis com relação a 

saúde
5
. A renda familiar variou de R$ 630,00 a 8000,00, com média de R$ 1.730,00±1485,00 

para duas pessoas na família, em média; 27 (93,1%) tinham companheira fixa; 20 (68,9%) não 

tinham filhos e 25 (86,2%) não utilizavam método anticoncepcional. Os homens foram 

questionados quanto ao uso de métodos anticoncepcionais, e todos afirmaram que não 

utilizavam nenhum método. Este fato estar relacionado com o motivo para buscarem o exame, 

onde o principal motivo para a busca do exame foi avaliação para infertilidade, ou seja, eram 

homens que buscavam assistência sexual e reprodutiva para concepção. Dos 29 (100%) 

homens 25 (86,2%) conseguiram realizar a coleta e 4 (13,9%) não conseguiram realizar a 

coleta do sêmen para o exame. O espermograma foi normal para 24 (82,7%) homens e 1 

(3,4%) teve seu laudo alterado (hipozoospermia). IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: A compreensão das barreiras sócio-culturais e institucionais é importante 

para que a Enfermagem possa propor estratégias e medidas que venham a promover o acesso 

dos homens aos serviços a fim de resguardar a prevenção e a promoção como eixos 

necessários e fundamentais de intervenção. CONCLUSÃO: Diante do exposto, divulgar o 

perfil epidemiológico dos homens que buscam realizar o espermograma não garante 

assistência qualificada, entretanto, proporciona aos profissionais, conhecimento situacional 

para traçar ações e estratégias de saúde a fim de promover a saúde do homem e nortear as 



 

ações de atenção integral à saúde do homem, visando estimular o auto-cuidado e, sobretudo, o 

reconhecimento que a saúde é um direito social básico e de cidadania de todos os homens 

brasileiros. Contudo mais estudos precisam ser desenvolvidos, visto que a atenção a saúde do 

homem ainda é uma lacuna na literatura. São necessários mais intervenções tanto das políticas 

publicas como do serviço de saúde para melhorar os cuidados prestados a esse publico. 

DESCRITORES: Espermograma. Saúde do homem. Infertilidade 
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INTRODUÇÃO: Um dos marcos históricos da promoção da saúde é a II Conferência 

Internacional de Promoção da Saúde nomeada como Declaração de Adelaide, onde foram 

identificadas quatro áreas prioritárias para promover saúde com ações imediatas em políticas 

públicas saudáveis, sendo estas o apoio a saúde da mulher, alimentação e nutrição e a criação 

de ambientes saudáveis (BRASIL, 2002) Considerando que a saúde da mulher é uma 

prioridade no governo brasileiro, o Ministério da Saúde lançou em 2006 a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher- Princípios e Diretrizes (PANAISM). Essa política 

incorpora, num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da saúde como princípios 

norteadores e busca consolidar os avanços nos campos dos direitos sexuais e reprodutivos, 

com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao aborto 

seguro e no combate a violência doméstica e sexual (BRASIL, 2006). No entanto apesar da 

saúde da mulher ser pauta na Declaração de Adelaide e dos esforços governamentais, o câncer 

de colo uterino (CCU) ainda é um problema de saúde pública com altas taxas de prevalência e 

mortalidade em mulheres de nível social e econômico baixos, e em fase reprodutiva de suas 

vidas, indicando uma forte associação com as condições precárias de vida, os baixos índices 

de desenvolvimento humano, a ausência ou fragilidade das estratégias de educação 

comunitária (promoção e prevenção em saúde) e com a dificuldade de acesso a serviços 

públicos de saúde para o diagnóstico precoce e o tratamento de lesões precursoras (BRASIL, 

2006). Quando as mulheres não retornam ao serviço em busca do resultado de seus exames há 

um grande desperdício de tempo e recursos, tanto por parte das mulheres como do serviço de 
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saúde (VICTOR; MOREIRA; ARAÚJO, 2004). É realizado um investimento financeiro e 

profissional para a realização do exame, esse investimento vai desde o material utilizado na 

coleta até a impressão do laudo colpocitológico. O não retorno dessas mulheres faz com que o 

propósito do exame Papanicolaou não seja atingido, visto que o mesmo busca a prevenção do 

câncer de colo do útero (GREENWOOD; MACHADO; SAMPAIO, 2006). A promoção da 

saúde nesse cenário facilita o melhor entendimento do processo sem que haja construção de 

opiniões negativas sobre o mesmo. OBJETIVO: Identificar fatores de risco para a ocorrência 

de CCU de mulheres incluindo os fatores que levam a descontinuidade do cuidado na 

prevenção do CCU. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo documental, 

retrospectivo, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Parto 

Natural Lígia Barros Costa (CPN), unidade de atenção primária à saúde vinculada a Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC). O universo do estudo foi 

composto pelos prontuários das mulheres atendidas no CPN, no setor de prevenção 

ginecológica. A amostra consiste nos prontuários das mulheres que não receberam o laudo 

citopatológico e/ou que não retornaram para a consulta subsequente. Foram excluídos os 

prontuários de mulheres que não possuem vida sexual ativa. A amostra do estudo foi 

calculada por meio da fórmula para estudos transversais com populações finitas, totalizando 

uma amostra total de 347 prontuários a serem coletados. Assim, estabeleceu-se que seriam 

coletados os dados dos prontuários de mulheres que tiveram sua primeira consulta no ano de 

2010, o que totalizou uma amostra de 467 prontuários. Destes, apenas 332 atenderam aos 

critérios de inclusão anteriormente citados, o que caracterizou a amostra final do estudo. Foi 

utilizado como instrumento para coleta de dados um formulário estruturado, composto por 

variáveis sócio-demográficas, obstétricas e ginecológicas da mulher. Os dados foram 

coletados no período de Julho a Setembro de 2012. Os dados foram compilados e analisados 

através do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

18.0. Os princípios da Bioética que tratam de autonomia, beneficência, não maleficência e 

justiça foram respeitados, bem como os princípios éticos para pesquisa com seres humanos. O 

projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará e foi 

aprovado sob protocolo nº 183.403/2011 RESULTADOS: A faixa etária das mulheres variou 

entre 13 e 50 anos. Observou-se que as faixas etárias com maior percentual de mulheres 

encontradas foram de 13 a 25 anos e de 26 a 39 anos, equivalendo a 32,9% (108) cada uma. 

Em relação ao estado conjugal, observou-se que grande parte das mulheres 51,2% (166) eram 

casadas ou tinham união estável. No que concerne à escolaridade, 50% (164) mulheres 

possuíam apenas o ensino fundamental mostrando a predominância da baixa escolaridade 

nessa população. Dentre os antecedentes familiares que foram mais citados neste estudo, tem-

se a hipertensão com 101 casos e diabetes com 96 casos. De acordo com a história pessoal, os 

antecedentes mais citados foram alcoolismo com 87 casos, 31 casos de hipertensão arterial e 

24 casos de tabagismo. Ao se estudar os métodos contraceptivos utilizados, notou-se que a 

maioria (73,9%) das mulheres deste estudo faziam uso de algum método contraceptivo, 

enquanto 26,1% não faziam uso de nenhum método. Dentre eles, o mais usado foi o 

anticoncepcional oral com 75 (23,5 %) citações de uso. O número de métodos citados não foi 

igual à amostra porque 14 mulheres não responderem a pergunta sobre os métodos 

contraceptivos e algumas mulheres citaram mais de um método contraceptivo. No presente 

estudo observou-se que as mulheres têm, em média, 1,16 (DP± 0, 425) consultas na unidade 

e, das 328 mulheres investigadas, 310 (94,5%) não estava realizando o exame preventivo com 

a periodicidade adequada, conforme recomenda o Ministério da Saúde. No atual estudo 

observou-se uma descontinuidade no tratamento, visto que apenas 5,5% das mulheres 

apresentavam uma periodicidade adequada de realização do exame preventivo. Estes achados 

nos remete reflexão sobre a lacuna existente na oferta do cuidado estabelecido pelas cartas de 

promoção da saúde, e também aos princípios do Sistema Único de Saúde, visto que a 



 

descontinuidade no cuidado à prevenção do CCU inferi o principio da integralidade 

(ALBUQUERQUE, 2009). CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM É de suma importância que ao equipe de enfermagem usem mais do seu 

tempo na consulta ginecológica investigando de forma minuciosa os fatores de risco para o 

surgimento do CCU. Ações educativas podem ser úteis para conscientizar essas mulheres a 

terem um estilo de vida mais saudável. Tanto a cartas de promoção da saúde como o PNAISM 

vieram com o intuito de fortalecer a assistência a saúde da mulher. Contudo cabe ao serviço 

saber integrar todos esses conceitos e oferecer uma assistência integrada a mulher sem 

prejuízos no cuidado. CONCLUSÃO: A ausência de informações nos prontuários foi um fato 

marcante neste estudo. Sugere-se, desta forma, a realização de capacitações e ações de 

sensibilização com os profissionais com intuito de enternece-los em relação à importância do 

preenchimento completo dos prontuários, para que informações preciosas não sejam perdidas 

ou deixem de ser investigadas. Estratégias podem ser realizadas, afim de contribuir com a 

redução das taxas de não retorno para receber o laudo do exame citopatológico, com a 

continuidade do tratamento dessas mulheres e com o controle dos fatores de risco dessas para 

o CCU, por conseguinte melhorar a assistência às mulheres. 

DESCRITORES: Saúde da mulher. Neoplasia do colo do útero. Promoção da saúde. 
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INTRODUÇÃO: A criança é um ser em construção, e isso perpassa vários campos de seu 

ser, dentre eles está o desenvolvimento de sua estrutura física e mental, bem como o sua 

formação educacional e cognitiva. Crianças que possuem algum tipo de deficiência auditiva 

podem apresentar dificuldades de inserção em sua vida escola e no seu auto cuidado, uma vez 

que os pais possuem dificuldades de comunicação com estas crianças. Acredita-se que a visão 

e o gestual são os principais canais de percepção para os surdos e para isso os recursos de 

ensino, como imagens, ilustrações, fotos e vídeos, devem ser frequentemente utilizados no 

sentido de garantir a compreensão dos conceitos e de promoção de saúde. A Lei nº 10.098, de 

19/12/2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 

das pessoas portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida; o Decreto nº. 3.956, de 

8/10/2001, garante a eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas 

portadoras de deficiência e, a Lei nº 10.436, de 24/4/2002, dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) como meio de comunicação de pessoas surdas e/ou mudas, entre outras 

providências. Pessoas com deficiência auditiva podem desenvolver normalmente suas 

inteligências, de modo a poderem levar suas vidas produtivas e autossuficientes, 

desenvolvendo uma autoimagem positiva, precisando apenas de um estímulo. A utilização de 

recursos especializados para o aprendizado, como um jogo educativo que utilize de 

componentes visuais como imagens, animações e legendas para maximizar o aprendizado 

podem contribuir para o desenvolvimento e para a promoção da saúde de crianças surdas. 

OBJETIVO: O presente estudo tem a intenção de relatar a experiência da utilização de 

Libras e aplicação de alguns jogos educativos como instrumentos de para comunicação entre a 

criança e o profissional melhorando assim o vínculo que facilita a interação para promoção do 

auto cuidado entre este binômio enfermeiro – criança de forma igualitária e livre de exclusão. 

DESCRIÇÃO METODOLOGIA: Relato de experiência realizada em uma instituição de 
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referência para surdos e mudos na cidade de Fortaleza, utilizando grupos de crianças 20 

crianças em idade escolar, com o intuído de promover a saúde através de jogos adaptados e 

linguagem de sinais orientações sobre saúde e promoção do auto cuidado em crianças com a 

faixa etária de 06 aos 10 anos. RESULTADOS: O nosso projeto foi realizado no intuito de 

inserir crianças surdas em idade escolar na sociedade, desenvolvendo a promoção da saúde da 

criança pela diversão e curiosidade, diminuindo o índice de exclusão vivenciada pelas 

mesmas. Dividimos as 20 crianças em 04 grupos, cada um com 05 crianças, onde em cada 

grupo trabalhou com um jogo diferente, onde orientamos sobre os jogos e observamos os 

resultados. Jogos desenvolvidos: Jogo da Memória- Esse jogo foi desenvolvido para 

aprimorar a capacidade cognitiva e memória, deve ser jogado por duas ou mais pessoas, onde 

ficará disposto duas imagens repetidas e aleatórias com as imagens para baixo, cada jogador 

deverá descobrir seu respectivo par, se erro a vez passa para o oponente. Vence quem tiver o 

maior número de pares descobertos. Material utilizado: Imagens de animais, números e 

alfabeto em libras coladas em EVA. Dominó- É um jogo que aguça o sentido matemático, 

formado por 28 peças, ou pedras. Cada face retangular de dominó é divida em duas partes 

quadradas, ou "pontas", que são marcadas por um número de pontos de 0 a 6 em LIBRAS. 

Material utilizado: Dominó adaptado. Jogos de encaixe- Jogo desenvolvido para crianças que 

estão no início da sua vida escolar jogo de associação das formas onde se exercita a área 

cognitiva, a criança tem que observar as lacunas e tentar encaixar suas respectivas formas. 

Material utilizado: Folhas de isopor, imagens e tinta colorida. Caça palavras: Desenvolve e 

projeta uma capacidade cognitiva, baseado nas letras do alfabeto de libras. O joguinho 

consiste em observar e tentar encontrar as palavras, sendo que para cada palavra é feito um 

sinal com as mãos. Ele ira possibilitar um maior desenvolvimento para os portadores de 

surdez, já para quem não conhece, é uma forma bem divertida de aprender brincando 

a linguagem dos sinais. Material utilizado: Alfabeto em libras e imagens ilustrativas. Podemos 

analisar que as crianças eram mais cooperativas nos grupos quando os jogos eram inseridos, 

pois esta é uma maneira lúdica de ensinamento para crianças e os temas abordados como a 

importância das frutas, exercícios físicos, cuidados com os dentes e banho eram melhor 

compreendidos através dos jogos e com a comunicação por libras. CONCLUSÕES: 

Podemos concluir que as crianças que possuem alguma deficiência necessitam de um cuidado 

diferenciado e com profissionais capacitados com este público uma vez que a exclusão social 

pode levar várias implicações na vida social, campo social e até mesmo de saúde, pois muitas 

vezes as orientações sobre promoção à saúde são impostas a este público e não ensinada de 

forma lúdica e direcionada para estas crianças. A estrutura educacional do surdo difere dos 

ouvintes por advir de uma experiência essencialmente visual, pois pessoas surdas utilizam 

seus olhos para receber seus conhecimentos. Sabe-se que o sucesso no aprendizado do auto 

cuidado depende fortemente da motivação. Assim, se as crianças estiverem motivadas, em 

pouco tempo terão condições de adquirir conhecimento em LIBRAS. Uma vez estimuladas, 

elas poderão ampliar seus conhecimentos da língua em cursos livres ou mesmo na interação 

com interlocutores surdos, nas comunidades surdas. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: O conhecimento da língua brasileira de sinais é um grande 

articulador na promoção da saúde para deficientes auditivos, o enfermeiro deve valer-se da 

língua de sinais, pois é através dela que os surdos constroem e fazem suas leituras de mundo, 

bem como a implantação de tecnologias como jogos para desenvolvimento da comunicação é 

de suma importância na área da enfermagem, facilitando assim a comunicação entre 

enfermeiro e paciente e aumentando as possibilidades de sucesso nos ensinamentos e 

tratamentos propostos. As crianças com deficiências auditivas são mais saudáveis quando 

incluídas na sociedade, isso acontece por meio das tecnologias adaptadas com libras. 

DESCRITORES: Libras. Crianças. Promoção da Saúde. 
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INTRODUÇÃO: A prostituição configura uma troca de favores sexuais em que elementos 

sentimentais, como o afeto, estão ausentes em pelo menos um dos protagonistas. Constitui-se 

uma prática milenar, que por muito tempo foi julgada a responsável e esteve associada à 

transmissão de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids; quando na realidade as 

mulheres que se prostituem fazem parte de um grupo exposto a vulnerabilidades e riscos, 

como: más condições de vida, negociação do preservativo e até ausência deste durante as 

relações sexuais, violência física e psicológica, baixa autoestima; fatores estes que podem 

interferir na qualidade de vida das prostitutas, principalmente, pela multiplicidade de 

parceiros, relações desprotegidas e da vulnerabilidade a que elas estão submetidas, 

acarretando, logo, diversos agravos, dentre eles a aquisição de DST/Aids. Diante dessa 

problemática, surge a necessidade da realização de atividades de educação em saúde que 

priorizem, a fim de minimizar, os riscos e as vulnerabilidades desse grupo populacional, de 

modo que a educação em saúde seja uma forma de disseminar informações/orientações e 

estimular mudanças de comportamentos individuais e coletivos. Destarte, interessou-se em 

compreender o trabalho educativo realizado por educadoras sociais de uma determinada 

associação de mulheres prostitutas. OBJETIVO: Conhecer a vivência de educadoras sociais 

durante realização de atividades educativas às prostitutas de um município do interior 

piauiense. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo-

exploratório, com abordagem qualitativa, realizado no período de abril a novembro de 2010, 

com 06 educadoras sociais da Associação das Profissionais do Sexo do Município de Picos – 

PI (APROSEP), das quais quatro são prostitutas não atuantes e duas nunca exerceram o 

meretrício. Foi adotado como critério de inclusão: estar em exercício da função de educadora 

social nos diversos momentos da coleta de dados. Os dados foram coletados de setembro a 

outubro do ano acima citado, em duas fases: na primeira, foi realizada observação não 

participante das atividades educativas desenvolvidas pelas educadoras sociais junto às 
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prostitutas; e na segunda, as entrevistas, as quais foram guiadas por um instrumento norteador 

e áudio-gravadas. Os dados da observação foram registrados em um diário de campo, já o 

conteúdo gravado foi transcrito. Para análise dos dados, a pesquisa foi embasada pelos 

pressupostos de Paulo Freire, com análise das falas fundamentada pela Teoria Crítica, que 

determinou a formação de categorias analíticas. Os aspectos éticos foram respeitados, sendo a 

pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, sob 

protocolo nº 0179.0.045.000-10. RESULTADOS: A atividade educativa das educadoras 

sociais, à época da realização da pesquisa, envolvia, principalmente, informações sobre 

doenças sexualmente transmissíveis/Aids e distribuição de condons. Apesar do acesso ao 

método de barreira, a literatura exalta a existência do sexo desprotegido na prostituição, visto 

que muitas garotas cedem quando o cliente deseja não usar o condom, por medo de perder o 

dinheiro do programa. Quando investigado o perfil sociodemográfico, percebeu-se que a 

maioria das participantes do estudo já havia vivenciado a prostituição. Esta condição as torna 

pessoas fundamentais para o estabelecimento de uma relação de confiança com as mulheres 

assistidas, bem como evidencia que a atuação como educadoras serviu como uma alternativa 

de emprego. Ademais, observou-se que as educadoras sociais realizam o trabalho educativo 

com foco na participação dos sujeitos, e prezam por focar os temas que surgem das próprias 

prostitutas, ao indagarem questões como sexualidade, doenças de transmissão sexual e Aids. 

Essa concepção do trabalho está de acordo com o preconizado no processo educativo, 

entretanto as atividades adotadas não estimulassem a reflexão crítica das prostitutas. Nos 

relatos também foi possível notar a importância dada pelas participantes do estudo à utilização 

de folderes como meio que facilitasse a estratégia de ação individual desempenhada pelas 

educadoras sociais, disponibilizados por distintos órgãos (saúde e direitos humanos), embora 

as pesquisadoras tenham notado o desenvolvimento de uma atividade pontual e sem 

continuidade, que pudesse interferir na adoção de hábitos que minimizassem as 

vulnerabilidades e os riscos a que as prostitutas estão expostas. Com isso, ressalta-se que não 

basta apenas divulgar as informações sem cunho educativo e sem empoderamento dos 

indivíduos, mas o primordial é que essas informações realmente sejam voltadas para o 

interesse da população, sem uso de preconceitos ou mesmo rotulações, e capazes de 

transformar e promover a saúde. Também se fez fundamental, conforme elucidado nas falas, a 

contribuição que elas (as educadoras sociais) recebem da rede de apoio, como ajuda para 

encaminhamentos, principalmente, aos serviços de saúde, a fim de que as necessidades de 

saúde das associadas sejam atendidas. Entretanto, observou-se que a associação não recebe 

apoio de outros setores da sociedade, nem mesmo da comunidade, podendo-se associar este 

achado em decorrência da imagem social e cultural atribuída à mulher que se prostitui. No 

concernente às motivações, as mais citadas pelas educadoras se referem à sensação de 

utilidade e ajuda, bem como influência sobre as prostitutas ao procurarem ajuda para sair da 

prostituição, pois muitas citam as dificuldades e discriminação sofridas, já que foram 

prostitutas. Outro motivo foi relacionado à oportunidade de um emprego sem necessidade de 

trabalhar com o corpo. E em se tratando da maneira pela qual os resultados da atividade 

educativa são percebidos pelas participantes, elucida-se que isto se deve ao fato, 

especialmente, das prostitutas as aceitarem e as receberem com satisfação, e das pessoas 

reconhecerem e elogiarem as ações educativas realizadas por elas. CONCLUSÃO: Os 

resultados evidenciaram que diante do diálogo com as educadoras sociais e da observação da 

vivência das mesmas, foram identificados que essas educadoras sentem prazer em realizar 

esse trabalho junto às prostitutas, pois percebem sua importância no que se refere à prevenção 

das DST/Aids. No entanto, a falta de maiores incentivos e a discriminação por parte da 

sociedade são fatores que dificultam o êxito do trabalho realizado. Desse modo, pondera-se 

que a realização de trabalhos de educação em saúde é uma tarefa complicada e difícil; que 

sensibilizar as prostitutas quanto à importância da utilização do preservativo e a não 



 

negociação do mesmo é uma tarefa complexa, e que as estratégias utilizadas pela Associação 

não estimulam a reflexão, criticidade e mudança de comportamento, como se deseja e espera, 

pois as atividades realizadas são pontuais e sem continuidade. Assim, são necessários 

programas de intervenção mais eficazes que facilitem o trabalho educativo realizado pelas 

educadoras sociais e sensibilizem as prostitutas a quererem adotar um comportamento mais 

saudável e cuidarem melhor da sua saúde. Desenvolvendo, dessa maneira, uma consciência 

crítica. 

DESCRITORES: Prostituição. Educação em Saúde. Promoção da Saúde. 
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INTRODUÇÃO: Os atos de violência contra idosos podem ser de ordem física, psicológica, 

emocional, sexual, financeira, material ou negligência
1
. Estudos que tratam da temática junto 

a essa população específica ainda são escassos na literatura científica nacional
2
. Para a prática 

assistencial gerontológica, o Ministério da Saúde brasileiro recomenda a utilização de 

instrumento de avaliação da presença de violência e maus tratos contra a pessoa idosa 

(IAPVMI)
3
, no sentido de contemplar, na assistência integral á saúde do idoso, o rastreio para 

identificação de situações potencialmente violentas. O IAPVMI
3
 contém 14 itens que 

abordam situações do cotidiano a fim de identificar, implicitamente, vários tipos de violência. 

Respostas afirmativas do idoso a qualquer item sugerem a presença de violência, e demandam 

investigação profissional mais aprofundada para confirmação de violência contra o idoso e 

posteriores intervenções
3
. OBJETIVO: Identificar a presença de indícios de violência e maus 

tratos entre idosos residentes em área periférica do município de Fortaleza-CE, Brasil. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo, transversal, de natureza quantitativa, 

realizado junto a idosos usuários de um Centro de Saúde da Família (CSF) localizado em 

bairro periférico do município de Fortaleza-CE, Brasil. Para seleção da amostra, empregou-se 

técnica de amostragem não-probabilística consecutiva: todos os idosos que buscaram 

atendimento de saúde no CSF eleito para a realização do estudo no período de coleta de dados 

(agosto a setembro/2010), foram convidados a participar da investigação. Os critérios de 

inclusão foram: ser indivíduo na faixa etária idosa, usuário do CSF, com capacidades 
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cognitiva e de comunicação preservadas (atestadas por indagação ao próprio idoso ou a um 

acompanhante), e aceitar livremente participar do estudo, após esclarecimentos e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os idosos que se recusaram a participar 

foram excluídos. A amostra final do estudo foi constituída por 100 idosos, captados a partir de 

busca assistencial no CSF. Realizaram-se entrevistas individuais, em local reservado do CSF, 

nos momentos anterior ou posterior ás consultas médica, de enfermagem, ou odontológica. 

Utilizou-se instrumento para caracterização sociodemográfica e o instrumento de avaliação da 

presença de violências e maus tratos contra a pessoa idosa (IAVMI)
2
. Os dados coletados 

foram organizados no software SPSS versão 18.0. Posteriormente, tabelas e quadros com 

frequências absolutas e relativas foram construídos e os dados, analisados através de 

estatística descritiva. O projeto do estudo foi previamente submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, para apreciação, e aprovado, sob protocolo 

nº182/10. RESULTADOS: A faixa etária dos idosos variou entre 60 e 89 anos, 

predominando os de 70 a 74 anos (28%). A maioria era do sexo masculino (59%), casados 

(56%), e residiam com cônjuge e filhos (28%). Quanto á escolaridade, a maior parte sabia 

apenas assinar o nome (41%). Os aposentados somaram 79%; os que tinham renda mensal de 

um salário mínimo totalizaram 66%. A maioria afirmou frequentar redes sociais de apoio 

(81%), prevalentemente igrejas (78%). No que tange à avaliação da presença de violência e 

maus tratos contra os idosos, verificou-se, conforme resultados da administração do IAVMI
2
, 

que a presença de indícios de algum tipo de violência entre a amostra estudada foi de 39%. O 

item do instrumento com maior percentual de respostas afirmativas foi o que indaga o idoso 

sobre gritos dirigidos á sua pessoa (28%), seguido, respectivamente, pelo item que aborda a 

utilização de apelidos ou nomes indesejáveis direcionados ao idoso (19%), e pelo item que 

disso, trata da subtração do dinheiro e/ou pertences do idoso por terceiros (10%). Foi possível 

constatar, portanto, que, na amostra estudada, houve prevalência de indícios de violência 

verbal e psicológica, que se manifesta, dentre outras formas, através do uso da palavra para 

ofender e denegrir o idoso. O achado corrobora com a literatura científica, que aponta os 

abusos verbal e psicológico como os mais recorrentes na população idosa, cuja ocorrência 

varia entre 1,1% e 26,8%, e 29,6% a 47%, respectivamente
1
. Um fato relevante a destacar é 

que, de acordo com relatos dos idosos entrevistados, os autores das agressões eram, quase 

sempre, pessoas muito próximas a eles, principalmente familiares, reforçando a relevância de 

ações voltadas á investigação e combate à violência doméstica contra idosos. Nesse contexto, 

pode-se afirmar que a atenção profissional gerontológica, nos diversos cenários assistenciais, 

deve incluir, necessariamente, a avaliação familiar minuciosa, como forma de garantir um 

eficaz rastreio de indícios de violência e maus tratos contra o idoso. CONCLUSÃO: A 

presença de indícios de violência entre os idosos componentes da amostra estudada foi 

significativa (39%). Situações de violência verbal e psicológica, geralmente cometidas por 

familiares, foram as mais frequentemente vivenciadas pelos idosos. Ademais, o instrumento 

para avaliação de violência e maus tratos contra a pessoa idosa (MS, 2007) mostrou-se eficaz 

como screening na identificação de indícios de violência e maus tratos contra o idoso. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Identificar a presença 

de indícios de violência e maus tratos contra idosos consiste em conduta relevante do 

enfermeiro que atua na assistência a essa população. Tal procedimento pode auxiliar na 

fundamentação de intervenções efetivas de prevenção e de combate à violência contra o 

idoso, especialmente no cenário da Atenção Primária em Saúde. REFERÊNCIAS: 1. World 

Health Organization. Global consultation on violence and health.Violence: a public health 

priority. Geneva: WHO; 1996.; 2. Espíndola CR, Blay SL. Prevalência de maus-tratos na 

terceira idade: revisão sistemática. Rev Saúde Pública. 2007; 41(2):301-6.; 3. Brasil. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2007. 



 

DESCRITORES: Violência. Idoso. Maus-tratos ao idoso. 



302 

 

PERCEPÇÃO DE MULHERES IDOSAS SOBRE SEU PERÍODO DE PÓS-

MENOPAUSA 

Cícera Geórgia Félix de Almeida
1
 

Fernanda Rochelly do Nascimento Mota
2
 

Luciano Fontenele Chaves
3
 

Maria Fátima Maciel Araújo
4
 

Maria Josefina da Silva
5
 

Francisco das Chagas Medeiros
6 

INTRODUÇÃO: As mulheres podem viver mais de um terço de suas vidas após a 

menopausa (BERLEZI et al., 2009). Diante do atual cenário de transição demográfica e suas 

inúmeras repercussões sobre a sociedade, a atenção integral à saúde da mulher idosa é 

preocupação do Ministério da Saúde brasileiro, que tem buscado garantir atenção integral à 

saúde da mulher climatérica (BRASIL, 2008). Conhecimentos sobre o período pós-

menopausa, em seus diversos aspectos, são relevantes para os profissionais que assistem a 

mulheres idosas, incluindo enfermeiros, no sentido de promover a saúde das mulheres nessa 

fase da vida. OBJETIVO: Apresentar a percepção de mulheres idosas quanto à vivência de 

seu período de pós-menopausa. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo produzido a 

partir de trabalho de conclusão de curso de Graduação em Enfermagem pela Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, seguiu as 

regras estabelecidas pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, (BRASIL, 

1996), obtendo parecer favorável (número 184/10). A pesquisa é exploratória, tendo como 

ponto de partida um fenômeno de interesse, descrevendo-o, investigando sua natureza e seus 

fatores que a ele se relacionam (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). Foi desenvolvida em 

Fortaleza-CE na área abrangida pela Secretaria Executiva Regional I, no Centro de Saúde da 

Família Lineu Jucá, campo de atuação dos acadêmicos de Enfermagem da UFC. A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada com 60 idosas, contendo 

perguntas sobre dados biopsicológicos, sentimentos da Pós-Menopausa e impactos sobre a 
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vida durante esse período. A coleta ocorreu por visitas aos domicílios, apoiadas pelas Equipes 

da Estratégia de Saúde da Família. Os dados foram organizados por meio do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), método de processamento de dados organizado por um conjunto de 

passos coordenados, que descreve depoimentos ou opiniões de uma coletividade, expresso 

sob a forma de um discurso (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005). Foram construídos dois DSCs: 

DSC 1- Percepção Positiva do Período Pós-Menopausa e DSC 2 - Percepção Negativa do 

Período Pós-Menopausa. RESULTADOS: DSC 1: “Sinto coisas, Não presto atenção. Acho 

que é da idade. Não atrapalham, não incomodam muito, levo uma vida normal. No começo, 

eu só faltava morrer com aquele calor! Agora, não sinto muito, porque tomo comprimido e, de 

vez em quando, uso a pomada na vagina, aí me sinto melhor. Levo vida de casal normal. 

Agora, é muito melhor do que antes! Estou melhor, eu me sinto melhor, porque sou mais 

experiente! Sinto muito mais prazer! Dei graças a Deus a menstruação ter acabado, porque 

nunca gostei! Senti alívio! Para mim, foi ótimo, porque eu não gostava e fiquei livre disso! 

Agora, sou limpinha o tempo todo! Hoje, uso tudo sem me preocupar, vestido e até calça 

jeans! Senti um alívio por conta das assaduras! Eu não podia usar pano nem modes! Tudo me 

assava! Era horrível! Se tivesse acabado com 30 anos era melhor! Não tenho que sangrar todo 

mês, assim tenho mais sossego. Acho muito melhor não menstruar mais! Tô muito mais 

feliz!”. Essa visão otimista acerca da Pós-Menopausa é corroborada por estudo de Vigeta e 

Breta (2004), no qual as mulheres pesquisadas acreditam que o transcorrer do envelhecimento 

é vivenciado de maneira diversa para cada mulher, processo que depende do autocuidado e de 

uma auto-imagem positiva, pois elas acreditam na possibilidade de continuar atraentes 

durante toda a vida. DSC 2 - Percepção Negativa do Período Pós-Menopausa: “Esses 

sintomas atrapalham minha vida! O que mais me incomoda é ficar irritada, qualquer coisinha 

me irrita. Isso é muito chato! Eu só faltava ficar doida com os calores, com essa quentura e 

com aquela queimação nas minhas orelhas! Me incomodam a dor nas pernas, os calores e os 

pés que doem. O sono também é ruim, porque passo três horas para dormir e sinto sono 

durante o dia e isso atrapalha o serviço. Incomoda minha vida, porque é doença. É ruim 

demais essa incontinência! Às vezes, fico triste. A mulher depois que pára de menstruar não 

pode mais ter vida de casal e a vontade não é mais a mesma. Às vezes, arde e dói quando 

tenho relação com meu marido. A vontade é muito pouca, mas faço, porque é o jeito. Fiquei 

me sentindo mutilada sem menstruar! Porque, quando minha médica disse que meus ovários 

morreram, foi chocante pra mim! Como se tivesse uma pessoa morta dentro de mim! Como se 

faltasse alguma coisa. Numa parte mudou muita coisa, porque eu sentia que, quando eu 

menstruava, eu tinha mais saúde. Porque a menstruação da gente é tudo! Agora, tenho mais 

cansaço, faço menos as atividades diárias, fiquei sem força e sem disposição. Sinto um mal 

estar e uma falta de coragem que não tinha antes! Queria menstruar até os 60 anos! Porque eu 

sabia que ia sentir muita coisa, minha pele, meu cabelo e minha vagina iam ficar mais secos. 

Esse calor que ainda me incomoda! Essa quentura toda! Tomo vários banhos por dia! Até de 

madrugada eu acordo pra tomar banho! Mudou, porque eu fiquei muito doente!”. Essa 

conotação negativa, segundo Vigeta e Breta (2004), tem relação com o tabu que cerca o 

ideário da menopausa, considerada um assunto íntimo e constrangedor por ligar-se à 

sexualidade e à idéia de perdas. CONCLUSÕES: Diante do exposto, percebe-se que a Pós-

Menopausa ainda é uma temática desconhecida para algumas mulheres. Assim, o discurso 

positivo expressa a menopausa como um acontecimento que não lhes trouxe prejuízos, pois 

demonstra que houve poucas mudanças nos modos de viver e de conviver quando comparam 

as experiências considerando os tempos passado e presente, acreditando que são as mesmas 

mulheres antes e após a menopausa. Enquanto o discurso negativo revela que a Pós-

Menopausa acarretou profundas alterações para as mulheres, criando-lhes obstáculos para o 

usufruto de uma vida que elas consideravam normal. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: Conhecer a percepção de mulheres que estão na Pós-Menopausa 



 

é essencial aos Enfermeiros, principalmente aos que trabalham diretamente com a saúde da 

mulher. Impende apontar que são escassos os estudos que abordam a percepção do período da 

Pós-Menoupasa por mulheres idosas. Assim, essa pesquisa traz contribuições nos aspectos 

técnico-científico pela produção de conhecimentos que podem ser benéficos para a vida e para 

a saúde das mulheres idosas. Podendo, ainda, servir para o aprimoramento de estratégias de 

atenção à saúde das idosas, bem como podem proporcionar a superação das limitações ainda 

existentes entre profissionais de saúde nessa temática. 

DESCRITORES: Saúde do Idoso. Saúde da Mulher. Pós-Menopausa. 
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GRUPO TERAPÊUTICO NO CAPS ÁLCOOL E DROGA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Cristiane Coelho Timbó
 1

 

Daniela Braga Godinho
 2
 

Eveline Pinheiro Beserra
 3
 

INTRODUÇÃO: A dependência química é um problema de saúde pública que implica em 

sérias consequências clinicas e psíquicas
1. 

O uso inadequado de substâncias psicoativas tem 

representado uma grave ameaça à saúde de inúmeros brasileiros, contribuído para a elevação 

dos índices de violência e criminalidade em nossa sociedade
2 

e fragilizado as relações sociais 

e familiares agravando a situação da pessoa dependente
1
. Para atender essa demanda é 

necessária a criação de estratégias de tratamento que possibilitem um cuidado digno a pessoa 

em sofrimento psíquico pelo uso indevido de substâncias psicoativas. Assim os serviços de 

saúde devem estar preparados para atender essa demanda como o Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS ad)
1
. No CAPS ad, o dependente químico, vai 

receber todos os cuidados necessários à sua recuperação. Então, uma das formas de 

tratamento oferecida pelo CAPS ad é o grupo terapêutico que se torna essencial para a 

emancipação, reabilitação do paciente e a reinserção do mesmo à sociedade. O grupo 

terapêutico é executado por uma equipe multiprofissional onde os usuários têm a 

oportunidade de reflexão, compartilhamento de experiências e saberes, manejo de situações 

conflituosas, estímulo cognitivo, dentre outras
3
. Nesse sentido, o potencial terapêutico dos 

grupos deve ser considerado e valorizado como uma intervenção cuja função principal é 

possibilitar as trocas interativas no desenvolvimento psicológico dos indivíduos
4 

e ajudar os 

novos integrantes a lidar com situações delicadas que surgem no cotidiano
1
. À medida que o 

usuário participa das atividades terapêuticas propostas e pactualizadas em seu projeto 

terapêutico entre o mesmo e a equipe do CAPS, a condição de adaptação, a emancipação e a 

reabilitação surgem na mesma proporção. OBJETIVO: Relatar a experiência acadêmica em 

um grupo terapêutico desenvolvido no CAPs ad. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-

se de um relato de experiência vivenciado pelas acadêmicas do 7° período na disciplina de 

Ensino Clínico VI que equivale à Saúde Mental da ESTÁCIO/FIC no CAPs ad de Fortaleza-

Ceará, Brasil no mês de Abril de 2013. Foi realizado um grupo terapêutico. Neste grupo foi 

utilizado o desenho estória com o tema “Como me sinto hoje?”. Para desenvoltura do trabalho 

foi distribuído papel ofício, canetinhas coloridas e lápis de cor. Nesta atividade terapêutica, 

pode-se utilizar o desenho como uma atividade auto-expressiva que proporciona ao facilitador 

uma maior aproximação, atuando como um veículo de comunicação significativo para o 

cuidar. O uso de recursos da arte como a pintura, o desenho, a escultura para fins de auto-
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expressão permite que o sujeito sinta-se à vontade para expor seus pensamentos sem a 

preocupação de seguir a técnica artística, tendo como resultado a expressão de um mundo 

interior repleto de sentimentos e experiências subjetivas. A comunicação através de recursos 

artísticos tem sua utilização terapêutica e profilática em várias áreas da saúde. O desenho 

representa um espelho do mundo interno de seu autor, revelando possibilidades, limites e 

potencialidades, além da forma como ele se relaciona com o mundo. O sujeito exterioriza 

conflitos evidenciados com o transtorno, mas que já existiam anteriormente. Por ser uma área 

transdisciplinar permite que profissionais com diferentes formações possam adicionar à sua 

prática a arte-terapia
5
. O usuário torna-se referência para o seu próprio caminhar, além de se 

constituir um bom exemplo para os outros sujeitos
5
. Na busca de obtenção de êxito no 

trabalho grupal, é necessário interesse e comprometimento das pessoas com essa atividade, 

sendo essencial que o coordenador de grupo relativize seu conhecimento e suas experiências
6
. 

Participaram do grupo 7 pacientes, sendo destes 5 internos e 2 externos. Inicialmente, 

explicamos a atividade aos mesmos e demos um tempo para finalizarem. A maioria participou 

do grupo mostrando interação e interesse. Ao final mostraram seus desenhos e explicaram o 

que representavam. Foram preservados os princípios bioéticos e o anonimato dos pacientes. 

RESULTADOS: Dos 7 participantes do grupo terapêutico, apenas 6 participantes 

conseguiram expor desenhos condizentes com o tema que foi proposto para ser trabalhado, 

representados por violão, notas musicais, coqueiros, mar, sol e família. Em cada desenho 

exposto, observamos que os participantes relembraram o período de suas vidas em que eram 

independentes, livres e tinham o convívio social e familiar. Referiram sentir falta desse 

período, expressando a saudade de seu estilo de vida perdido no decorrer da vivência do 

transtorno, e hoje buscam melhorias para o retorno de uma vida digna. O abandono familiar 

estava presente em alguns casos devido à falta de compromisso e adesão ao tratamento por 

parte dos participantes causando a falta de credibilidade da família na reabilitação dos 

mesmos. A reflexão acerca do desenho objetivou sua interpretação e despertou para a 

importância da produção artística como recurso facilitador da expressão de conflitos e 

angústias responsáveis pelo sofrimento vivenciado. Apenas um participante não conseguiu 

expressar seus sentimentos através do desenho, pois estava em período de avaliação para 

internamento e ainda muito envolvido com o vício. CONCLUSÃO: O presente trabalho foi 

muito produtivo e enriquecedor, pois pode aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos. 

Acompanharmos de perto a realidade dos pacientes com problemas de dependência química é, 

sem dúvida, fundamental para nossa formação acadêmica. Concluímos que o Grupo 

Terapêutico é uma forma de cuidado capaz de realizar uma motivação para a vida dos 

pacientes por meio da troca de saberes, vivências e experiências no processo grupal. A troca 

de saberes entre os participantes do grupo e o facilitador, que proporciona um ambiente calmo 

e acolhedor, faz com que os participantes se sintam a vontade para expor seus medos, 

angústias e sentimentos. Percebemos que o ambiente proporcionado pelo Grupo Terapêutico 

contribuiu para o fortalecimento dos dependentes de substâncias psicoativas para o 

enfrentamento das situações adversas e assim manifestando-se como uma motivação para a 

vida. A terapia com desenhos foi bem aceita pela maioria dos participantes e isso contribuiu 

para a concretização de um relacionamento entre profissional e paciente. CONTRIBUIÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: Traz para a Enfermagem uma compreensão para a totalidade 

desse ser que está em tratamento. As atividades grupais enriquecem e capacitam os 

profissionais de Enfermagem para uma melhor compreensão e associação dos aspectos 

teóricos e práticos dos transtornos em questão. REFERÊNCIAS: Romanini M, Dias AC, 

Pereira AS. Grupo de prevenção de recaídas como dispositivo para o tratamento da 

dependência químicaDisc. Scientia. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, 2010; 11(1): 115-

132. Landim CAP. A competência de pessoas com diabetes mellitus para o autocuidado em 

um programa educativo multiprofissional [dissertação]. Ribeirão Preto (SP): Escola de 



 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2009. Cristo DA. Grupo 

terapêutico no caps: cuidado a homens com sofrimento mental e histórico de violência. Rev. 

NUFEN 2012;.4 (2): 61-70. Aiello-Vaisberg, T.M.J. (1995). O uso de procedimentos 

projetivos na pesquisa de representações sociais: projeção e transicionalidade. Psicologia 

USP, 6(2), 103-127. Mendes GRB. Tecnologias e organização social das práticas de saúde: 

características tecnológicas de processo de trabalho na rede estadual de Centros de Saúde de 

São Paulo. São Paulo (SP): Hucitec; 1994. 

DESCRITORES: Grupo terapêutico, Enfermagem, Dependência química. 
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FORMAÇÃO DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O CUIDADO NA 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Atenção às Urgências tem como base quatro 

estratégias promocionais: organização das redes assistenciais, humanização no atendimento 

dos pacientes, qualificação e educação permanente dos profissionais de saúde que trabalham 

nas áreas e implantação e operação de central de regulação médica de urgências
1
. O perfil 

assistencial desses serviços ainda traz deficiências de atendimento à população e tensão 

constante aos trabalhadores e gestores diante das dificuldades em proporcionar 

universalidade, equidade e integralidade. Os avanços tecnológicos exigem novos processos de 

trabalho, exigindo perfis profissionais com novas habilidades e formação de qualidade. 

Investir na especialização do técnico de enfermagem em urgência e emergência impacta 

diretamente na qualidade desses cuidados, salvando vidas, reduzindo danos, melhorando o 

prognóstico e a reabilitação dos pacientes
2
. A elaboração dos planos de curso necessita 

contemplar a prática profissional, pautada no cuidado, dialogando com a legislação vigente. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência da oficina sobre análise da situação de trabalho realizada 

com técnicos de enfermagem que atuam em urgência e emergência. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Relato da experiência da oficina realizada para elaboração do plano de 

curso do primeiro pós-técnico em urgência e emergência do Ceará. A oficina foi realizada em 

setembro de 2012, em uma instituição de educação permanente do Estado. Teve duração de 

duas horas, divididas em cinco momentos. Foram convidados a participarem, por meio de 

ofício destinado a cada instituição de Fortaleza que realiza serviços de urgência e emergência, 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dois técnicos de enfermagem que deveriam ser indicados 

pelos gestores das instituições. Compareceram 16 técnicos de enfermagem. RESULTADOS: 

No primeiro momento, houve a apresentação e elucidação sobre a proposta do encontro. No 
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segundo momento, os participantes receberam, individualmente, várias tarjetas para 

escreverem atividades que são realizadas por técnicos de enfermagem no serviço em que 

atuam. Em seguida, as tarjetas foram coladas no mural. No terceiro momento, eles foram 

divididos em quatro equipes mistas, para discutirem novamente as atribuições apontadas. 

Logo em seguida, trouxeram para o grupo as complementações e validaram as atividades 

relatadas, acrescentando ou retirando atribuições. No quarto momento, foi pedido que eles se 

reunissem novamente e refletissem sobre as atribuições apresentadas na prática profissional e 

o que é atribuição legal do técnico de enfermagem. Posteriormente, foi iniciada a discussão 

sobre as atividades. Foram consideradas atribuições dos técnicos de enfermagem: banho no 

leito, administração de medicamentos, preparo do corpo pós-morte, cuidar, transportar o 

paciente pré-hospitalar, imobilizar o paciente vítima de trauma, orientação sobre a Rede de 

Atenção à Saúde (RAS), oxigenoterapia, contenção no leito, administração de dieta por sonda 

nasogástrica (SNG), higiene oral e íntima de pacientes acamados, verificação dos sinais vitais, 

auxiliar procedimentos executados pelo médico e/ou enfermeiro, zelar pelos equipamentos da 

unidade, ter pontualidade e assiduidade, ser gentil, utilizar o desfibrilador externo automático 

(DEA), curativos, punção venosa periférica, glicemia, lavar as mãos, clister, registrar balanço 

hídrico. Segundo a resolução do COFEN 94.406/87, são atribuições do técnico de 

enfermagem assistir ao enfermeiro, no planejamento, programação, orientação e supervisão 

das atividades de assistência de enfermagem, na prevenção e controle de doenças 

transmissíveis, infecção hospitalar e danos físicos que possam ser causados ao paciente, 

integrar a equipe de saúde e executar todas as atividades de enfermagem que não são 

privativas do enfermeiro. Ao auxiliar de enfermagem compete preparar o paciente para 

consultas, exames e tratamentos; observar sinais e sintomas; ministrar medicamentos por via 

oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; aplicar oxigenoterapia, 

nebulização, enteroclisma, enema e calor ou frio; executar tarefas referentes à conservação e 

aplicação de vacinas; efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças 

transmissíveis; colher material para exames laboratoriais; prestar cuidados de enfermagem pré 

e pós-operatórios; circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; executar 

atividades de desinfecção e esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e 

zelar por sua segurança, inclusive: alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentar-se; zelar pela limpeza 

e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde; integrar a 

equipe de saúde; participar de atividades de educação em saúde, inclusive: orientar os 

pacientes na pós-consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; 

auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação 

para a saúde; executar os trabalhos de rotina vinculados à alta de pacientes; participar dos 

procedimentos pós-morte
3
. Dessa maneira, entende-se que os técnicos de enfermagem 

realizam, principalmente, funções que antes eram executadas por auxiliares de enfermagem, 

haja vista que essa categoria é ultrapassada, pois existem incentivos de educação permanente 

para a complementação do curso de auxiliar de enfermagem para nível técnico. Em relação a 

atribuições de promoção da saúde, como atividades educativas e orientação de pacientes, 

observam-se lacunas nos relatos dos técnicos em urgência e emergência. Embora existam 

casos de alta gravidade no seu dia-a-dia, exigindo conduta imediata, existem situações que 

necessitam de continuidade no tratamento, tendo maior adesão quando existe orientação e 

humanização. As atividades de parto, triagem, administração de drogas vasoativas, 

eletrocardiograma, aspiração de vias aéreas superiores e inferiores foram consideradas como 

atribuições do enfermeiro. O COREN-SP, parecer número 005/2009 afirma ser de 

responsabilidade privativa do enfermeiro administração de drogas vasoativas por cateteres 

centrais ou qualquer outro fármaco de risco, devendo o técnico de enfermagem receber 

treinamento para essa função quando não há quantitativo de enfermeiros suficiente
4
. Em 

relação à realização do eletrocardiograma, o COREN-DF, parecer número 005/2006, afirma 



 

que não há impedimento ao técnico de enfermagem realizar essa atividade, já que é um 

procedimento repetitivo, necessitando ter como base o treinamento técnico
5
. As aspirações de 

vias aéreas, em caso de paciente considerado grave, com iminente risco de morte é de 

competência do profissional enfermeiro, salvo em situações que configurem caráter de 

urgência ou emergência. Quando esse procedimento é realizado pela equipe de enfermagem a 

responsabilidade pela prescrição da assistência, acompanhamento e supervisão da atividade é 

ato privativo do enfermeiro
6
. A assistência ao parto normal é uma atribuição de obstetriz ou 

enfermeiro obstétrico
3
. Cabe ao enfermeiro acolhimento com classificação de risco, sendo 

uma delas o Sistema de Triagem Manchester
7
. CONCLUSÃO: a compreensão de que 

algumas das atividades não eram atribuições do técnico de enfermagem estavam relacionadas 

na maioria das vezes à falta de conhecimento dos mesmos, como a realização do 

eletrocardiograma e aspiração de vias aéreas superiores; em outras situações, estavam 

relacionadas à complexidade dos procedimentos como parto, triagem e administração de 

drogas vasoativas. O cuidado técnico foi bastante relatado, porém o cuidado voltado para a 

promoção da saúde precisa ser reforçado. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

a discussão foi importante para identificar as lacunas existentes na prática profissional dos 

técnicos de enfermagem e contribuir para a elaboração de um plano de curso que prepare 

esses profissionais para o empoderamento de atividades que são respaldadas pelo código de 

ética e melhore a formação para o SUS com objetivo de promoção da saúde e não apenas 

práticas curativistas. REFERÊNCIAS: Ministério da Saúde (Brasil), Política nacional de 

atenção às urgências. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 256 p. Fortes JI et al.Curso de 

especialização profissional de nível técnico em enfermagem – livro do aluno: urgência e 

emergência. São Paulo: FUNDAP; 2010. 307p. Brasília. Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN). Decreto nº 94.406 de 08 de junho de 1987. Acesso em: 10 de jun 2013. Disponível 

em: http://novo.portalcofen.gov.br/decreto-n-9440687_4173.html. São Paulo. Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP). Parecer COREN-SP CAT Nº 005/2009 

de 13 de agosto de 2009. Acesso em: 10 de jun 2013. Brasília. Conselho Regional de 

Enfermagem da Unidade Federativa (COREN-DF). Parecer COREN-DF Nº 005/2006 de 06 

de outubro de 2006. Acesso em 11 de junho 2013. Disponível em: http://www.coren-

df.org.br/portal/index.php/pareceres/parecer-coren/325-parecer-coren-df-no-0052006. Porto 

Velho. Conselho Regional de Rondônia (COREN-RO). Parecer técnico COREN-RO nº 

012/2012 de 15 de outubro 2012. Acesso em: 11 de jun 2013. São Paulo. Conselho Regional 

de Enfermagem de São Paulo (COREN-SP). Parecer COREN-SP 001/2012 de 03 de julho 

2012. Acesso em: 11 de jun 2013. Disponível em: 

http://www.corensp.org.br/sites/default/files/parecer_001_2012_STM.pdf. 
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INTRODUÇÃO: O cuidar de enfermagem tem o sentido de promover a vida, o potencial 

vital, o bem estar dos seres humanos na sua individualidade, complexidade e integralidade. 

Envolve encontro interpessoal do objeto terapêutico, de conforto, de cura ou até de preparo 

para a morte. No entanto, a prática concreta da enfermagem nos espaços institucionais, muitas 

vezes, não corresponde a essa perspectiva e o profissional adoece devido ao processo e 

condições de trabalho
1
. OBJETIVO: avaliar as evidências científicas disponíveis na literatura 

acerca da relação dos sofrimentos mentais de profissionais de enfermagem com o trabalho. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo bibliográfico, do tipo revisão integrativa da 

literatura, utilizando-se artigos publicados de 2007-2011. Foram realizadas buscas nas 

seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE) e Base de 

dados de enfermagem (BDENF). Foram utilizados os descritores de assunto “enfermagem” e 

“sofrimento mental”, que fazem parte dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Foram 

considerados, como critérios de inclusão, os artigos publicados de janeiro 2007 a dezembro 

2011, nos idiomas português, inglês ou espanhol, com resumo e texto completos disponíveis 

eletronicamente. Adotamos como critério de exclusão, artigos completos em mais de uma 

base de dados. Foram encontrados 67 artigos, sendo 47 na base MEDLINE, 12 na LILACS e 

oito na BDENF. Depois de retirada as repetições, restaram então, 53 artigos. Seguindo os 

critérios de inclusão, a amostra foi composta por 17 artigos. Após leitura dos estudos, ficou 

evidenciado que três artigos não possuíam interesse para a pesquisa por não trazer como 

assunto principal o sofrimento mental dos profissionais de enfermagem, sendo analisados 14 

artigos. RESULTADOS: emergiram quatro desfechos acerca do sofrimento mental de 
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profissionais de enfermagem: estresse, violência psicológica, sofrimento moral e dicotomia 

entre prazer e sofrimento. O desfecho estresse foi o sofrimento mental mais evidenciado pelos 

estudos pesquisados, estando presente no conteúdo de oito artigos. A maioria dos enfermeiros 

que trabalhavam em Unidade de Hemodinâmica apresentou classificação de estresse média 

(52,4%), seguida de estresse alto (25,4%) e estresse baixo (22,2%)
2
. Já em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), 57,1% dos enfermeiros estudados consideram a UTI um local 

estressante e 23,8% deles apresentaram escore elevado de estresse
3
. Em pesquisa realizada em 

São Paulo, a percepção do nível de estresse de enfermeiros, para 64% dos participantes, foi de 

níveis acima de cinco, considerando o mínimo de zero e máximo de dez, na Escala Analógica 

Visual
4
. Os estudos apontaram a enfermagem e, mais especificamente os enfermeiros, como 

uma população de trabalhadores que apresentam, em sua maioria, níveis médios de estresse. 

Para enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem, os principais fatores estressantes no 

ambiente de trabalho têm relação com a ausência de organização no trabalho e a insatisfação 

do profissional
5
. Os estressores que atingiram maiores médias para enfermeiros, numa escala 

de zero a quatro, foram: sobrecarga de trabalho (2,34 ± 0,84), ter subordinados pouco 

competentes (2,31 ± 1,16), e intermediar os conflitos entre áreas, setores e unidades (2,33 ± 

0,84)
2
. Outros aspectos destacados como grandes estressores pelos profissionais foram a 

dificuldade em enfrentar a morte do paciente, e a interação e orientação, bem como o convívio 

com a família na reação ao diagnóstico de morte encefálica
6-4

. Os sintomas encontrados diante 

das situações de estresse foram dores na zona lombar, dores na nuca ou zona cervical e 

necessidade excessiva de dormir. À medida que aumentaram os escores de estresse, 

aumentaram os sintomas apresentados pelos profissionais
2
. Em depoimentos, os profissionais 

de enfermagem relataram desestímulo, “sensação de coisa acumulada no corpo” e utilização 

de analgésicos com freqüência
5
. Os enfermeiros realizavam atividades físicas e buscavam 

suporte entre os próprios colegas e os técnicos de enfermagem procuravam superar o estresse 

buscando a espiritualidade e tentar separar o trabalho da vida pessoal
6.
 A saúde do trabalhador 

necessita tomar conhecimento dos principais fatores estressores e buscar intervenções para 

essa população, com intuito de prevenir possíveis agravos e tratar o sofrimento atual. A 

manutenção da saúde do profissional de enfermagem é essencial no tratamento das pessoas 

que dependem desse cuidado. No desfecho violência psicológica, percebeu-se que as 

características das vítimas eram enfermeiras que recebiam o menor salário e com menos de 

um ano de formadas, diminuindo os índices proporcionalmente com o aumento do salário e 

do tempo de formada. As enfermeiras submetidas a altos graus de agressão apresentaram 

médias aritméticas elevadas de irritabilidade, raiva, tristeza, baixa auto-estima, crises de 

choro, solidão, desejo de mudar de trabalho ou de profissão, enfermidades físicas e mentais. 

As ações mais comuns eram maus tratos verbais e atitudes que desprestigiam a identidade das 

enfermeiras, como interromper a fala antes da conclusão do pensamento e cercar suas ações 

profissionais de modo a interferir sua prática (n=52), fazer comentários maldosos (n=50), 

ignorar a existência da mesma (n=38), fazer insinuações depreciativas sobre a competência 

(n=35), fazer crítica a vida privada (n=30), assédio sexual (n=2)
7
. No desfecho sofrimento 

moral, foram identificadas, como fatores desencadeantes, situações em que há falta de 

comprometimento com o paciente e de esclarecimento acerca de suas condições de saúde. Os 

profissionais apontaram como exemplo da falta de comprometimento com os pacientes, 

quando o médico não comparece para a visita diária e a mesma prescrição médica é repetida 

por vários dias e também, no caso de pacientes idosos e com doenças terminais, quando 

percebem seu abandono pelos familiares
8
. Para as enfermeiras que marcaram alto sofrimento 

moral, percebeu-se que ocorreu em momentos de trabalho com poucos profissionais no 

plantão, fazendo com que elas se sentissem incompetentes para fazer tudo e não atuando no 

melhor interesse do paciente. Percebeu-se também através dessa pesquisa que o nível de 

sofrimento moral é maior no grupo das enfermeiras que trabalham a mais de seis anos
9
. No 



 

desfecho dicotomia entre prazer e sofrimento, foi relatado que, mesmo diante do sofrimento 

vivenciado, em vista às dificuldades da profissão, há uma grande satisfação pessoal em 

cumprir as atribuições, fazer pacientes felizes e se sentir útil, alem de ter a capacidade para 

adaptar-se a situações desgastantes
10

. CONCLUSÃO: os sofrimentos causados pelo trabalho 

em condições desfavoráveis e sem remuneração adequada manifestam-se em sintomas físicos 

ou psíquicos, muitas vezes, até dispersando o profissional da assistência, gerando riscos de 

acidentes e de erros, minimizando a qualidade do cuidado prestada. Dessa forma, o estresse, 

como agravo mental, também traz consequências físicas, por meio da somatização, levando ao 

absenteísmo dos profissionais de enfermagem por adoecimentos físicos e mentais. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem estão adoecendo devido a suas precárias condições de trabalho. Os níveis de 

estresse, atualmente, encontram-se em níveis médios, necessitando de intervenções antes que 

níveis maiores ocorram. O conhecimento a respeito dos estressores é um dos caminhos para a 

busca de melhorias. Além disso, o respeito profissional perante aos colegas da mesma 

profissão e da equipe multiprofissional também influenciam na saúde da equipe de 

enfermagem, evitando situações de sofrimento moral e violência psicológica. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população brasileira vem acontecendo de forma 

rápida, isto se deve aos avanços tecnológicos e as melhores condições de vida da população, 

resultando em uma elevação da média de vida de 45,5 anos de idade, como acontecia em 

1940, para 72,7 anos, em 2008. Uma projeção do IBGE (2008) mostra que a expectativa de 

vida da população brasileira continuará a aumentar, e em 2050, alcançará uma média de 81,29 

anos. A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa, ainda incurável que 

acomete os neurônios motores do cérebro e da medula espinhal, causando comprometimento 

progressivo e cumulativo. Caracterizada pela degeneração dos Neurônios Motores Superiores 

(NMS), que estão localizados nas células de Betz no córtex motor, e dos Neurônios Motores 

Inferiores (NMI), encontrados no tronco cerebral e células do corno anterior da medula 

espinal, causando morte no corpo do neurônio motor de maneira crônica e rapidamente 

progressiva (FARIA et al, 2008). À medida que esses neurônios morrem, a musculatura sofre 

atrofia progressiva, com a consequente redução do controle motor até o ponto da paralisia. Ela 

tende a acometer pessoas de meia idade entre 55 e 65 anos. A incidência é de 1.100 mil por 

ano, mas tem aumentado. No Brasil, estima-se que a prevalência da doença seja de 0,9 a 1,5 

casos por 100.000 habitantes e a incidência, de 0,2 a 0,32 casos por 100.000 habitantes por 

ano (LIMA et al, 2010). Todavia, ainda há escassez de instrumentos para avaliar o grau de 

severidade e perda de funções. OBJETIVOS: Discorrer sobre a Esclerose Lateral 

Amiotrófica, principais características e complicações e propor um modelo de plano de 
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cuidado para essas pessoas. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: estudo de caso, realizado 

em uma paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica, como atividade de ensinoaprendizagem 

da disciplina Enfermagem em Situações Especiais – Enfermagem Neurológica, ofertada pelo 

Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, semestre 2013.1. Os 

dados foram obtidos em três fases: 1. Visita domiciliar objetivando realizar a entrevista 

semiestruturada com dados relativos à história clínica e exame físico, foi feito contato 

telefônico com a família para agendar data e hora da visita. 2. Revisão da literatura para 

conhecer os aspectos fisiopatológicos, principais complicações clínicas resultantes da doença, 

visando maior conhecimento acerca da temática e 3. Planejamento do cuidado, por meio do 

histórico de enfermagem, determinação de diagnósticos de enfermagem, utilizando a 

taxonomia da NANDA Internacional (2012) e elaboração das intervenções de enfermagem, 

que auxiliarão na promoção do bem-estar e na melhoria da qualidade de vida da paciente. 

RESULTADOS: Histórico de Enfermagem; M.I.M, 68 anos, casada, hipertensa, portadora de 

Esclerose Lateral Amiotrófica em estágio moderado, desde janeiro de 2013, encontra-se 

consciente, orientada, se comunica normalmente. Relata dores no corpo, principalmente nas 

articulações, ausência de força muscular para deambular sozinha, não possuir controle da 

musculatura pélvica, necessidade de auxílio para realizar suas atividades diárias: tomar banho, 

eliminações (não aceita usar fraldas), sentar-se e deitar-se, diz que acorda varias vezes à noite. 

Atualmente não faz uso de medicamentos. Realizou ressonância magnética para diagnóstico 

definitivo da doença. Faz uso de cadeira de rodas e andador, aliementa-se normalmente por 

via oral, não possui dieta específica, ultimamente apresentou engasgos com líquidos, porém 

não é uma situação constante, como tudo que lhe convém, passa a maior parte do tempo 

sentada assistindo televisão e só levanta para ir ao banheiro. A família decidiu não informar a 

real situação para a paciente, por isso M.I.M não tem conhecimento do diagnóstico. A 

estrutura do apartamento possui algumas adaptações como barras laterais que a permitem 

segurar-se, mas é preciso o auxílio de parentes para levá-la ao chuveiro, porque a entrada no 

banheiro com a cadeira de rodas não é possível. Observou-se expressão de tristeza por não 

conseguir realizar as atividades cotidianas. Diagnósticos de Enfermagem: Deambulação 

Prejudicada, Mobilidade em cadeiras de rodas, Padrão do Sono prejudicado. Déficit de Auto-

Cuidado, Risco para Angustia Espiritual e Risco de Sentimento de Impotência. Planejamento 

das Intervenções de Enfermagem: Avaliar a capacidade funcional, determinar o grau de 

limitação em relação com a escala funcional, observar as resposta 

emocionais/comportamentais e suas limitações da mobilidade; Promover nível funcional 

máximo e evitar complicações; avaliar o padrão e a disfunção do sono, ajudar a estabelecer 

padrões de sono/repouso ideias; avaliar o grau de incapacidade, ajudar a corrigir/lidar com a 

situação; discutir e esclarecer valores, facilitar o pesar e suporte emocional, instalar a fé- 

esperança, aumentar a socialização e orientar sobre o sistema de apoio; Permitir que as perdas 

sejam partilhadas; Manter a pessoa e a familia informados sobre as condições, os tratamentos 

e os resultados, encorajar a assumir a responsabilidade com o auto-cuidado e auxiliar a pessoa 

a identificar os pontos fortes e as vantagens pessoais.CONCLUSÃO: Os pacientes portadores 

de Esclerose lateral amiotrófica estão sujeitos a graves sequelas neuromusculares por isso 

precisam de um maior atendimento por parte dos enfermeiros, visto serem estes profissionais 

que dispõem de maior tempo ao lado do paciente, estando responsável por orientações a 

respeito da aceitação da doença, do autocuidado e ensino aos cuidadores, para assim favorecer 

a independência dos pacientes, que contribui para uma melhor qualidade de vida e evita o 

isolamento social. Elaborar este estudo mostra que o enfermeiro é capaz de atuar na 

reabilitação do paciente, aumentando suas esperanças em superar os obstáculos e limitações 

da doença, apresenta também, as possibilidades de adaptação às novas condições impostas 

pela enfermidade. É importante ressaltar que a Esclerose Lateral Amiotrófica por ser uma 

doença crônica e incurável a aceitação por parte do doente é fundamental, como também o 



 

esclarecimento de que alguns momentos de sintomas agudos e sequelas que podem surgir e 

tornando-se necessárias novas adaptações.CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Planejar cuidado de enfermagem articulado com os diagnósticos, é uma 

ferramenta para a determinação do impacto que os enfermeiros causam no sistema de 

prestação de cuidados à pessoa com esclerose Lateral amiotrófica, facilita a comunicação dos 

tratamentos de enfermagem a outros enfermeiros e provedores de cuidados e ainda, auxilia os 

educadores a elaborem currículos que melhor se articulem à prática clínica. O estudo 

contribuirá no avanço do conhecimento da enfermagem e nos esforços para que a enfermagem 

tenha lugar no palco das políticas de saúde. REFERÊNCIAS: 1. INSTITUTO BRASILEIRO 

DE INTEGRAÇÃO E CULTURA (IBGE). Projeção da população do Brasil: população 

brasileira envelhece em ritmo acelerado. Comunicação Social, 27 de nov. 2008. Disponível 

em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=1272> 

Acesso em 07 de maio de 2013. 2..FARIA, D. C.; FÁVERO, F. M.; FONTES, S. V.; 

QUADROS, A. A. J.; OLIVEIRA, A. S. B. Perfil clínico de pacientes com doença do 

neurônio motor no ambulatório da Unifesp. Rev. Neurocienc, São Paulo, v. 16, n. 3, p. 

189-193, set. 2008. Disponível em: 

<http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2008/RN%2016%2003/Pages%20from%20

RN%2016%2003-6.pdf> Acesso em 08 de Maio de 2013. 3. LIMA, S. R.; GOMES, K. B. 

Esclerose lateral amiotrófica e o tratamento com células-tronco. Rev Bras Clin Med. São 

Paulo, v. 8, nº 6, p. 531-537. nov-dez. 2010. Disponível em: http://files.bvs.br/upload/S/1679-

1010/2010/v8n6/a1605 Acesso em 10 de Maio de 2013.4. NORTH AMERICAN NURSING 

DIAGNOSIS ASSOCIATION (2012) Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: definições e 

classificação 2012-2013. Porto Alegre: Artmed. 
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DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 

SUBMETIDO À APENDICECTOMIA 
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INTRODUÇÃO: A apendicite aguda é a doença mais frequente do apêndice vermiforme e a 

operação é a conduta de primeira escolha para o seu tratamento
1
. É uma doença com maior 

incidência em adultos jovens, no sexo masculino e em indivíduos da raça branca
2
. Pode 

manifestar-se em diferentes fases: catarral, supurativa, gangrenosa e hiperplásica. A depende 

de cada caso, há presença de neutrófilos, pus, ulcerações, gangrena e peritonite local ou 

difusa, se ocorreu rotura do órgão
3
. O diagnóstico de apendicite é feito através dos sintomas 

de achados obtidos em cuidadoso exame clínico e por exames complementares. Entre esses 

estão: hemograma, Rx simples de abdome, ecografia, tomografia computadorizada, 

laparoscopia e exame comum de urina. O hemograma, geralmente, apresenta aumento no 

número total de glóbulos brancos (leucócitos). A apresentação característica da apendicite 

aguda inicia-se com um quadro de anorexia, seguida de dor abdominal, inicialmente em 

epigástrio ou mesogástrio, de moderada intensidade (às vezes com cólicas abdominais 

sobrepostas)
4
. OBJETIVO: Relatar um estudo de caso de uma paciente acometida por 

apendicite aguda. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso 

descritivo realizado pelas acadêmicas do 7° período na disciplina de Ensino Clínico V da 

ESTÁCIO/FIC. Esta disciplina envolveu o conhecimento teórico-prático da Enfermagem 

cirúrgica, no mês de Maio de 2013 num hospital público de Fortaleza-Ceará, Brasil. A 

pesquisa foi realizada com uma paciente que se encontrava internada devido a uma apendicite 

aguda, sua escolha se deu aleatoriamente como atividade curricular. Os dados foram coletados 

através de entrevista e análise de prontuário, após essa ação foi identificado os diagnósticos de 

Enfermagem e intervenções de Enfermagem. Foram respeitados os aspectos éticos. 

RESULTADOS: J. L. S., 20 anos, sexo feminino, solteira, estudante, residente em 

Pindoretama. Foi admitida na emergência do HFM em 28/05/2013 com queixa de dor 

epigástrica que irradia para flanco direito e fossa ilíaca direita, há 8 dias, do tipo difusa, forte, 

contínua, de início súbito, que diminuía temporariamente com uso de analgésicos, 

acompanhada de náuseas, vômitos e dificuldade para evacuar. Ao exame físico estava 

consciente, orientada, normocorada, eupnéica, anictérica, acianótica, febril 38°C, PA: 130/90 

mmHg, FC: 90 bpm. Abdome: globoso, distendido, hipertimpânico, doloroso à palpação 

difusa com descompressão dolorosa, sinal de Blumberg positivo. Exames laboratoriais: 

leucocitose moderada. Ultrassonografia: edema de alças intestinais à direita. No 
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transoperatório a paciente foi submetida a Laparoscopia Exploratória com anestesia 

raquidiana e sedação, com diagnóstico de Apendicite aguda com abscesso pélvico. Paciente 

foi transferida da SRPA para a enfermaria dia 29/05/13, evoluindo com bom estado geral, 

eupnéica (16 rpm), normocárdica (84 bpm), normotensa (120/80 mmHg), afebril (37°C), 

orientada, higienizada, deambulando, leve distensão abdominal, ferida operatória limpa e seca 

com eliminação de secreção serosa em moderada quantidade pelo dreno de Penrose, AVP no 

MSE salinizado sem sinais flogísticos. Diurese presente, relatando evacuações ausentes. A 

prescrição médica proposta a paciente foi: dieta líquida após 12hs, SFG 1000 ml/40gts6/6hs, 

Ciprofloxacino EV 12/12hs, Metronidazol 500mg EV 8/8hs, Dipirona 2:18 6/6hs e Tramal SF 

8/8hs se dor. Os principais diagnósticos e intervenções segundo NANDA, NIC e NOC
 

encontrados foram: Risco para déficit do volume de líquidos, relacionado a vômitos e 

processo hipermetabólico. Intervenções: Controle da PA e pulso, avaliar mucosas, monitorar 

o débito urinário. Dor aguda relacionado por agentes lesivos e caracterizado por 

comportamento expressivo. Intervenções: Administração de Analgésicos conforme prescrição 

médica, promover conforto, suporte emocional. Risco de infecção relacionado a 

procedimentos invasivos. Intervenções: Administração da profilaxia medicamentosa 

conforme prescrição médica, supervisão da pele, cuidados com local de incisão. Risco de 

desequilíbrio na temperatura corporal caracterizado por doença que afeta a regulação da 

temperatura e taxa metabólica alterada. Intervenções: Monitorar a temperatura corporal do 

cliente, administrar antitérmicos prescritos s/n, monitorar a temperatura ambiente. A aplicação 

do processo de Enfermagem permite direcionar o cuidado. Sabe-se que o Processo de 

Enfermagem tem representado o principal modelo metodológico para o desempenho 

sistemático da prática profissional, sendo um instrumento tecnológico que favorecer o 

cuidado, para organizar as condições necessárias à realização do cuidado e para documentar a 

prática profissional
5
. CONCLUSÃO: Conclui-se que um paciente cirúrgico demanda 

cuidados de enfermagem específicos a cada contexto, associado a isso a reflexão de um 

cuidado holístico e humanizado. Neste contexto torna-se necessária as orientações de 

Enfermagem para o bom andamento do processo pré, trans e pós-cirúrgico. As orientações 

prévias contribuem no sentido de amenizar o impacto de um dar-se conta de uma realidade 

inesperada, que para o paciente, poderia acarretar em uma perturbação emocional.  

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Contribui para o conhecimento geral, 

fazendo o profissional crescer na humanização do tratamento ao seu semelhante. E é através 

da interação enfermeiro-cliente que alguns sentimentos evidenciados em face da necessidade 

do procedimento cirúrgico e do desconhecimento que está por vir, podem ser minimizados. O 

paciente estará sendo esclarecido quanto ao problema físico que está enfrentando e amparado 

emocionalmente para reagir de forma adequada tanto no pré quanto no pós-operatório. E 

reforçando esta reação positiva de enfrentamento da situação afirma que por meio da visita o 

enfermeiro pode transmitir informações e tentar modificar essa visão, de forma que percebam 

a cirurgia como um enfrentamento necessário, e passem da situação de ameaçados para o de 

atores que possibilitem a resolução das dificuldades. REFERÊNCIAS: Fitz RH. Perforating 

inflammation of the vermiform appendix with special reference to early diagnosis and 

treatment. Am J Med. 1886; 92 (1): 321-346. Barker DJ, Morris J, Nelson M. Vegetable 

consumption and acute appendicitis in 59 areas in England and Wales. BMJ; 1986; 

292(9):927-30. Korner H, Sondenaa K, Soreide JA. Incidence of acute perforated and 

nonperforated appendicitis: age-specific and sex-specific analysis. World J Surg. 1997;21 (2) 

:313-17. Fisher, CA, Apendicite aguda: existe relação entre o grau evolutivo, idade e o tempo 

de internação. Rev. Col. Bras. Cir. 2005; 32(3): 136-138. Garcia TR, Nóbrega MML. 

Processo de enfermagem: da teoria à prática assistencial e de pesquisa.Esc Anna Nery Rev 

Enferm 2009 mar; 13 (1): 188-193. 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA 

PARANÓIDE 
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INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é uma desordem psiquiátrica complexa que afeta 

aproximadamente 1% da população mundial. Embora considerável progresso tenha sido feito 

na busca por fatores contribuidores, a etiologia da doença está longe de ser compreendida
1
. A 

esquizofrenia é doença mental crônico-degenerativa, na qual as pessoas adoecidas têm 

dificuldade para reconhecer a realidade, de se comportar dentro dos parâmetros sociais de 

normalidade e até mesmo de realizar tarefas de autocuidado e higiene pessoal. É a mais grave 

das doenças mentais, acomete em torno de dois milhões de brasileiros e é cercada por tabus e 

preconceitos, em razão do desconhecimento da maioria da população acerca dessa doença
2
. 

Embora primariamente uma doença que afeta os processos cognitivos, os seus efeitos 

repercutem também no comportamento e nas emoções. Os homens têm uma idade de início da 

doença mais precoce que as mulheres. Essa observação pode ser considerada um dos achados 

mais consistentes de pesquisa em esquizofrenia, e independe do critério utilizado para início 

da doença
3
. Em geral, os homens têm um início em torno dos 18-25 anos e as mulheres em 

torno dos 25-35 anos. Essa diferença vai depender do critério diagnóstico utilizado para 

esquizofrenia. No início da adolescência, a razão homem/mulher é 2:1. Após os 50 anos, essa 

proporção se inverte e aproximadamente 3% a 10% das mulheres iniciam a doença após os 45 

anos
4
. Denomina-se esquizofrenia paranóide o tipo clínico da enfermidade que se caracteriza 

pela predominância de delírios a alucinações. À medida que a enfermidade progride, o doente 

se integra em seu mundo delirante e alucinatório, afastando-se cada vez mais da realidade, da 

qual retira apenas aqueles elementos que contribuem para fortalecer a sua convicção delirante. 

Em toda a sua evolução, não se observam alterações profundas da personalidade, como ocorre 

habitualmente nos outros subtipos de esquizofrenia. Para a esquizofrenia do tipo paranóide os 

critérios diagnósticos são: preocupação com um ou mais delírios ou alucinações auditivas 

freqüentes e a não proeminência de sintomas como discurso desorganizado, comportamento 

desorganizado ou catatônico e afeto embotado ou inadequado
5
. OBJETIVOS: Relatar um 

estudo de caso de um paciente com esquizofrenia. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Trata-se de um estudo de caso relatado pelas acadêmicas do 7° período na disciplina de 

Ensino Clínico VI que equivale à Saúde Mental da ESTÁCIO/FIC no mês de Maio de 2013. 

Este estudo de caso foi realizado com um paciente semi-intensivo do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) da Regional II na cidade de Fortaleza-Ceará, Brasil. Os dados foram 
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coletados através de uma entrevista (semi-estruturada) e análise feita no prontuário do 

paciente, posteriormente foram identificadas as intervenções de Enfermagem para essa 

paciente. Os aspectos éticos foram preservados. RESULTADOS: E.S.A., 41 anos, sexo 

feminino, separada, dona de casa, analfabeta, desempregada. Veio ao CAPS por demanda 

voluntária acompanhada da mãe. É natural de Fortaleza. Reside em casa própria na cidade de 

Fortaleza com a mãe, a filha e dois irmãos com transtorno mental. Esteve no mesmo Centro 

em 2011, como paciente ambulatorial e foi admitida no serviço médico do CAPS. No dia 

21/05/2013, procedente de sua residência, compareceu novamente ao CAPS para dar 

sequência ao seu tratamento por estar apresentando crise de reagudização clínica, com 

sintomas de insônia, alucinações e agitação. Já esteve internada 3 vezes devido à problemas 

psiquiátricos. Relatou que sua 1ª crise aconteceu aos 21 anos e que piorou após ter sua 1ª 

filha. Não tem vida social ativa e apresenta dificuldade de relacionamento familiar. Em casa a 

paciente faz uso de medicamentos há mais ou menos 05 anos, mas a acompanhante não soube 

especificar quais. Relata que não dorme, escuta vozes que incomodam, sente vontade de 

morrer e tem insônia. É um paciente totalmente independente na satisfação das seguintes 

necessidades básicas: comer e beber, eliminar, movimentar-se, vestir-se e despir-se. 

Desconhece exatamente o seu peso e a sua altura, apresenta um bom estado de hidratação e 

nutrição. Acompanhante relata que ele faz três refeições diárias, sem restrição de qualquer 

alimento de acordo com as possibilidades e também não faz uso de substâncias psicoativas 

(álcool, tabaco ou outras drogas). Na sua história familiar existem antecedentes psiquiátricos 

(pai e tios com transtornos mentais). Mostrou-se calma e calada durante toda a entrevista de 

enfermagem. Tem bom padrão de higiene, toma banho diariamente. A sua história patológica 

pregressa é de Esquizofrenia Paranóide e Retardo Mental leve. A paciente foi diagnosticada 

com CID F.20 (Esquizofrenia Paranóide) e CID F. 70 (retardo mental leve - menção de 

ausência de ou de comprometimento mínimo do comportamento). As principais intervenções 

de Enfermagem ao paciente com esquizofrenia paranóide são: Incentivar a participação em 

jogos ou atividades de grupo; facilitar os processos interpessoais através de uma atitude 

empática; oferecer a oportunidade de participar em atividades nas quais possa obter êxito; 

demonstrar atitude terapêutica, de aceitação e isenta de críticas, sobretudo quando o doente 

descreve os seus sintomas; estabelecer relação de confiança; facilitar verbalização de 

sentimentos e preocupações; reforçar a auto-estima; ajudar a identificar as situações geradoras 

de ansiedade e a elaborar um plano para esses eventos; ajudar a desenvolver habilidades de 

afirmação e de comunicação. CONCLUSÃO: Conclui-se que os pacientes portadores de 

Esquizofrenia Paranóide são doentes crônicos que desenvolvem o isolamento como forma de 

proteção ou são isolados pela sociedade por apresentarem condutas inadequadas. São 

pacientes que necessitam de cuidados constante, acompanhamento multiprofissional, bem 

como participação em grupos de apoio para promover a inserção do paciente no convívio da 

família e da sociedade, uma vez que pacientes tratados e em acompanhamento médico e 

medicamentoso podem desenvolver atividades cotidianas, melhorando assim sua qualidade de 

vida. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Por ser uma patologia que vem 

crescendo na população é de grande valia para a enfermagem ter conhecimento e qualificação 

aprofundados para uma melhor assistência. O que tornará o profissional habilitado em 

diversas situações como: observação de efeitos colaterais da medicação e acompanhamento da 

saúde geral do jovem paciente e de sua família, melhoramento da condição da qualidade de 

vida do paciente e de sua família, contribuição no controle do surto da doença, tornando-a 

estabilizada, ajudar na integração social após o aparecimento da doença e cooperar na adesão 

ao tratamento e à adaptação de sua nova condição. REFERÊNCIAS: Rahmoune H et al. 

Explorando o componente inflamatório da Esquizofrenia. Rev Psiq Clin. 2013;40(1):28-34. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de etiologia 

múltipla, caracterizada por hiperglicemia decorrente da ausência de insulina e/ou defeitos em 

seu mecanismo de ação. Este hormônio funciona como um mantenedor dos níveis normais de 

glicose no sangue, contrabalanceando sua produção e armazenamento. No cotidiano de nossas 

atividades profissionais, na unidade de Pediatria do HGF, observamos um aumento 

significativo do número de internações de crianças com DM. Essas crianças ao apresentarem 

sinais e sintomas que antes desconheciam e se depararem com um diagnóstico crônico, 

demonstram difícil compreensão, bem como seus familiares, acerca das alterações 

vivenciadas em seu cotidiano, o que lhes geram desconforto, ansiedade e angústia.  

Considerando que o DM é um importante problema de saúde pública, o enfermeiro possui 

papel fundamental e imprescindível ao prestar cuidados de enfermagem direcionados à 

promoção da saúde, de forma a envolver o indivíduo e sua família no aprendizado de sua 

enfermidade e no desenvolvimento do autocuidado. Nesse contexto faz-se necessário 

sistematizar o cuidado, de forma integral, visualizando o ser em seu contexto 

biopsicosocioespiritual. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo 

de Enfermagem (PE) tratam-se de instrumentos essenciais de subsídio ao processo assistencial 

de cuidado de enfermagem, com uma visão holística do ser cuidado. Estas ferramentas 

garantem ao enfermeiro, autonomia e segurança, além de atendimento humanizado e 

individual, tendo este papel essencial na prestação de cuidados a indivíduos com DM, 

principalmente por desenvolver atividades educativas, com o objetivo de aumentar o nível de 
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conhecimento dos pacientes e comunidade, além de contribuir para a adesão destes ao 

tratamento. OBJETIVO: Relatar a experiência de criar e aplicar a SAE aos pacientes 

diabéticos internados na Unidade de Pediatria do Hospital Geral de Fortaleza. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 

realizado na unidade de internação pediátrica do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), hospital 

terciário de referência no estado do Ceará e estados vizinhos. O cenário do estudo foi a 

unidade de internação pediátrica do HGF situada no primeiro andar do prédio eletivo, 

contendo 35 leitos. A equipe de enfermagem é composta por 10 enfermeiras e 25 técnicas. 

Participaram do estudo quatro enfermeiras e duas acadêmicas de enfermagem lotadas nesta 

unidade, as quais tiveram participação no estudo. Para o desenvolvimento e alcance dos 

objetivos propostos foi realizado o levantamento dos diagnósticos e das prescrições de 

enfermagem, assim como de suas incidências, por meio do registro em prontuários clínicos e 

a partir da vivência diária na própria Unidade. Na identificação dos diagnósticos, utilizou-se a 

taxonomia do livro DIAGNOSTICOS DE ENFERMAGEM (DE): 

intervenções/prioridades/fundamentos, visto que é a utilizada pelas enfermeiras da Unidade de 

Pediatria em estudo. As prescrições foram elaboradas pelas enfermeiras para cada diagnóstico 

identificado. Os diagnósticos específicos de enfermagem foram os propostos pela taxonomia 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), sendo as intervenções e 

resultados combinados com a Nursing Interventions Classification (NIC, ou Classificação das 

Intervenções de Enfermagem) e a Nursing Outcomes Classification (NOC, ou Classificação 

dos Resultados de Enfermagem) que foi codificada conforme a Systematized Nomenclature of 

Medicine (SNOMED, Nomenclatura Médica Sistematizada). Foi realizada uma revisão da 

literatura para identificar os cuidados preconizados e elencar as prescrições gerais e 

específicas. A análise, alteração e validação dos cuidados foram realizadas por todas as 

enfermeiras, pela coordenadora de enfermagem da unidade e pela enfermeira do ambulatório 

de endocrinologia da instituição em estudo, no decorrer de reuniões semanais. Com as 

discussões sobre as prescrições de enfermagem, foram aplicados os cuidados relacionados aos 

procedimentos e às rotinas da unidade, garantindo assim a segurança e qualidade no cuidado 

ao paciente. RESULTADOS: O setor de Pediatria do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) foi 

pioneiro nesta instituição na implementação da SAE e do PE, esse processo iniciou-se em 

novembro de 2011 e serviu de espelho para demais setores do hospital. Após meses de 

experiência com esta ferramenta viu-se a necessidade de ampliar e adaptar esta ferramenta 

organizacional de acordo com as necessidades específicas do paciente e as demandas 

vivenciadas. De forma a facilitar as intervenções de enfermagem o plano de cuidados foi 

embasado nos problemas identificados e diagnósticos de enfermagem (Taxonomia II da 

NANDA) condizentes à situação do paciente, garantindo que não se destaque somente a 

situação clínica, mas que os aspectos biopsicossociais tenha relevância nas intervenções 

realizadas. A equipe desenvolveu um recurso didático para auxiliar profissionais, pacientes e 

familiares no rodízio da aplicação de insulina a fim de prevenir o aparecimento de alterações 

ou deformidades que ocorrem no tecido subcutâneo, as chamadas lipodistrofias, que são 

responsáveis por alterações dos níveis de glicemia e aborção da insulina. O impresso possui a 

figura de uma criança com destaque dos locais de aplicação para que seja marcado o local 

aplicado, hora e dia. Foi criado também um instrumento da SAE específico para o paciente 

diabético para direcionar e implementar o cuidado prestado ao cliente. Assim, o cuidado de 

enfermagem prestado ao paciente diabético hospitalizado foi aplicado visando garantir a 

integralidade e a qualidade da assistência, de forma eficiente e individualizada fundamentada 

na teoria do autocuidado de Orem. Através das experiências vivenciadas podemos ressaltar 

que aplicação da SAE e PE deliberado e sistemático ao paciente diabético tornou a assistência 

mais consciente e coerente com a realidade do paciente, garantindo-lhe a melhoria na 

qualidade da assistência individualizada e humanizada, aumentando a realização dos 



 

profissionais e a satisfação dos pacientes. CONCLUSÃO: A aplicação do PE aos pacientes 

com DM na Unidade de Internação Pediátrica do HGF, desvelou que as crianças e 

acompanhantes necessitam de orientações quanto à doença e ao tratamento visando garantir a 

eficácia do regime terapêutico. Portanto, a enfermagem por meio de seus instrumentos 

organizacionais tem papel fundamental na equipe multidisciplinar que atende ao paciente 

diabético, tendo em vista promover o autocuidado e prevenir as complicações dessa doença. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o papel da enfermagem na assistência ao paciente 

portador de DM é essencial, principalmente através de um cuidado de enfermagem deliberado 

e sistemático, com enfoque no ser humano e na sua família, tornando o tratamento menos 

estressante e doloroso. 

DESCRITORES: Processos de Enfermagem. Diabetes Mellitus. 
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INTRODUÇÃO: A prematuridade está aumentando globalmente e devido ao avanço 

tecnológico ocorre o aumento da sobrevivência infantil. No entanto, mais neonatos terão 

retinopatia da prematuridade (ROP) (KANDASAMY et al., 2013). ROP é uma enfermidade 

vasoproliferativa secundária à vascularização inadequada da retina imatura, que pode resultar 

em cegueira. Afeta mais frequentemente os recém-nascidos de menor idade gestacional, 

pequeno para a idade gestacional, Apgar abaixo de sete, em fototerapia, submetidos à 

transfusão sanguínea, com diagnóstico de persistência do canal arterial (PCA), displasia 

broncopulmonar (DBP) e hemorragia peri-intraventricular. A velocidade de progressão é 

diretamente proporcional a imaturidade do recém-nascido
 
(RN). Além disso, o nível de 

saturação de oxigênio e a genética parecem desempenhar um papel significativo na gravidade 

da ROP em vários lactentes (BRASIL, 2012). A American Academy of Pediatrics, American 

Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus e American Academy of 

Ophthalmology recomendam o exame oftalmológico dos recém-nascidos prematuros com 

peso de nascimento igual ou menor que 1.500g e idade gestacional igual ou menor que 32 

semanas (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2006). Felizmente, apenas 6% das 

crianças que desenvolvem algum grau de ROP requerem tratamento. A localização da lesão é 

feita dividindo-se a retina em três zonas. A extensão das lesões é avaliada através do grau de 

acometimento vascular nas retinas nasal e temporal em número de horas como num mostrador 

de relógio. O tratamento consiste da ablação da retina avascular periférica com 

fotocoagulação a laser ou crioterapia. Para a elaboração e implementação de ações eficazes na 

área da saúde ocular da criança, prevê-se a necessidade de contar com uma série de 

profissionais, oftalmologistas, outros médicos, educadores de saúde, enfermeiros, assistentes 
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sociais, terapeutas ocupacionais, entre outros, sendo respeitadas as especificidades 

profissionais e condições locais de atuação (LIANG, 2006). Assim, durante a internação de 

prematuros em unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN), é relevante desempenhar 

cuidados que minimizem as chances de desenvolvimento da ROP ou de suas sequelas. O 

estudo de Bellini (2010) afirma que as enfermeiras da equipe que prestam assistência ao 

prematuro que necessita de oxigenoterapia, também devem ter um papel ativo no sentido de 

assegurar o cumprimento multidisciplinar, através de ótima comunicação com 

neonatologistas, outros enfermeiros, fisioterapeutas, demais profissionais da equipe e, mais 

importante, os pais. O enfermeiro, diante desse contexto, deverá promover saúde por meio da 

educação em saúde, orientando essas famílias sobre o estado clínico em que encontra-se o RN 

e possíveis dúvidas que poderão surgir no decorrer do internamento, proporcionando dessa 

forma, melhor qualidade de vida a todos os envolvidos. Diante do exposto, assistir ao RN com 

ROP na Unidade Neonatal requer conhecimentos específicos e aprofundados, de maneira a 

direcionar os cuidados de enfermagem mediante as necessidades apresentadas pelo neonato, 

objetivando prevenir possíveis complicações decorrentes da patologia e assim promover sua 

saúde. OBJETIVO: Descrever a assistência de enfermagem ao recém-nascido com 

diagnóstico de retinopatia da prematuridade. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Desenvolvido um estudo de caso, descritivo e qualitativo de um RN com diagnóstico de ROP, 

internado em UTIN de um hospital público terciário referência em atendimento neonatal na 

cidade de Fortaleza/CE, Brasil, em maio de 2012. Colhidos dados a partir do prontuário e da 

observação direta dos cuidados de enfermagem implementados ao RN durante o período de 

internamento, registrados em formulário próprio e apresentados posteriormente. Respeitaram-

se os aspectos éticos de pesquisas que envolvem seres humanos, conforme a resolução n° 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. RESULTADOS: RN pré 

termo, masculino, 950g, Apgar 6/9, idade gestacional de 27 semanas, evoluiu com síndrome 

do desconforto respiratório, icterícia grave, infecção neonatal precoce, PCA, DBP, doença 

metabólica óssea. Fez uso de fototerapia sob bilispot simples, com proteção ocular e 

oxigenoterapia por 83 dias, dos quais 47 permaneceu em ventilação mecânica (VM), 4 em 

Continuo Positive Airway Pressure (CPAP nasal) e 32 em oxi-hood. Os primeiros sinais de 

ROP surgiram em torno da 4ª/6ª semana de vida, sendo que em grande proporção de recém-

nascidos, os estágios 1 e 2 regridem espontaneamente. O RN em estudo desenvolveu ROP 

grau III, Zona 2 e foi submetido a cirurgia de fotocoagulação a laser com 35 dias de vida. 

Retornou do Centro cirúrgico, entubado, instalado VM, acesso venoso periférico para 

hidratação venosa, iniciou colírios tobradex e atropina a 1% em horários rigorosos. No 1º pós-

operatório mantido em incubadora aquecida, sob VM, hipoativo, sonda orogástrica aberta 

drenando resíduos gástricos e em hidratação venosa (HV) por acesso venoso periférico. 

Principais diagnósticos identificados com os respectivos cuidados dispensados: (1) Padrão 

respiratório ineficaz [Realizado aspiração de secreções em vias aéreas quando necessário], (2) 

Mobilidade no leito prejudicada [Realizada mudança de decúbito delicada a cada três horas], 

(3) Risco para infecção [Monitorado acesso venoso e manuseado de forma asséptica], (4) 

Amamentação interrompida [Estimulado à mãe a prática do desmame do leite materno para 

oferecer ao RN quando possível], (5) Risco de comportamento desorganizado do bebê 

[Proporcionado ambiente confortável], (6) Risco de paternidade ou maternidade prejudicada 

[Estabelecido vínculo entre pais e bebê, principalmente nesse momento, esclarecendo dúvidas 

e prognóstico relacionados à cirurgia, bem como o acompanhamento oftalmológico posterior 

para avaliar o resultado cirúrgico e perspectivas futuras relacionadas à visão], (7) Integridade 

tissular prejudicada [Aplicados os colírios de maneira rigorosa respeitando os horários pré 

estabelecidos], (8) Risco de desequilíbrio na temperatura corporal [Monitorado temperatura 

axilar e da incubadora], (9) Dor [Proporcionado toque carinhoso, manuseio delicado e 

oferecido sucção não nutritiva]. CONCLUSÃO: ROP é um grave problema de saúde pública 



 

neonatal. Compete ao enfermeiro exercer assistência de qualidade minimizando os fatores de 

riscos, limitando consequências que trazem prejuízos muitas vezes irreparáveis para o 

desenvolvimento da criança. Os cuidados de enfermagem ao RN com ROP acontecem de 

forma holística e não apenas centrado no diagnóstico clínico, sendo realizados mediante a 

análise diária de sua evolução e particularidades do neonato na busca pela promoção da saúde 

destes. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Conhecer a 

assistência implementada por enfermeiros aos recém-nascidos com ROP permite refletir sobre 

as práticas desempenhadas. Destaca-se que os enfermeiros neonatais devem ser criteriosos 

quanto a vigilância de possíveis fatores desencadeantes da ROP, no intuito de sensibilizar 

toda a equipe para um cuidado consoante a real necessidade de cada RN, principalmente nos 

aspectos que envolvem a oxigenoterapia administrada, uma vez que, quando em volumes 

excessivos e além das necessidades consoante as recomendações quanto ao peso e a idade 

gestacional para a manutenção de uma saturação de oxigênio dentro dos limites de 

normalidade, poderá causar danos irreversíveis na retina. REFERÊNCIAS: AMERICAN 

ACADEMY OF PEDIATRICS. Section on Ophthalmology, American Academy of 

Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 

Screening examination of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics, v.117, 

p. 572-6, 2006. BELLINI, S. Retinopathy of prematurity: improving outcomes through 

evidence-based practice. Nurse Womens Health., v.1, n.5, p: 382-9, Oct. 2010. BRASIL. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde: 

cuidados gerais. Brasília, 2012. v. 4. LIANG, L. Estratégias para prevenção da cegueira 

infantil. [on-line] São Paulo (SP): Universo Visual; 2006. [citado 11 set 2006]. Disponível 

em: <http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0305&id_mat=656>. 

Acesso em: 08 ago. 2013. ANDASAMY, Y. et al. Use of digital retinal imaging in screening 

for retinopathy of prematurity. Journal of Paediatrics and Child Health, v.49, n.1, p. E1-5, 

Jan. 2013. 

DESCRITORES: Promoção da Saúde. Recém-nascido. Retinopatia da prematuridade. 
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INTRODUÇÃO: A Organização Pan-Americana de Saúde apresenta o termo defeito 

congênito com uma definição completa para malformação congênita (MC), em que se trata de 

toda anomalia funcional ou estrutural do desenvolvimento do feto decorrente de fator 

originado antes do nascimento, seja genético, ambiental ou desconhecido, mesmo quando o 

defeito não for visível no recém-nascido (RN) e manifestar-se tardiamente (OPAS, 1984). No 

Brasil as malformações congênitas constituem a segunda causa de mortalidade infantil, sendo 

responsáveis por 18,3% do total de mortes e no Ceará, especificamente, também permanecem 

como segunda maior causa de óbitos, com a taxa de 16,9%, o que indica a necessidade de 

estratégias específicas nas políticas de saúde (BRASIL, 2012). No entanto, com o avanço 

tecnológico, a taxa de sobrevida desses recém-nascidos malformados aumentou 

consideravelmente, pois a medicina neonatal, diante da necessidade de desenvolver um 

cuidado especializado juntamente com a equipe multiprofissional, favorecendo o cuidar 

essencial, proporcionou dimensões, saberes e habilidades a serem aplicadas (CARVALHO et 

al., 2006). O ambiente da Unidade de Internação Neonatal (UIN) é caracterizado pelo elevado 

número de profissionais qualificados, incluídos os da enfermagem, que oferecem assistência 

exclusiva e contínua ao RN, portador ou não de MC, com o uso de aparelhos sofisticados 

capazes de manter a sobrevida do paciente, exigindo dos seus profissionais alto nível de 

conhecimento, bem como agilidade e atenção rigorosa na assistência dispensada (AGUIAR et 

al., 2012). Na vivência como enfermeiros (as) assistenciais e docentes na UIN, observa-se que 

a proporção de recém-nascidos portadores de malformações congênitas é de bastante 

significância e, diante da responsabilidade enquanto enfermeiros (as), é necessária a prestação 

de cuidados específicos e individualizados para cada RN com defeito congênito, estando 

incluído os cuidados dispensados ao RN sob oxigenoterapia, planejando assistência de 

enfermagem baseada em evidências outrora definidas e em processo de avaliação. O cuidado 

intensivo prestado nessas unidades é repleto de técnicas traumatizantes, como frequentes 

punções, aspiração de vias aéreas superiores, trocas de curativos, passagens de sondas, 

retiradas de drenos, entre outros (MINUZZI et al., 2008). Contudo, diversos são os cuidados 
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dispensados ao RN portador de MC, não se limitando apenas aos traumatizantes, tornando 

aqueles de baixa complexidade de suma importância, pois, dependendo da gravidade da 

malformação, um simples toque carinhoso e diferenciado oferece conforto e bem-estar físico 

ao bebê durante um momento potencial de dor ou desconforto devido ao quadro clínico, tal 

procedimento fomenta a promoção da saúde. Nesse contexto, a promoção da saúde na UIN se 

faz por meio dos profissionais de enfermagem, criando um ambiente favorável e integrando o 

saber com o fazer, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência e saúde dos 

mesmos, principalmente durante essa fase crucial que é a transição da vida intrauterina para a 

extrauterina, proporcionando qualidade de vida e, por conseguinte, promovendo saúde. 

OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem ao recém-nascido malformado sob 

oxigenoterapia visando a promoção da saúde. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Tratou-se 

de um estudo descritivo, transversal e quantitativo, realizado em unidades de internação 

neonatais em três instituições públicas de nível terciário, referência em atendimento neonatal, 

situadas a cidade de Fortaleza-Ce, Brasil. A amostra constituiu-se por 159 recém-nascidos 

com malformações congênitas que necessitaram do uso de alguma modalidade de 

oxigenoterapia. A coleta dos dados transcorreu durante os meses de janeiro a agosto de 2012. 

Os dados foram colhidos a partir da investigação de prontuários e documentos nas unidades 

referidas, sendo as informações registradas em formulário próprio previamente elaborado. 

Após organização dos dados no programa Excell 2007 procedeu-se a análise pelo Statistical 

Package for the Social Sciences-SPSS, versão 18.0. Foram resguardados os preceitos éticos e 

legais de pesquisas que envolvem seres humanos, conforme resolução n° 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, sendo o estudo aprovado pelos Comitês de 

Ética das referidas instituições. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado 

por todos os responsáveis pelos recém-nascidos. RESULTADOS: Consoante as 

malformações congênitas diagnosticadas nos 159 recém-nascidos, estas apresentaram-se 

isoladas ou associadas a outras malformações, sendo 30% (84) pertencentes a categoria de 

MC do sistema osteomuscular; 21,1% (59) do Sistema Nervoso Central; 9,6% (27) do 

aparelho circulatório; 7,1% (20) do olho, ouvido, face e pescoço; 6,8% (19) anomalias 

cromossômicas; 5,7% (16) fenda labial e/ou palatina; 5,7% (16) outras MC do aparelho 

digestivo; 5,3% (15) dos órgãos genitais; 3,9% (11) do aparelho urinário; 3,9% (11) outras 

MC e 0,7% (2) do aparelho respiratório. Dentre a amostra, 108 recém-nascidos fizeram uso de 

oxigenoterapia, a saber: 42% (45) oxi-hood; 27% (19) ventilação mecânica (VM); 12% (13) 

Continuo Positive Airway Pressure (CPAP nasal); 7% (8) CPAP e oxi-hood; 7% (8) VM e 

oxi-hood; 3% (3) VM, CPAP e oxi-hood; 1% (1) oxigênio inalatório; e 1% (1) VM e CPAP. 

Dentre os cuidados de enfermagem implementados aos recém-nascidos malformados sob 

oxigenoterapia, registrados nos prontuários, pode-se citar: 28% (51) Instalado oxi-hood; 

19,8% (36) Aspirado tubo orotraqueal (TOT) e/ou vias aéreas superiores; 14,3% (26) 

Instalado VM; 9,9% (18) Instalado CPAP; 8,2% (15) Checado parâmetros da VM; 4,9% (9) 

Preparado material para entubação; 2,7% (5) Feito ventilação por pressão positiva; 2,2% (4) 

Instalado sonda de aspiração contínua em vias aéreas superiores; 2,2% (4) Instalado óxido 

nítrico; 1,6% (3) Tracionado TOT; 1,6% (3) Conferido parâmetros do CPAP; 1,6% (3) 

Renovado fixação do TOT; e 1,1% (2) Instalado track-care. CONCLUSÃO: No que referiu-

se a modalidade ventilatória percebeu-se que foram várias as formas de oxigenoterapia 

aplicadas, não necessariamente devido às anormalidades físicas, estruturais ou genéticas 

diagnosticadas, mas devido estarem associadas às condições clínicas do RN, sendo necessário 

para cada RN implementar um cuidado individualizado consoante suas particularidades. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O cuidado de 

enfermagem ao RN com MC sob oxigenoterapia deve ser realizado consoante as reais 

necessidades apresentadas. Esses recém-nascidos, assim como aqueles sem anormalidades, 

são seres totalmente indefesos e que precisam receber carinho e atenção não apenas de seus 



 

familiares, mas de toda equipe de profissionais de saúde, em especial à equipe de 

enfermagem, pois durante esse momento crucial em suas vidas, em que separam-se do 

aconchego e ventre materno, são submetidos à diversos aparatos tecnológicos para 

estabilização do quadro clínico e aos cuidados de pessoas consideradas estranhas aos olhos 

dos familiares, mas que são responsáveis pela promoção da saúde e de cuidados, otimizando a 

qualidade de vida e saúde dos mesmos. REFERÊNCIAS: AGUIAR, A. S. C. et al. 

Percepção do enfermeiro sobre promoção da saúde na Unidade de Terapia Intensiva. Rev. 

Esc. Enferm. USP, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 428-435, abr. 2012. BRASIL. Ministério da 

Saúde. Estatísticas vitais. DATASUS. Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&VObj=http://tabnet.datasus.

gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/inf10>. Acesso em: 02 ago. 2013. CARVALHO, Q. C. M. 

et al. Malformação congênita: significado da experiência para os pais. Ciênc. Cuidado 

Saúde, v. 5, n. 3, p. 389-397, set./dez. 2006. MINUZZI, A. P. et al. Cada dia um dia novo: 

um desafio na busca da adaptação do recém-nascido portador de malformação e sua família. 

Enfermería Global., n. 13, p. 1-9, 2008. OPAS. Prevenção e controle de enfermidades 

genéticas e os defeitos congênitos: relatório de um grupo de consulta. Washington, 1984. 

DESCRITORES: Promoção da Saúde; Recém-nascido; Anormalidades Congênitas. 
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INTRODUÇÃO: O Hematoma subdural é uma coleção de sangue entre a duramáter e o 

cérebro, um espaço que é normalmente ocupado por um fino coxim de líquido. A causa mais 

comum do hematoma subdural é o traumatismo, podendo ocorrer também por coagulopatias 

ou ainda, devido a uma ruptura de aneurisma. O hematoma subdural pode ser agudo, 

subagudo ou crônico, dependendo do tamanho do vaso envolvido e do volume do 

sangramento. As metas para um paciente com hematoma subdural podem incluir a 

manutenção de via aérea permeável, a manutenção da pressão intracraniana (PIC) em níveis 

adequados, a promoção do equilíbrio hídroeletrolítico, o estabelecimento de um estado 

nutricional apropriado, a prevenção de lesões secundárias, a manutenção da temperatura 

corporal normal, dentre outras
(
¹
)
. Os diagnósticos de enfermagem são uma ferramenta 

fundamental para o cuidado de enfermagem aos pacientes com lesões crânio-encefálicas, de 

forma que seja possível implantar intervenções de enfermagem pertinentes a doença, 

buscando a promoção da saúde do paciente e a redução de complicações. OBJETIVO: 

Descrever a Sistematização da Assistência de enfermagem a um paciente portador de 

hematoma subdural. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso, o 

qual permite uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas 

dos eventos da vida real, sem que o pesquisador negligencie ou aceite evidências equivocadas 

que venham a influenciar as descobertas e resultados
(2)

. O estudo foi realizado na emergência 

de um hospital estadual de nível terciário, localizado no município de Fortaleza-CE, com um 

paciente do sexo masculino, internado com diagnóstico médico de hematoma subdural. A 

coleta de dados ocorreu no mês de junho de 2013. A análise dos dados foi planejada a partir 

da fundamentação na literatura científica que evidencia os traços clínicos e as complicações 

que o sujeito em estudo apresentou. Os diagnósticos de enfermagem encontrados a partir dos 

problemas identificados durante a coleta dos dados estiveram em concordância com a 
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taxonomia dos diagnósticos de enfermagem da NANDA. As intervenções de enfermagem 

foram elaboradas de acordo com cada diagnóstico identificado. O anonimato do sujeito do 

estudo foi preservado, respeitando, portanto, os aspectos éticos exigidos na Resolução 

196/96
(
³
)
. RESULTADOS: A.R.J., 72 anos, sexo masculino, procedente de Caucaia, 4º DIH 

por hematoma subdural. Foi encontrado desacordado e trazido à emergência desse hospital. 

Etilista e tabagista. Ao resultado da tomografia computadorizada de crânio, apresentou 

hematoma subdural à esquerda com desvio de linha média importante. Iniciado tratamento 

com dexametasona e indicada neurocirurgia. Paciente segue com tubo orotraqueal (TOT), sob 

ventilação mecânica (VM), modo assistido/controlado, FiO2 de 90%. Dieta por sonda 

nasogástrica (SNG) para gavagem, acesso venoso periférico (AVP) em membro superior 

esquerdo, diurese por sonda vesical de demora (SVD). Sedoanalgesiado com Dormonid e 

Fentanil. Apresentou episódios de convulsão e movimentos clônicos em membro superior 

direito. Ao retornar da cirurgia, teve bradicardia, sendo encaminhado ao centro cirúrgico para 

drenagem do hematoma subdural e instalado dreno de portovac. Paciente foi extubado e 

aspirado secreção mucopurulenta em grande quantidade das vias aéreas superiores (VAS). 

Mantido em máscara de venturi 50% com Sat O2 de 100%. Verbalizando, porém desorientado. 

Puncionado cateter venoso central (CVC) em veia jugular externa (VJE) para hidratação 

venosa. Região sacra íntegra. Ao exame físico: Consciente, orientado, verbalizando, 

eliminando bastante secreção serosa da cavidade oral desde a extubação, contido no leito. 

Glasgow 15, sem sedoanalgesia. Em uso de diazepam 10 mg, duas vezes ao dia. Captopril 75 

mg, clonidina e anlodipino. Retirada dexametasona. FC = 85 bpm, PA = 177x101 mmHg, 

RCR em 2T, BNF. Murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios. Sem suporte de 

oxigênio, Sat O2 de 97%. Renovado curativo de acesso venoso central e de ferida operatória 

em região do hematoma subdural. Dieta oral assistida pastosa. Pele sacral íntegra. Urina 

límpida de coloração amarelo citrino por sonda vesical de demora com débito de 2350 ml em 

24 horas. Os diagnósticos de enfermagem presentes foram: Disposição para eliminação 

urinária melhorada caracterizada por quantidade do débito urinário dentro dos limites normais 

e urina de cor clara; Mobilidade no leito prejudicada relacionada a limitações ambientais, 

caracterizada por capacidade prejudicada de reposicionar-se na cama; Risco de infecção 

relacionado a defesas primárias inadequadas (p.ex., uso de cateter endovenoso, procedimentos 

invasivos); Desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionada a muco excessivo e secreções 

retidas, caracterizada por quantidade excessiva de muco e tosse ausente; Risco de integridade 

da pele prejudicada relacionado a imobilização física e secreções. As intervenções de 

enfermagem necessárias foram: Estimular eliminação urinária; Promover ingestão de líquidos; 

Realizar mudança de decúbito a cada duas horas; Realizar hidratação da pele com AGE. para 

evitar aparecimento de úlceras por pressão; Renovar curativos e procedimentos invasivos de 

forma estéril; Aspirar vias aéreas superiores; Estimular tosse e eliminação das secreções
(4)

. 

CONCLUSÃO: O presente estudo foi importante para o conhecimento mais aprofundado 

sobre o hematoma subdural, os diagnósticos de enfermagem e os cuidados necessários a 

pacientes com essa condição clínica. Sendo assim, é recomendável mais estudos sobre essa 

temática, já que existe a escassez de estudos similares na literatura e também para 

confirmação desses achados entre outros pacientes com o mesmo diagnóstico. A utilização 

dos diagnósticos e das intervenções de enfermagem auxiliou na sistematização da assistência 

de enfermagem ao paciente e possibilitou a promoção do cuidado de enfermagem 

individualizado. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Os 

diagnósticos de enfermagem são demasiadamente importantes devido a identificarem os 

problemas do cliente que estão no âmbito de resolução da enfermagem, criarem uma 

linguagem própria da enfermagem e identificarem lacunas sobre as intervenções de 

enfermagem. As intervenções de enfermagem são a aplicação do diagnóstico de enfermagem 

em questão, contribuindo para a prática da enfermagem e para a qualidade de vida do 



 

paciente. Estudos com diagnósticos e intervenções de enfermagem evidenciam sua 

importância e estimulam a aplicação dos dados a prática assistencial, pois muitas vezes os 

enfermeiros que atuam na prática cotidiana hospitalar e até nas unidades de saúde encontram 

dificuldades para implementar o processo de enfermagem e para a identificação de 

diagnósticos com elaboração de um planejamento de ações
(5).
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INTRODUÇÃO: A doença de Crohn caracteriza-se por uma inflamação crônica de uma ou 

mais partes do tubo digestivo e pode acometer desde a boca até o reto e o ânus, passando pelo 

esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso
(1)

. Essa e outras doenças podem 

acometer os idosos, porém a velhice não é sinônimo de doença, visto que existe o conceito de 

envelhecimento ativo, que define-se como o processo de otimização das oportunidades de 

saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que 

as pessoas ficam mais velhas.
(2)

 A enfermagem em geriatria e gerontologia tem como meta 

promover a saúde do idoso, estimulando autocuidado, convívio social e familiar, alimentação 

saudável, realização de atividade física e hidratação hídrica. Por meio da sistematização da 

assistência de enfermagem, é possível realizar a consulta de enfermagem ao idoso de maneira 

ideal, enfatizando as necessidades humanas básicas e a qualidade de vida. OBJETIVO: 

Descrever a sistematização da assistência de enfermagem de um idoso portador de doença de 

Crohn e hipertenso. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Tratou-se de um estudo de caso, 

realizado no mês de junho de 2013, na cidade de Fortaleza-CE, e desenvolvido no domicílio 

de um idoso. Foi realizada anamnese, exame físico e a avaliação multidimensional e a partir 

desta percebeu-se a necessidade em aplicar apenas o teste do Cartão de Jaeger, o Apgar de 

família e o Ecomapa
(
¹
)
. Após a avaliação foram traçados os Diagnósticos de Enfermagem, 

utilizando a taxonomia da NANDA International (2012)
(3)

. Os dados foram organizados em 

tabelas. Os aspectos éticos exigidos na Resolução 196/96 foram respeitados. 

RESULTADOS: V.F.C, 63 anos, sexo masculino, residente em Fortaleza-CE, vendedor, 4 a 

7 anos de escolaridade, com diagnóstico médico de Hipertensão Arterial Sistêmica e Doença 

de Crohn, realiza tratamento no Hospital Universitário Walter Cantídio há 5 anos. Faz uso das 
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seguintes medicações: Mesalazina (800 mg) de 8 em 8 horas; Hidroclorotiazida (25 mg) e 

Atenolol (50 mg) pela manhã. Relata ter 6 refeições diárias. Ingere mingau de neston com 

leite no café da manhã. Fruta ou biscoito com suco no lanche e arroz, feijão, macarrão, carne, 

peixe ou frango no almoço e pão ou tapioca com café no lanche da tarde e no jantar os 

mesmos alimentos do almoço ou sopa. Relata ingerir biscoito e suco antes de dormir. Não 

pratica atividade física. Afirma vacinar-se contra a gripe anualmente e que se vacinou contra o 

tétano há 4 anos e não lembra se realizou o esquema vacinal da hepatite B. Ao exame físico: 

Couro cabeludo sem sujidades, ausência de pediculose, cabelos hidratados, resistentes, 

distribuição capilar irregular. Face simétrica, normocorada, hidratada, ausência de nevos. 

Mucosa ocular normocorada, esclera branca, sem alterações oculares, fissura ocular ao nível 

da implantação auricular. Narinas pérvias, sem desvio de septo e em boas condições de 

higiene. Ausência de sujidades e cerúmen no pavilhão auricular bilateralmente, acuidade 

auditiva preservada. Lábios normocorados, hidratados e íntegros, mucosa oral preservada. 

Tórax simétrico e elíptico, sem retrações ou abaulamentos, boa expansibilidade pulmonar, 

frêmitos tóraco-vocais presentes. À ausculta pulmonar murmúrios vesiculares positivos e 

ausência de ruídos adventícios. Ausculta cardíaca: Ritmo cardíaco regular, bulhas 

normofonéticas em 2 tempos, sem sopros. Abdome plano, indolor à palpação, ruídos 

hidroaéreos positivos. Membros superiores e inferiores sem edema. Sinais vitais: PA= 130 x 

80 mmHg, FR= 17 irpm; FC: 85 bpm, T= 35,9 ºC. Avaliação multidimensional: 60 kg, 1.56m 

e Índice de Massa Corporal (IMC) de 24.65, encontrando-se com o peso adequado para sua 

estatura. Relatou que possui dificuldade em realizar atividades de vida diária devido a 

problemas visuais, o que foi confirmado com a aplicação do Cartão de Jaeger, por acertar 

apenas até a linha J4. Não apresentou dificuldades auditivas. Referiu não apresentar 

incontinência urinária e nem dificuldades em relações sexuais. Não se sente triste ou 

desanimado frequentemente. Ao teste de cognição e memória, o idoso mostrou-se capaz de 

repetir 3 palavras após 3 minutos de avaliação. O idoso apresenta funções de membros 

superiores e inferiores preservadas, sendo capaz de tocar a nuca com ambas as mãos, levantar 

da cadeira, caminhar 3.5 m, voltar e sentar, mostrando-se, ainda, independente para realizar 

suas atividades de vida diária, sendo capaz de sair da cama, vestir-se, preparar suas refeições e 

fazer compras. Apesar de na residência não existir corrimão no banheiro, nunca ocorreu 

episódio de quedas. Como suporte social, afirmou que esposa e filha o ajudariam caso ficasse 

doente ou incapacitado. Resultados da Escalas: Apgar de família, a pontuação foi de 7. 

Ecomapa, o idoso apresentou relação forte com a família extensa (irmãos e pais), com a 

esposa e a filha e com o trabalho, apresentou uma relação tênue/incerta com os amigos e com 

a igreja e uma relação fraca com o centro de saúde da família (CSF). Diagnósticos de 

enfermagem: Risco de perfusão gastrintestinal ineficaz relacionado a doença gastrintestinal 

(Doença de Crohn); Estilo de vida sedentário caracterizado por escolher uma rotina diária sem 

exercícios físicos relacionado a falta de interesse; Disposição para processos familiares 

melhorados caracterizado por relacionamentos geralmente positivos, a família adapta-se a 

mudanças e o funcionamento familiar satisfaz às necessidades dos membros da família; Risco 

de quedas, relacionado a ausência de material antiderrapante no banheiro
(3)

. Plano de 

cuidados: Encaminhar o idoso ao oftalmologista; Estimular o convívio familiar; Orientar 

necessidade de corrimão e material antiderrapante no banheiro e estimular a prática de 

atividade física com o propósito de minimizar os riscos de eventos cardiovasculares e 

melhorar a qualidade de vida. CONCLUSÃO: Conclui-se que a consulta de enfermagem 

junto ao idoso deve estar centrada na educação para a saúde e no cuidar tendo como base o 

conhecimento do processo de senescência e de senilidade e no retorno da capacidade 

funcional para a realização das suas atividades, com objetivo de atender às necessidades 

básicas e o alcance da independência. A avaliação global do idoso em estudo possibilitou a 

percepção da importância da sistematização de assistência de enfermagem ao idoso, assim 



 

como de enfatizar as limitações físicas, psicológicas e sociais do âmbito de vida. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O presente estudo de 

caso contribuiu para aumentar o conhecimento científico a respeito das necessidades dos 

idosos como um todo, sendo possível por meio do uso da avaliação multidimensional e das 

escalas geriátricas. Estas auxiliam a avaliação de saúde do idoso e são ferramentas valiosas 

para a enfermagem em geriatria e gerontologia. Estudos como esse devem ser realizados para 

a valorização e reconhecimento da importância desses instrumentos, para que sejam 

amplamente utilizados pela enfermagem e também para aprimorar o atendimento à pessoa 

idosa. REFERÊNCIAS: Guimarães LPM, Yoshida EMP. Doença de Crohn e retocolite 

ulcerativa inespecífica: alexitimia e adaptação. Psicol. teor. prat. 2008; 10 (1): 52-63. 

Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa. 

Brasília-DF; 2006. Herdman TH, Garcez RM. Nanda International. Diagnósticos de 

enfermagem da NANDA: definições e classificação (2012-2014). Porto Alegre: Artmed; 

2012. 
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INTRODUÇÃO: O desenvolvimento científico e tecnológico no mundo atual tem 

contribuído para um maior risco de se desenvolver doenças crônico-degenerativas, como a 

hipertensão arterial, devido ao aumento da expectativa de vida da população e dos hábitos não 

saudáveis de alimentação e sedentarismo, dentre outros. A hipertensão arterial Sistêmica 

(HAS) constitui-se como um problema de saúde pública, necessitando de investimentos e de 

mudança de comportamento por parte dos cidadãos. Os profissionais de saúde que 

desenvolvem ações junto a esses devem ajudá-los a optar por um estilo de vida que garanta 

uma maior qualidade de vida e a prevenção de futuras complicações. Sabe-se que a 

hipertensão em nosso organismo acontece devido a uma força condutora do fluxo sanguíneo, 

por meio da aorta e artérias, onde se expandem para acomodar o sangue advindo dos 

ventrículos. A tensão gerada na parede das artérias é denominada pressão arterial. As 

variações desse processo podem causar a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que exige 

uma maior força do coração para bombear o sangue para o corpo e trata-se de uma doença 

crônica que atinge milhões de pessoas no mundo atualmente, sendo associada a altos níveis de 

pressão nas artérias. Sendo ela uma entidade clínica multifatorial de distribuição não 

homogênea nas diferentes faixas etárias, mas que acomete principalmente pessoas adultas, o 

que vem mudando, na última década é crescente a incidência desta doença em crianças e 

adolescentes. Associa-se esse crescente aumento devido a determinados fatores de risco, 

dentre eles, ingestão de gordura, hábitos de vida, como sedentarismo, alguns aspectos 

emocionais também podem influenciar como estresse excessivo e depressão, associa-se esses 

fatores de risco a inserção cada vez mais cedo de adolescentes no mercado de trabalho. É 

importante considerar a diversidade dos fatores de risco, pois irão influenciar diretamente no 
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desenvolvimento da hipertensão. Esta temática torna-se relevante nos dias atuais, visto que 

sua incidência na adolescência é crescente e que a HAS irá repercutir diretamente em órgãos 

vitais como, coração, sendo que um dos principais fatores de risco para doenças 

cardiovasculares é a hipertensão arterial, e rins, gerando prejuízos que afetam a qualidade de 

vida das pessoas e representam um desafio aos profissionais e ao atual sistema de saúde. 

OBJETIVO: Conhecer os principais fatores de risco que levam os adolescentes a 

desenvolver Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) segundo a literatura. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: O estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura, produzida 

sobre uma temática relevante e atual que é a HAS na adolescência. Foram realizadas buscas 

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), uma biblioteca que abriga trabalhos de diversas bases 

de dados, todos os trabalhos utilizados na pesquisa eram advindos da base Scientific Eletronic 

Library Online (SciELO), a pesquisa foi realizada no período de abril e maio, de 2013. Os 

critérios de inclusão foram: artigos completos, publicados nos últimos cinco anos e no idioma 

português. Foram utilizados os descritores: Hipertensão, Fatores de Risco e Adolescente. 

Após o cruzamento dos descritores encontrou-se 18 artigos. Desses apenas foram utilizados 

11, pois os outros 7 não atendiam aos critérios de inclusão, englobando a atenção em saúde e 

de enfermagem a pessoas vivendo com doenças crônicas. RESULTADOS: Os artigos 

destacaram que a hipertensão é uma doença com forte influência genética. No entanto, há 

vários fatores de risco que influenciam diretamente no aumento de casos de HAS não 

hereditários, destacando-se: tabagismo, ingestão de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, 

elevado consumo de sal, níveis elevados de colesterol, sedentarismo, menor acesso aos 

cuidados de saúde e baixa escolaridade. Além disso, Considerando os hipertensos 

adolescentes um público vulnerável a diversas situações do dia-a-dia, encontrou-se nos artigos 

utilizados, a importância de estimular a participação em grupos por parte dessas pessoas. Esse 

processo tem se mostrado de grande valia, pois além de prestar acompanhamento exclusivo, é 

criado um espaço onde os participantes podem expor seus problemas, e assim refletir sobre 

eles, trabalhando aspectos terapêuticos oferecendo suporte na adaptação a novas situações e 

estilo de vida. O trabalho grupal é importante, pois se pode fornecer conhecimentos e 

estimular o autocuidado dos envolvidos. CONCLUSÃO: Conclui-se, que é necessária a 

criação e implantação de ações efetivas de educação em saúde para propiciar aos 

adolescentes, bem como para o restante da população uma qualidade de vida e um maior 

conhecimento sobre o assunto, causando consequentemente a diminuição da exposição aos 

fatores de riscos que podem ser evitados com hábitos de vida saudáveis. Sendo assim, é 

preciso que as orientações sejam dadas de forma mais clara possível para que o entendimento 

aconteça, bem como as mesmas devem estar conectadas com a vida da pessoa e a vivência 

que ela tem com a HAS. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: O enfermeiro aparece como profissional de relevante importância nesse 

contexto, já que desde sua formação a enfermagem lida diretamente com atividades de 

promoção da saúde, sendo por vezes reconhecido como profissional educador em saúde. A 

educação em saúde se configura como uma estratégia eficiente na prevenção e controle da 

hipertensão arterial e requer a utilização de atividades que permitam promover o 

conhecimento dos fatores de risco da enfermidade e levar a uma reflexão crítica nas pessoas, 

de forma a ajudá-las a mudarem seu modo de ser e de viver. Há que se falar da importância 

dessas estratégias e da atuação profissional, os profissionais de saúde que desenvolvem ações 

junto a esses pacientes devem ajudá-los a optar por hábitos de vida que garantam maior 

qualidade de vida. Sabemos que essa mudança de comportamento não é tarefa fácil e requer o 

uso de estratégias eficientes por parte dos profissionais (VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, 2010), enfermeiros ou não. As atividades de Educação em Saúde são 

consideradas importantes para a complementação do tratamento, para aumentar sua adesão, 

contribuindo no controle da pressão arterial, no esclarecimento de dúvidas e direcionamento 



 

do autocuidado associada com a atividade física e a dieta alimentar, é importante instrumento 

para melhoria da qualidade de vida e aparece como uma bela opção no lidar com os 

adolescentes em situação de vulnerabilidade, ajudando-os a optar por melhores hábitos, 

prevenindo o desenvolvimento da hipertensão, bem como maiores complicações futuras. 

REFERÊNCIAS: VI DBH. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. ArqBrasCardiol, v.95, 

n.1, 2010. 

DESCRITORES: Hipertensão; Fatores de Risco; Adolescente. 
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INTRODUÇÃO: A anemia é uma condição definida como a redução da concentração de 

hemoglobina circulante a um valor inferior ao considerado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), ou seja, 11mg/dl. Atualmente, a anemia por deficiência de ferro é considerada 

a carência nutricional mais prevalente em todo mundo, ocorrendo em maior frequência entre a 

população infantil, mulheres em idade fértil e gestantes, tanto de países desenvolvidos como 

de países em desenvolvimento. A OMS estima que metade da população de crianças com 

idade inferior a quatro anos sofre de anemia. Na América Latina, as estimativas, na década de 

80, eram de 13,7 milhões de crianças anêmicas, com uma prevalência de 26%. No Brasil, a 

deficiência de ferro tem sido reconhecida como importante causa de anemia há mais de duas 

décadas. Relatórios de março de 2004 do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e 

do Ministério da Saúde (MS) indicaram que 45% a 50% das crianças brasileiras apresentam 

anemia por deficiência de ferro. No ano de 2006, em crianças menores de cinco anos, as 

prevalências variaram entre 31,4% e 47,8%. A anemia ferropriva é particularmente prevalente 

nos dois primeiros anos de vida, devido às necessidades aumentadas de ferro durante os 

períodos de crescimento rápido e às quantidades inadequadas de ferro na dieta, principalmente 

nas populações de baixa renda. OBJETIVO: Identificar fatores associados à anemia e estimar 

a ocorrência de anemia em crianças no município de Quixeramobim-CE. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa transversal, descritiva, com abordagem 

quantitativa, com 31 crianças de seis a 59 meses. O estudo foi realizado no município de 

Quixeramobim-CE. Os dados foram coletados no laboratório de análises clínicas localizado 

no hospital regional do município. Este atende a toda a população de Quixeramobim com 

exames de hematologia, bioquímica, imunologia, parasitologia e uroanálise. Possui uma 

demanda semestral de 12.649 hemogramas, com média de 2.108 hemogramas mensais, exame 
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que avalia as células sanguíneas de um paciente. Tal laboratório tem como objetivo realizar 

com excelência os procedimentos solicitados, analisando eticamente, usando técnicas 

atualizadas para diagnósticos precisos. Os dados foram coletados nos meses de abril e maio de 

2013, após aprovação do Comitê de Ética da Faculdade Católica Rainha do Sertão. Os 

aspectos éticos foram respeitados, em conformidade com a resolução n.º 466/12. A coleta de 

dados foi realizada no posto de coleta de amostra sanguínea do laboratório de análises clínicas 

do referido hospital, onde as crianças, junto com os pais ou responsáveis, foram realizar 

exames previamente solicitados por profissionais de saúde de suas respectivas áreas de 

atendimento. Vale ressaltar que, para esta pesquisa, não foram coletadas novas amostras 

sanguíneas, apenas foi feito uso dos resultados da coleta de exames que a criança já faria. Os 

pais ou responsáveis foram orientados quanto aos aspectos voluntários da pesquisa, seus 

benefícios e repercussões, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

autorizando a realização da pesquisa e o acesso ao resultado dos exames laboratoriais. Além 

disso, eles responderam a questionamentos sobre identificação, com dados socioeconômicos, 

maternos e informações da criança sobre antecedentes clínicos, com o objetivo de identificar 

fatores associados à anemia em crianças. Para coleta dos exames laboratoriais, foi feita uma 

punção venosa, com a criança na posição sentada, em jejum. Foram coletados 4 ml de sangue, 

em um tubo contendo anticoagulante EDTA (Etileno-Diamino Tetracético Dissódico), 

identificado com o número e nome da criança, em seguida, essa amostra foi armazenada em 

caixa térmica e encaminhada ao laboratório localizado no Hospital Regional do município. As 

amostras sanguíneas foram analisadas por método automatizado, utilizando contador 

hematológico ABX MICROS 60 (HORIBA). Posteriormente, foram avaliadas pelos 

profissionais bioquímicos. Os parâmetros avaliados foram: hemoglobina e hematócrito. Os 

valores de referência que foram utilizados são os estipulados pela Organização Mundial de 

Saúde, considerando a idade e o sexo. A OMS propõe que sejam consideradas anêmicas 

crianças de seis meses a seis anos cuja taxa de hemoglobina e hematócrito esteja abaixo de 

11g/dL e 33% respectivamente. Após a coleta, os dados foram organizados no Microsoft 

Office Excel, analisados pelo programa Epi Info e apresentados em forma de tabelas. 

RESULTADOS: Quanto à idade, as crianças apresentaram uma média de quarenta meses. 

Do total das crianças estudadas, 51,6% estavam na faixa etária pré-escolar e eram do sexo 

feminino, 71,0% tinham a cor parda, 51,6% não foram amamentadas exclusivamente nos 

primeiros seis meses de vida, 12,9% nasceram com baixo peso e 80,6% tiveram diarreia nos 

últimos dois meses. O aleitamento materno (p = 0,0233), baixo peso ao nascer (p= 0,0371) e 

diarreia (p = 0,0002), apresentaram significância estatística (p<0,05) com a anemia nas 

crianças em estudo. Houve prevalência de 41,9% de anemia nas crianças. Todas as mães 

entrevistadas possuíam saneamento básico em suas residências. As mães tiveram, em média, 

29 anos, sendo um mínimo de 18 e máximo de 49 anos. A pesquisa mostrou que, a maioria 

das mães tinha escolaridade igual ou inferior ao ensino fundamental (64,4%). Sendo possível 

assim afirmar que os níveis mais baixos de educação contribuem para redução do trabalho 

remunerado, o que resulta em um menor acesso a alimentos benéficos para a criança e, 

consequentemente, níveis de hemoglobina mais baixos. Em geral, as famílias tinham uma 

renda familiar inferior a dois salários mínimos ao mês. O número de moradores na residência 

variou de três a nove, com média de quatro. CONCLUSÃO: Os achados deste estudo 

confirmam a determinação social do problema, visto que os fatores associados à anemia, 

como aleitamento materno, baixo peso ao nascer e diarreia, foram identificados como 

importantes preditores dessa carência nutricional em crianças. É importante reafirmar que 

anemia se configura numa complexa rede de fatores que tem determinação múltipla, 

envolvendo aspectos biológicos, demográficos, socioeconômicos e culturais. Portanto, seu 

controle também se torna complexo e deve enfocar várias medidas, garantindo, assim, maior 

eficácia nos resultados. A identificação desse agravo e dos fatores a ele associados é essencial 



 

para o planejamento de estratégias adequadas a seu combate. Desse modo, a identificação dos 

fatores de risco mostra-se de grande relevância, uma vez que seus resultados poderão 

subsidiar a implementação de intervenções voltadas para a prevenção e o controle da anemia. 

Sendo o profissional enfermeiro responsável por ações de prevenção de doenças e promoção 

da saúde, é imprescindível que haja uma assistência pré-natal adequada para o controle da 

anemia na gestação. Além desta, o incentivo ao aleitamento materno, a orientação adequada 

da alimentação complementar, suplementação profilática com sulfato ferroso nos dois 

primeiros anos de vida e a fortificação alimentar são importantes medidas para a prevenção e 

o controle da anemia. Entretanto, para um resultado satisfatório, essas ações devem ser 

monitoradas permanentemente. Desse modo, a identificação dos fatores de risco mostra-se de 

grande relevância, uma vez que seus resultados poderão subsidiar a implementação de 

intervenções voltadas para prevenção e o controle da anemia. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Observa-se a 

necessidade de desenvolver melhor as políticas publicas, relacionadas aos programas de 

incentivo ao uso do suplemento a base de ferro. Os profissionais de enfermagem devem ater-

se melhor as alterações fisiológicas, orientar também durante o pré-natal o incentivo ao 

aleitamento materno exclusivo até o 6º (sexto) mês de vida. Identificar os fatores de risco para 

o desenvolvimento dessa patologia e assim desenvolvendo ações rotineiras de prevenção e 

cuidados a essa população. 

DESCRITORES: Anemia. Criança. Deficiência de Ferro. 
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INTRODUÇÃO: O número de idosos cresceu de forma evidente em todo o mundo e, em 

consequência disso, acentuaram-se também as preocupações e interesses relacionados à área 

de gerontologia e geriatria, tornando se uma relevante temática no campo científico e de 

políticas públicas. O idoso, como qualquer outro ser humano, possui uma série de 

necessidades fisiológicas, de segurança, de amor e afeto, de estima que lhe são próprias. E foi 

a aspiração em conhecer como estão sendo tratadas as necessidades de segurança, sociais e de 

estima dos idosos que propeliu o presente estudo. OBJETIVOS: Avaliar as pesquisas 

produzidas sobre integração social e apoio sócio-familiar às pessoas idosas no Brasil. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão integrativa, na qual a seleção 

dos estudos foi realizada por meio da Rede BVS Brasileira Certificada. A questão norteadora 

para a elaboração da presente revisão consistiu: “Qual a produção de evidências científicas 

disponíveis sobre engajamento social e apoio sócio-familiar às pessoas idosas no Brasil?”. O 

levantamento das produções foi realizado nos meses de fevereiro a abril de 2012, sendo 

utilizados, na busca dos estudos, os seguintes descritores no DeCS (Descritores em Ciências 

da Saúde): “idoso” e “apoio social”. A seleção abrangeu todos os índices (assunto, autor e 

título), nas bases de dados componentes da área de Ciências da Saúde em Geral, resultando 

em um total de 12.071 produções científicas. Para estabelecer-se a amostra dos estudos 

selecionados, foram considerados os seguintes critérios de inclusão: artigos científicos com 

limite: idoso (11.046 produções); com versão online disponível em texto completo (1.089 

produções); publicados no idioma: português (150 produções); obtendo-se do cruzamento 

destes critérios uma amostra de 24 produções. E, como critérios de exclusão utilizaram-se: 

artigos cujos sujeitos da pesquisa eram os familiares ou cuidadores de idosos; artigos cujos 

sujeitos da pesquisa possuíssem idade inferior a 60 anos; teses, monografias e artigos de 

revisão; resultando em uma amostra final de 08 artigos científicos. A apresentação dos artigos 
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incluídos foi distribuída em oito quadros, considerando os seguintes pontos: título, autores e 

profissão, ano da publicação, periódico, objetivo de investigação, metodologia, principais 

resultados e conclusão. Após análise categorial dos estudos incluídos na revisão integrativa e, 

considerando-se o objetivo da pesquisa, os achados foram distribuídos e discutidos de forma 

descritiva em quatro categorias temáticas construídas: funções e contribuições do apoio 

social; rede de suporte social em Estratégia Saúde da Família; perfil sociodemográfico das 

redes sociais de apoio; características estruturais de rede apoio. RESULTADOS: Assim, das 

08 publicações analisadas, todas são da área da Saúde, destes, dois foram extraídos da Revista 

de Saúde Pública, dois da Revista Latino- Americana de Enfermagem, dois da Ciência & 

Saúde Coletiva, um da Revista da Escola de Enfermagem da USP e um do Caderno de Saúde 

Pública, sendo todos provenientes da mesma base de dados: MEDLINE. Em categoria 

“Funções e contribuições do Apoio Social”, visualiza-se que em meio às transformações 

biopsicossocioespirituais que ocorrem durante o processo de envelhecimento, torna-se notório 

que o engajamento e apoio sociofamiliar contribuem para melhor resposta adaptativa do idoso 

a essas mudanças, bem como para manter o idoso ativo dentro de seu contexto familiar e 

social, consequentemente, favorecendo a melhores condições de saúde e bem-estar. Abordar-

se-ão aqui algumas questões acerca da atuação e contribuições do apoio social no processo de 

envelhecimento. Em categoria “Características estruturais de rede apoio”, observa-se a rede 

de apoio social, enquanto oportunidade de trocas mútuas, as quais resultam em efeitos 

emocionais e comportamentais positivos e favorecem na prevenção, promoção, manutenção e 

recuperação da saúde. Essa podendo assim, ser classificada em formal ou informal. A 

aplicação destes conceitos contribuiu para a expansão de estudos interessados em avaliar a 

estrutura e as funções de redes de apoio social de idosos. Nesta categoria, pode-se citar, como 

exemplo, um estudo interessado em visualizar as instituições que fazem parte da rede de 

proteção aos idosos, o fluxo de atendimento, a maneira como se dá a articulação, os tipos de 

denúncias que chegam a esses órgãos e as medidas tomadas para a proteção dos direitos do 

idoso. Em categoria “Rede de suporte social em Estratégia Saúde da Família”, discute-se a 

Atenção Básica de Saúde enquanto inicial e principal via de acesso dos idosos aos serviços de 

saúde, constituindo-se uma importante Rede de Assistência à Saúde do Idoso e possuindo 

como meta para/com a população idosa a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a 

realização de ações de atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa e de ações 

intersetoriais de fortalecimento da participação popular e de educação permanente e 

identificação de situações de riscos potenciais para a saúde do usuário. Alguns estudos 

atuaram na temática de rede de suporte social em Estratégia Saúde da Família, demonstrando 

a realização de grupos de convivência como valioso instrumento de apoio social. Já na 

categoria “Perfil sociodemográfico das redes sociais de apoio” aponta-se a tendência de se 

conhecer as características socioeconômicas e demográficas dessa “nova faixa etária” em 

crescente ascensão; instigando, assim, o número de investigações epidemiológicas agrupando 

os dados em perfis, traçando e categorizando necessidades populacionais e auxiliando no 

estabelecimento de políticas públicas de atenção ao idoso mais adequadas. No Brasil, a região 

Sudeste é a que se destaca em estudos direcionados ao conhecimento do perfil de idosos 

residentes na comunidade e à consequente contribuição para o planejamento local de políticas 

e ações sociais direcionadas. Verifica-se também a ocorrência de estudos dedicados à 

compreensão das estruturas e processos biopsicossociais amplos que determinam a quantidade 

e qualidade das relações sociais e de apoio. CONCLUSÃO: Considera-se alcançado o 

objetivo proposto, verificando-se que ainda é lenta a produção científica acerca de questões 

relacionadas ao apoio social aos idosos no Brasil, levando- se em consideração a velocidade 

com que esta população vem crescendo. A abordagem quantitativa foi a mais presente e, em 

meio ao restrito número de publicações nesta perspectiva, observou-se a participação 

predominante de Enfermeiros e Médicos como propulsores das pesquisas. Dentre os anos de 



 

publicação, 2011 destacou-se como o de maior número de artigos. Detectando-se 

concentração de pesquisadores sobre a temática na Região Sudeste. Na busca de evidências 

científicas disponíveis, compreenderam-se a integração social e o apoio sócio-familiar como 

importantes mecanismos adaptativos frente às alterações bio-psico-fisiológicas características 

do processo de envelhecimento, atuando como fator contribuinte para manutenção da 

funcionalidade, promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de saúde. Em sua maioria, os 

idosos estão inseridos em redes de suporte social de pequena dimensão. E a estrutura família 

constitui sua principal rede de apoio. Nota-se, portanto, no Brasil, um longo caminho a ser 

percorrido rumo à garantia plena dos direitos e qualidade de vida do idoso. Diante do cenário 

de apoio social, faz-se necessário o fortalecimento das redes sociais formais e informais de 

apoio e proteção ao idoso a fim de incentivar sua integração e participação social e de 

propiciar condições favoráveis ao envelhecimento ativo e saudável. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Com esse trabalho, 

espera-se fornecer subsídios para as políticas públicas de prevenção, chamando atenção para 

os profissionais de enfermagem, que desempenham importante papel no diagnóstico de 

fatores de risco, correção, tratamento e orientação aos pacientes idosos e familiares. Sendo 

que a principal ênfase deve ser dada aos direitos e a qualidade de vida da pessoa idosa. 

DESCRITORES: Idoso. Apoio social. Saúde do Idoso. 
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INTRODUÇÃO: O período da adolescência é marcado por transição entre a infância e a vida 

adulta e por diferentes configurações psicossociais, portanto, ocorrem mudanças nas 

dimensões psicossociais e fisiológicas. A superposição da gestação nesta etapa do ciclo vital 

acarreta uma sobrecarga física e psíquica à adolescente que passa a conviver simultaneamente 

dois eventos estressores e ambivalentes. Assim, a adolescente grávida precisa ser assistida na 

rede SUS com garantia de acesso, acolhimento, vínculo e resolubilidade conforme está 

previsto no princípio da integralidade. Neste contexto, realizou-se esta pesquisa com suporte 

nos seguintes questionamentos: que ações estratégicas o enfermeiro desenvolve para o 

cuidado integral à adolescente grávida no âmbito da atenção primária? Quais as características 

sociodemográficas desses profissionais? Faz-se necessário registrar as ações estratégicas e as 

atividades, para que sejam percebidas lacunas, dificuldades e avanços, subsidiando o 

planejamento do processo de cuidar do enfermeiro a fim de reduzir as vulnerabilidades e 

alcançar melhoria do cuidado à adolescente grávida iniciado na atenção primária.  

OBJETIVO: Objetivou-se caracterizar os aspectos sociodemográficos de enfermeiros e as 

ações estratégicas no cuidado à adolescente grávida voltadas à integralidade da assistência e 

redução das vulnerabilidades. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

descritivo, quantitativo, realizado em setembro e outubro/2012, em 12 unidades básicas de 

Fortaleza-Ce. Amostra constituída de 30 enfermeiros que responderam ao questionário 

semiestruturado com informações sobre as características pessoais e relações com o trabalho e 

questões sobre o cuidado à adolescente grávida e enfoque no pré-natal e ações que facilitam 

ou não uma assistência integral. Os dados foram processados no software SPSS 17.0, além do 

programa Excel para tabelas e gráficos. O estudo foi aprovado pelo Conselho de Ética da 

Universidade Estadual do Ceará, nº 075288214. RESULTADOS: Os resultados mostram que 

a maioria dos enfermeiros da atenção primária era servidor público municipal (86,7%), com 

carga horária semanal de 40 horas (90,0%) e especialista na área em que atuam (96,6%). 
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Dentre os que concluíram especialização, 66,7% disseram que os cursos de pós-graduação 

tiveram foco no cuidado em saúde da criança e do adolescente. Os enfermeiros relataram que 

“sempre” cuidavam da adolescente grávida (57,0%), 60,0% eram atendimentos esporádicos e 

apenas 16,7% realizavam grupo de gestantes. Entre as dificuldades encontradas para a 

integralidade da assistência às adolescentes grávidas no âmbito da Atenção Primária em 

Saúde, os enfermeiros apontaram a falta de estrutura da clínica e de apoio dos demais níveis 

especializados da rede de atenção (36,7%), já o restante da amostra ficou dividida entre a falta 

de apoio social e familiar em assumir a gravidez e a falta de ação conjunta da equipe 

interdisciplinar. Outros 36,7% dos enfermeiros avaliaram como “difícil” o acesso da 

adolescente no início da gravidez motivado pelo medo, receio e timidez em frequentar a 

unidade de saúde; 26,7% relataram que o acesso é “tardio” pela falta de maturidade da 

adolescente em assumir a gravidez e aderir ao pré-natal; para 23,3% dos enfermeiros, o acesso 

é “bom”, ressaltando que não percebem dificuldades para adolescente grávida ser assistida; 

10,0% avaliaram como “irregular” pela falta de apoio diferenciado, enquanto 3,3% não 

responderam a este questionamento. Pouco mais da metade (53,3%) assinalou que para 

promoção da saúde da gestante adolescente e redução das vulnerabilidades, a atuação do 

enfermeiro consiste em não assistir apenas o aspecto biológico da gestação, mas também o 

contexto social e familiar. 16,7% incluíram, além da atenção biopsicossocial na rede 

assistencial, o aspecto educacional. Quase metade da amostra (43,3%) avaliou o acolhimento 

como “bom”, visto que acontece por meio de agendamento das consultas pré-natal, 

orientações iniciais e encaminhamentos dos casos de risco; contudo, 33,3% exprimiram que o 

acolhimento é “ruim”, em razão do despreparo e da falta de treinamento do pessoal de nível 

médio, de integração da equipe e de estrutura física da UBS; 40,0% dos enfermeiros 

sugeriram para melhoria da assistência à adolescente grávida, considerando o pré-natal e o 

parto, ampliação do número de equipes da ESF e investimento na capacitação dos 

profissionais que atendem essa clientela. 30,0% complementaram, reportando-se à relevância 

de promover grupos de gestantes, busca ativa para início precoce do pré-natal e acolhimento 

adequado. Os dados expressos trazem a realidade de alguns enfermeiros atuantes em UBS, 

voltando-se a visão para o cuidado à adolescente grávida. Os profissionais assinalaram em 

seus discursos que os cursos de graduação ou pós-graduação privilegiam o atendimento à 

adolescente; no entanto, destacaram que não tiveram a capacitação específica para atender 

esta parcela da população, o que consideram necessária. Observou-se que faz parte das 

atividades cotidianas do enfermeiro da ESF cuidar de adolescentes grávidas no contexto do 

pré-natal. Porém, muitas dessas ações se resumem ao atendimento esporádico por demanda 

espontânea. Mesmo reconhecendo a importância de realizar ações em grupos educativos com 

as gestantes para melhorar a adesão ao pré-natal, garantir uma assistência integral e diminuir 

as vulnerabilidades, alguns enfermeiros expressaram que não realizam qualquer outro tipo de 

ações interativas com as adolescentes grávidas em sala de espera ou grupo de gestantes. Os 

enfermeiros do estudo reconhecem que existem diferenças entre cuidar de uma mulher 

grávida e cuidar de uma adolescente grávida. Já despertaram para o fato de que essas 

complicações vão além do biológico, evidenciando a vulnerabilidade própria da adolescência, 

as complicações psicossociais relacionadas à gravidez precoce, bem como a falta de 

maturidade nas percepções acerca da gravidez, compreensão cognitiva e no compromisso de 

cuidar do recém-nascido. Como sugestões para superar essas dificuldades e alcançar uma 

melhoria da assistência à adolescente grávida, os profissionais apontaram a necessidade de 

ampliação do número de equipes da ESF, de investimento na capacitação dos profissionais 

que atendem essa clientela, de promover grupos de gestantes, de realizar busca ativa para 

início precoce do pré-natal e acolhimento adequado. CONCLUSÃO: O estudo ratifica a 

existência de uma aproximação entre o enfermeiro e as ações de acolhimento, no entanto esta 

foi evidenciada como atividade individual, não institucionalizada. Os enfermeiros pesquisados 



 

conheciam a importância das ações estratégicas no cuidado à adolescente grávida, como 

estabelecer vínculo e promover espaços para grupos educativos, contudo poucos 

desenvolviam tais ações. CONTRIBUIÇÕES//IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Considera-se que o estudo registrou situações pertinentes ao cuidado à 

adolescente grávida, favorecendo ainda reflexão e sensibilização dos enfermeiros sobre as 

dificuldades e desafios no alcance da integralidade a partir de ações como acolhimento, 

vínculo e responsabilização para com a vida da adolescente em seu momento singular; destaca 

o diálogo, o compartilhamento das dificuldades e medos dessas gestantes; promoção do 

autocuidado e da autonomia. Mostra, portanto, que estas ações devem reforçadas na consulta 

individual e nos grupos de gestantes, de preferência específicos para as adolescentes. 

DESCRITORES: Gravidez na adolescência; cuidado pré-natal; cuidados de enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A enfermagem tem papel fundamental para articular e movimentar o 

conhecimento que adquiriu, de forma clara e concisa juntamente com os demais profissionais, 

o que é de legítima importância para adquirir um resultado satisfatório. A educação em saúde 

não se limita apenas na atenção primária, mas também a outros setores da saúde. Para educar, 

é necessário entender o segmento, o seu manejo transformador, permitindo compreender o 

desconhecido ou pouco conhecido. O profissional que não se compromete com a emancipação 

da população que assiste não consegue agir e muito menos refletir as decisões que podem 

fazer diferença no que se espera das ações aplicadas. É preciso motivar o sujeito mesmo 

diante das dificuldades vivenciadas. A enfermagem, ao assumir o papel de educador precisa 

utilizar de estratégias norteadas pelo diálogo, motivação, empoderamento e emancipação dos 

sujeitos, com vistas ao favorecimento da autonomia e participação ativa na construção do 

saber aplicada à melhoria da qualidade de vida e saúde. A escolha dessa pesquisa foi 

motivada pela necessidade de avaliar as produções científicas de enfermagem que utilizam o 

referencial teórico de Paulo Freire com o objetivo de buscar novas ideias de educação. 

OBJETIVOS: Avaliar as produções científicas de enfermagem acerca da Educação em 

Saúde fundamentada em Paulo Freire. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma 

revisão integrativa. O levantamento dos dados bibliográficos se deu no site da Biblioteca 

Virtual em Saúde, utilizando as bases de dados Lilacs, Scielo, Medline. A coleta dos dados foi 

realizada em Fevereiro, e a análise foi em março, abril e maio de 2012. A pesquisa foi 

dividida em seis etapas, onde a primeira etapa consistia na identificação do tema e seleção da 

hipótese ou questão de pesquisa para elaboração da revisão integrativa; Segunda etapa: 

estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na 
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literatura; Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/ categorização dos estudos; Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na 

revisão integrativa; Quinta etapa: interpretação dos resultados; Sexta e última etapa: 

apresentação da revisão/ síntese do conhecimento. Foram usados os seguintes descritores: 

educação em saúde, enfermagem. Os resultados foram expostos em tabela, quadro e gráfico. 

RESULTADOS: Após o cruzamento dos descritores, a amostra desse estudo foi constituída 

de 28.489 artigos encontrados. Destes, os artigos mais prevalentes foram encontrados no 

MEDLINE. Após análise de título e resumo, foram selecionados 4 artigos que se relacionam à 

temática do estudo, estando enumerados de forma decrescente de período de publicação, um 

trabalho de 2004, um de 2009 e dois de 2010. Houve 2 produções científicas no Ceará e os 

demais são dos estados de Minas Gerais e São Paulo. Os resultados estão dispostos em duas 

temáticas: Caracterização das Bases de Dados, onde pode-se perceber que no período de 2001 

a 2006 apenas 01 trabalho foi publicado, especificamente em 2004, o que mostra ainda uma 

timidez em produzir trabalhos utilizando o referencial teórico de Paulo Freire. Durante o 

período de 2007 a 2012 nota-se a produção de mais trabalhos publicados, onde 03 artigos 

abordaram especificamente sobre o contexto do autor já mencionado. A segunda foi a 

Discussão sobre o uso da Educação em Saúde pela Enfermagem onde buscou-se identificar o 

conceito de Educação em Saúde utilizado nos trabalhos. Para Fernandes e Backes (2010) 

educação em saúde pode ser considerada como entender sobre as doenças, suas prevenções, 

seus cuidados, a necessidade de um tratamento adequado e suas futuras consequências. 

Percebe-se que a definição de saúde no geral tem a mesma finalidade. Pode-se avaliar também 

que a enfermagem tem usufruído das ideias de Paulo Freire, ampliando as fronteiras de 

atuação da saúde da família, com maior resolutividade das ações. Isso permitiu problematizar 

os principais temas geradores que estavam interferindo nas condições de vida e saúde da 

população. Desenvolveu um conhecimento mais crítico acerca desta realidade. O mesmo tem 

grande influência sobre a promoção da saúde, pois defende a emancipação dos indivíduos 

como um instrumento necessário e importante para a transformação da sociedade. Foi 

abordado no quadro sinóptico o objetivo de estudo dos artigos selecionados. Não é valido 

apenas transmitir as informações durante o cuidado da população, tem que educar de forma 

clara e concisa, permitindo ao educando sentir que ele é importante e responsável por sua 

saúde. CONCLUSÃO: Percebe-se pelas publicações analisadas que Educação em Saúde 

passou a ser um marco na Política Pública, os profissionais passaram a utilizar educação em 

saúde como uma ferramenta indispensável para aplicação de um cuidado integral. Visualiza-

se que a ação de educar é um processo gradativo que requer paciência para obter resultados 

positivos. Educação é uma ponte que liga o profissional ao paciente permitindo a 

comunicação dialogada e que mostra ao sujeito que sua participação ativa é importante para a 

promoção de sua saúde e da comunidade. É necessário educar, inovar e elaborar novas 

estratégias de educação em saúde. Compreende-se então que a enfermagem é um canal que 

movimenta o conhecimento para todos que necessitam de informações, podendo fazer toda 

diferença no que se refere à educação em saúde. As produções de enfermagem acerca da 

Educação em Saúde fundamentada em Paulo Freire têm sido muito tímidas. Sobre a temática 

Educação em Saúde se tem muitas produções, contudo aquelas fundamentadas em Paulo 

Freire encontram-se bastante reduzidas. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Esta pesquisa é fundamental para reorganizar o processo de trabalho, para 

melhoria geral dos indicadores de saúde, permitindo aos profissionais ampliar sua visão no 

pensar, fazer e transformar. A ideia de Paulo Freire sobre educação em saúde como bem 

maior para todos, usa o princípio da universalidade e a equidade. Esse estudo permitirá avaliar 

e descrever a educação em saúde no convívio da enfermagem, visando contribuir para que os 

profissionais da enfermagem possam conhecer as diversas ferramentas e propostas de 

Educação em saúde, que podem ser aplicadas no cuidado do paciente. Ainda permitirá aos 



 

profissionais traçar melhores estratégias educativas a serem aplicadas no processo educativo 

com a população, com vistas a promover a manutenção e recuperação da saúde e do bem estar 

da coletividade. 

DESCRITORES: Educação em Saúde. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O leite materno é o alimento completo e capaz de ofertar imunidade a 

criança, através de anticorpos que são produzidos pela mãe. Embora grande parte da 

população conheça os benefícios do aleitamento materno, as taxas ainda permanecem baixas. 

Segundo Senna (2007) a taxa de crianças alimentadas exclusivamente com leite materno é 

baixa já no primeiro mês de vida com 47,5%. Já com quatro meses de vida, a proporção 

estimada foi de 17,7% e aos seis meses, 7,7%. Considerando as mudanças ocorridas com a 

modernização, são cada vez mais frequentes as dificuldades durante a amamentação, tendo 

em vista os diversos papéis assumidos pela mulher na sociedade, unindo- se ao medo, a 

inexperiência, a falta de apoio, as responsabilidades, o surgimento dos leites industrializados, 

as mudanças na estrutura familiar e as influências negativas. Isso pode gerar desestimulação 

na puérpera, com consequente decisão ao desmame precoce. O enfermeiro, dentro de suas 

competências técnica e científica, pode atuar em diferentes tipos de intervenções, como: 

realização de educação em saúde no preparo das mamas para o aleitamento e cuidado diante 

de possíveis intercorrências, auxiliando a nutriz a empoderar-se desse ato tão importante para 

o binômio mãe-filho. Os fatores clínicos que afetam o aleitamento materno são as fissuras, 

ingurgitamento mamário, mastites, hipogalactia, prematuridade, drogas, bem como a infecção 

puerperal, dentre outras entidades clínicas. As fissuras no mamilo, por exemplo, é ocasionada 

devido à pega incorreta do bebê a auréola dificultando a amamentação. O ingurgitamento 

mamário ocorre pela retenção de leite nos alvéolos obstruindo a passagem do leite para os 

seios lactíferos, havendo assim uma distensão alveolar, o aumento do seio e a dor, podendo 

ter febre ou não. A mastite é um processo inflamatório decorrente do ingurgitamento pelo 

acúmulo de leite que ocorre pelo aumento da pressão nos alvéolos, achatando as células 

alveolares deixando um espaço entre elas que passa componentes do plasma para o leite 
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induzindo a uma resposta inflamatória, envolvendo na maioria das vezes dano tecidual. Esses 

fatores podem desencadear a opção negativa de amamentar e até mesmo do desmame 

precoce. Nem sempre a promoção do aleitamento materno é focado no pré- natal. Com a 

abordagem do tema na disciplina Processo de Cuidar na Saúde da Mulher e do RN, é que 

houve o despertar para a busca e aprofundamento do tema. Levando em consideração a 

escassez de publicações científicas sobre o assunto e a falta de orientação às nutrizes, é que 

estudiosos como Araújo e Almeida (2007) retrataram em seu estudo que os velhos discursos 

sobre os benefícios do aleitamento mãe- bebe e o preparo das mamas não está assegurando a 

manutenção do aleitamento materno seja ele exclusivo ou não, pois existem situações de 

caráter biológico, cultural, econômico e religioso que contribuem para o insucesso da 

amamentação. Mediante a realidade exposta acredita-se que a construção de uma tecnologia 

educativa pode colaborar positivamente com os índices citados, contribuindo não só para a 

intensificação da propagação dessa política, mas para a redução dos casos de intercorrências 

mamárias, já que o problema é originado quando há falhas durante o período pré-natal e da 

amamentação. OBJETIVOS: Construir e validar uma cartilha sobre Intercorrências 

Mamárias destinada as nutrizes, enfocando sua prevenção e tratamento. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo metodológico que visa construir uma cartilha 

educativa com o intuito de facilitar o aprendizado sobre Intercorrências Mamárias; 

sensibilizar as nutrizes e os profissionais da saúde da importância das orientações realizadas 

durante o pré- natal e puerpério. Essas orientações estarão descritas dentro da cartilha que foi 

elaborada entre Janeiro e Maio de 2013. Tendo as seguintes etapas: a primeira etapa foi a 

revisão da literatura sobre o conteúdo presente na cartilha; a segunda etapa foi a organização 

dos temas a serem abordado; a terceira etapa foi a construção; a quarta etapa foi a validação 

pelos peritos. Após a aprovação pelo Comitê de Ética a cartilha foi submetida à análise 

considerando os seguintes itens: objetivos, conteúdo, relevância e design, por três juízes 

especialistas no assunto e em seguida os mesmos sugeriram algumas modificações. Essas 

sugestões foram analisadas e acatadas quando havia consenso de dois ou mais 

avaliadores. Estes deveriam apresentar no mínimo três dos seguintes critérios: mestrado 

ou doutorado em saúde da mulher; experiência profissional com mulheres em 

aleitamento materno; participação em projetos de pesquisa que envolva o tema 

abordado na cartilha; realização/ participação em grupos de educação em saúde com 

nutrizes e trabalhos publicados nos últimos cinco anos sobre aleitamento materno, 

ressaltando que os dois primeiros critérios são de caráter obrigatórios. RESULTADOS: 

Foram abordados neste estudo a amamentação como um ato essencial para a mãe e o bebê, 

assim como a conduta fundamental para evitar as possíveis intercorrências mamárias, tais 

como: ingurgitamento mamário, fissura, mastite e suas contra indicações. Os componentes do 

leite materno também foram abordados para enfatizar que o mesmo já contém todos os 

nutrientes necessários e essenciais para o desenvolvimento saudável do bebê; os tipos de bicos 

existentes a fim de tranquilizar as mães mostrando-lhes que o tipo de bico não interfere na 

pega correta da mama, uma vez que o bebê precisa “abocanhar” a aréola; a prevenção e 

tratamento das intercorrências mamárias como forma de facilitar o processo de aprendizagem. 

CONCLUSÃO: Em vista disso, pode-se concluir que essa cartilha facilitará o processo de 

ensino- aprendizagem das nutrizes no que se refere à orientação sobre Intercorrências 

Mamária durante a amamentação. Revela uma maneira mais estimulante e atrativa, por meio 

de dicas e ilustrações, esclarecendo as possíveis dúvidas. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: O presente trabalho tem a 

finalidade de melhorar os índices de adesão ao aleitamento materno exclusivo com a 

prevenção e tratamento adequado de possíveis intercorrências. Além de disseminar o 

conhecimento sobre intercorrências mamárias a todos os usuários e profissionais da área da 



 

saúde, e por fim, reduzir os custos do Sistema Único de Saúde (SUS) com intercorrências 

durante a amamentação. 

DESCRITORES: Aleitamento materno. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, a dengue representa um grande problema de Saúde Pública, 

presente em praticamente todo o território nacional e abrange um número imenso de casos 

notificados, mesmo diante do obstáculo da subnotificação. Hoje é uma das doenças mais 

incidentes no Brasil, além de ser responsável por um número significativo de mortes, e é por 

isso que é extremamente necessário neste momento, implantarmos medidas de prevenção, 

identificar casos precocemente para rapidamente serem tomadas decisões a fim de evitar 

complicações e óbitos (BRASIL, 2008). A dengue, também conhecida como febre de quebra 

ossos, é uma doença viral, que pode evoluir desde uma doença assintomática até suas formas 

mais graves, apresentando como manifestações hipertermia significante, cefaleia, mialgia, 

artralgia, dor retro-orbitária, náuseas, vômitos, anorexia, exantemas, prurido, dor abdominal, 

pequenos sangramentos, dentre outros. O grande problema é que ela também pode apresentar 

complicações como distúrbios hemodinâmicos, taquicardia, hipotensão e choque, levando à 

morte (BRASIL, 2010). Segundo o mesmo autor, embora existam relatos de dengue há mais 

de 200 anos, foi a partir dos anos 80 que se observaram grandes epidemias, sendo no Brasil, 

em 1982, 1986, 1998, 2002 e em 2008 principalmente no Rio de Janeiro. Grande preocupação 

é que a letalidade da doença vem aumentando progressivamente. OBJETIVO: Desenvolver 

estratégia permanente de educação em saúde através da Equipe de Atenção Primária. 

METODOLOGIA: Estudo do tipo Relato de Experiência desenvolvido pela Equipe de 

Saúde da Família do município de Capistrano, no Maciço de Baturité, através de ações de 

Educação em Saúde envolvendo todos os profissionais da referida equipe. Os resultados 

apresentados são referentes às ações desenvolvidas no ano de 2010-2011. RESULTADOS: 

Devido ao grande número de casos de Dengue existentes, sendo atualmente um grande 

problema de Saúde Pública, as ações no Município de Capistrano, em especial no Programa 
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Saúde da Família (PSF) Videlina estão sendo bastante intensificadas visando o combate ao 

vetor e redução dos doentes. Iniciamos realizando reuniões com a nossa equipe, para 

traçarmos juntos planos, metas, objetivos. Começamos a fazer palestras nas comunidades, 

tanto no posto de saúde, antes e durante os atendimentos, como na zona rural, nos centros 

comunitários e nas escolas, a fim de mostrar a realidade da referida patologia envolvida, 

alertando a sociedade sobre prevenção, identificação de sintomas e sinais de alerta, além da 

entrega de panfletos informativos a fim de esclarecer ainda mais sobre formas de combate ao 

vetor. Contamos muito com o interesse e participação da nossa comunidade para ouvir, 

sugerir e fiscalizar pontos críticos na área, nos trazendo informações que nos ajudavam a 

encontrar estratégias junto com a Secretaria de Saúde. Depois das várias sessões de Educação 

em Saúde, que sempre acontecem de forma continuada, fomos para as visitas às casas. 

Enfermeira, Agentes de Saúde, Agentes de Endemias, Auxiliar de Enfermagem, Atendente, 

Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais e Voluntários da Comunidade da Videlina que 

participaram de capacitações e das atividades propostas. Realizamos divisão de todos os 

domicílios que abrangem o nosso PSF para fazermos visitas domiciliares, fiscalizando, 

identificando focos, fornecendo sugestões e passando informações, contando com isso, com a 

ajuda indiscutível de alguns Agentes de Endemias que nos acompanharam nas inspeções. Foi 

outro momento onde foi possível identificar problemas e orientar individualmente os riscos a 

que estavam sendo expostos e parabenizá-los aqueles que realmente haviam sido 

sensibilizados com as sessões de Educação em Saúde, que inclusive teve como um de seus 

grandes momentos, o Dia D da Dengue do PSF Videlina na Quadra da Baixa Fria, no dia 21 

de julho de 2010, durante o período da noite, que contou com a participação de mais de 300 

pessoas da comunidade, além dos membros da equipe e as Secretarias de Saúde e Ação 

Social. Tivemos inicialmente uma palestra acerca dos principais enfoques da dengue, 

apresentação do teatro da Melhor Idade, com a “Mulher Rendeira” e uma peça sobre dengue, 

música ao vivo, além de dança, panfletagem e sorteio de brindes. Contamos também com a 

participação do Secretário de Ação Social. Um ponto bastante forte também, realizado em 

outro momento, foi a integração da Escola Israel Ferreira Lima e Manuel Nogueira com o 

PSF, com a contribuição da diretora, professores e alunos, que desenvolveram de forma 

brilhante, com a presença de alguns alunos, uma peça onde mostrava os cuidados que os 

moradores deveriam ter para prevenção da doença, além de outras atividades proporcionadas 

durante o dia. No que se refere à Dengue, as ações continuam permanentemente e outro 

grande momento foi o “Mutirão da Videlina”, onde neste dia iniciamos com uma reunião 

entre os membros da equipe e representantes de nossas ruas adscritas, transmitindo 

informações relevantes acerca da prevenção do mosquito durante todo o dia, a distribuição de 

sacos plásticos para organização de produtos não utilizáveis pelos proprietários das casas 

envolvidas, em uma grande mobilização feita pelos agentes de saúde nos dias que 

antecederam e no momento da atividade, fazendo com isso que o caminhão de lixo, com 

apoio da Secretaria de Infraestrutura, de uma forma extra, passasse recolhendo os materiais 

imprestáveis acumulados. Também neste dia contamos com a presença da Coordenadora da 

Vigilância Epidemiológica, para distribuição de boinas paras os moradores das casas que 

tiveram nas inspeções casos positivos e para aqueles que se fizeram presentes. Também foi 

realizado um pequeno movimento de Educação em Saúde, entrega de boinas e o telamento da 

caixa de água de 5000 litros em outra região da zona rural onde havia número significativo de 

focos de mosquito. Estas foram algumas das atividades realizadas pelo nosso PSF na Luta de 

Combate a Dengue, que continua a cada dia, em todos os momentos, sempre enfatizando a 

Educação em Saúde, que, aliás, é uma das grandes responsabilidades da Atenção Primária. 

CONCLUSÕES: Conclui-se que a Dengue é algo bastante presente na atualidade e que 

apresenta motivo de grande preocupação devido à falta de conscientização de muitos, o que 

pode ser avaliado através das visitas realizadas. Um ponto positivo foi a participação de toda a 



 

Equipe de Atenção Primária no combate a essa patologia, pois trouxe uma maior 

sensibilização a todos os envolvidos. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O 

presente trabalho pode proporcionar uma maior valorização do profissional de enfermagem, já 

que esse se apresentou como um grande responsável no planejamento das ações 

desenvolvidas e na facilitação das sessões de educação em saúde. Soma-se a isso, o fato desse 

trabalho proporcionar subsídios para pesquisas envolvendo a população e o combate a 

dengue. REFERÊNCIAS: ALEJANDRIA, M. M. Dengue. In: Evidência Clínica; conciso. 

11ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 624p. BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças 

Infecciosas e Parasitárias: guia de bolso. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 8 ed. 448pgs. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Dengue: Manual de Enfermagem. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2008. 48p. SESA. Boletim Semanal de Dengue. Disponível em www.saude.ce.gov.br. 

Acesso em 14 de maio de 2011. 
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INTRODUÇÃO: Resiliência refere-se à capacidade dos seres humanos em enfrentar e 

responder de forma positiva às experiências que possuem elevado potencial de risco para sua 

saúde e desenvolvimento. Os estudos tem se detido a avaliar os aspectos precoces do 

desenvolvimento da resiliência e o estudo em idosos não têm recebido a devida atenção 

(LAMONDA et al, 2011). Os avanços científicos possibilitaram um aumento espetacular na 

expectativa de vida, mas carecem conhecimentos acerca de como viver este suplemento de 

vida, pois várias situações de risco podem advir com o avançar da idade, como os 

falecimentos (do cônjuge, de familiares, de amigos), a perda da utilidade social e as doenças 

que podem ocasionar perturbações graves nos idosos (LARANJEIRA, 2007). Estas 

particularidades tornam esta etapa da vida como um período promissor para investigar os 

mecanismos de resiliência já que as experiências dessa fase se dão de forma rápida e intensa. 

(WHYTE et al, 2008). Diante do exposto procuraremos discutir a abordagem da resiliência no 

contexto do envelhecimento humano. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

integrativa (RI) de literatura baseada nas produções acerca da resiliência psicológica no 

contexto do envelhecimento. Procuramos responder a seguinte pergunta: Qual o 

conhecimento científico produzido quanto à resiliência psicológica no contexto do 

envelhecimento? Foram critérios de inclusão desta RI: estudos publicados na íntegra nos 

idiomas: espanhol, inglês e português. Os estudos são provenientes de periódicos indexados 

nas bases de dados: LILACS; MEDLINE; CINAHL; WEB OF SCIENCE E SCOPUS. 
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Utilizamos os descritores: resilience and aged. A busca nas bases foi realizada em junho de 

2013 sem delimitação de período a ser pesquisado. Após a busca dos descritores foi realizada 

a leitura dos títulos e resumos dos estudos encontrados sendo selecionados aqueles que 

atendiam aos critérios de inclusão. Após esta primeira leitura os artigos pré-selecionados 

foram lidos na íntegra e trabalhados de forma a responder a questão de pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O primeiro estudo encontrado revelou que a resiliência 

não foi associada às variáveis sociodemográficas, gênero, idade, escolaridade e renda, 

entretanto houve uma correlação direta e significativa entre a Escala de Resiliência e o Mini 

exame do Estado Mental, isto é, quanto mais resiliente o idoso se apresentou, melhor 

encontrou-se a sua memória (FORTES; PORTUGUEZ; ARGIMON, 2009). A resiliência tem 

papel reconhecido na manutenção da saúde cognitiva do idoso um dos estudos dessa revisão 

também detectou esta relação e complementou relacionando-a com maiores níveis de 

escolaridade que aumentaria a neuroplasticidade do idoso pela modificação da estrutura 

neural diante da maior necessidade percebida com atividades intelectuais (SERRANO-

PARRA et al,2013). Além de reconhecida como um modificador de risco entre os adultos 

mais velhos e importante na construção de estratégias de promoção da saúde que trabalhem 

esta característica. Maior nível econômico não apareceu como fator protetor assim como 

outras características socioeconômicas não foram relevantes. Existe a necessidade de perceber 

a resiliência como independe de traços e disposições pessoais e não se manifesta apenas a 

partir da superação de fatores de risco pré-determinados. A resiliência corresponde, nesse 

sentido, a um processo normativo da adaptação, presente na espécie humana e aplicável ao 

desenvolvimento em ambientes favoráveis ou adversos (FERREIRA; SANTOS; MAIA, 

2012). Compreender a resiliência como uma característica inerente aos mais fortes ou 

adaptados é um erro comum. É na verdade uma característica presente no ser humano e a 

priori pode desenvolver-se independente de ambientes ou traços de personalidade. Com 

relação aos adultos mais velhos, é descrita como a capacidade de atingir, reter ou recuperar 

um nível de saúde física ou emocional depois de uma doença ou perda (FELTEN; HALL, 

2001). Essa recuperação acaba por prevenir a perda da independência e processo de 

fragilização nesta população. As situações adversas como a fragilidade e as doenças crônicas 

são melhor enfrentadas quando estabelecidos níveis ótimos de resiliência. O controle pessoal 

e a resiliência promoveram a regulação emocional em pacientes com doenças crônicas ou em 

situações extremas como fraturas de quadril por exemplo (VINACCIA; QUICENO, 2011). A 

saúde mental das pessoas idosas com depressão e intenções suicidas foi uma preocupação de 

algumas pesquisas. Uma delas demonstrou que as mulheres idosas com ideação / intenções 

suicidas ou tentativa de suicídio anteriores apresentaram níveis mais elevados de estresse 

psicológico auto referido, sentimentos de desmoralização e baixa resiliência 

(LAUA;MACFARLANEB, 2010). Pessoas resilientes experimentam as mesmas dificuldades 

e estressores como todos os outros, não são imunes ao estresse, mas eles aprenderam como 

lidar com eventos estressantes da vida, e é essa capacidade que os diferencia. Adultos que 

empregam estratégias de enfrentamento pobres têm um risco aumentado de suicídio (LAU; 

MORSE, 2010). Quanto às intervenções positivas e aspectos promotores da resiliência 

destacaram-se o apoio e a interação social. Observaram que a resiliência foi estimulada por 

elevados níveis de apoios sociais existentes antes da exposição à adversidade (NETUVELI et 

al, 2008). Participantes de grupo de teatro apresentaram maior crescimento após as 

adversidades e o apoio social surge como ferramenta importante neste processo (RESENDE 

et al, 2010). Promover comportamentos resilientes passa por diversos aspectos uma vez que o 

grau de resiliência de um indivíduo é função de fatores protetores como: saúde, competências 

comportamentais, recursos psicológicos (traços de personalidade, maturidade, regulação 

emocional, enfrentamento do estresse) e recursos sociais (educação, família, amigos e 

instituições sociais) (FONTES, 2010). Essa diversidade de fatores promotores traz uma 



 

limitação aos profissionais uma vez que se torna difícil reconhecer no idoso os riscos e os 

fatores promotores da resiliência. Diante da dificuldade de mensurar os níveis de resiliência 

no idoso é importante o uso de tecnologias facilitadoras do processo como as escalas. Dois 

estudos se propuseram a averiguar a confiabilidade de escalas de resiliência existentes na 

população idosa. Um deles forneceu suporte adicional para a confiabilidade e validade da 

Escala de Resiliência, quando utilizado com adultos mais velhos com múltiplas 

comorbidades. Recomendaram a adição de itens mais específicos quando se utiliza a Escala 

com os adultos mais velhos. Com itens que reflitam os desafios próprios do envelhecimento 

trazendo as dificuldades físicas e as questões emocionais e o significado derivado dos desafios 

vividos pelos indivíduos (RESNICK; INGUITO, 2011). Foi evidenciado em outro trabalho 

que a versão da escala Connor-Davidson de resiliência (CD-RISC) adaptada para o espanhol 

mostrou-se uma ferramenta rápida e fácil de aplicar na prática clínica. (SERRANO-PARRA 

et al,2013). Há uma estreita relação entre a resiliência psicológica e a saúde Mental. Por esta 

razão, ter instrumentos de avaliação de resiliência com comprovada validade, confiabilidade e 

sensibilidade à variabilidade da construção em pessoas mais velhas têm múltiplos benefícios 

para o cuidado ao idoso (SERRANO-PARRA et al,2013). CONCLUSÕES: Este estudo traz 

como contribuição a clarificação do conceito de resiliência no envelhecimento e o 

conhecimento das abordagens utilizadas pelos profissionais. O referencial teórico levantado 

foi esclarecedor e permitiu acompanhar as diferentes abordagens relacionadas à resiliência no 

envelhecimento além de ratificá-las como necessárias na atenção prestada ao idoso. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Conhecer a resiliência no processo de 

envelhecimento é uma importante estratégia no cuidado a pessoa idosa que pode ser usada 

pelos enfermeiros para identificar diagnósticos NANDA de resiliência, promover o 

envelhecimento ativo e bons índices de saúde mental. 

DESCRITORES: Resiliência. Enfermagem. Idoso. 
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A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), sendo 

considerada uma infecção viral crônica persistente. A transmissão dessa doença ocorre por 

contato sexual, contaminação por sangue (transfusão e agulhas compartilhadas) e por 

transmissão da mãe para o filho (intra-útero ou intraparto ou pela amamentação). Segundo o 

Ministério da Saúde, existem mais de 600 mil pessoas infectadas pelo vírus HIV e destas, 

quase 300 mil têm AIDS
(1)

.O HIV é um lentivírus, pertence à família dosretrovírus e 

apresenta tropismo seletivo para o sítioreceptor CD4+ do linfócito T humano, levando 

aalterações do sistema imunológico, defeitos na imunidadecelular, em consequência da 

redução do número de célulasT, da destruição celular e de defeitos qualitativos no 

seufuncionamento
(2)

.A terapia antirretroviral (TARV) é altamente eficaz e consiste em uma 

combinação dos inibidores de protease e transcriptase reversa visando reduzir a carga viral 

plasmática de RNA-HIV-1 para níveis indetectáveis e evitar a resistência viral
(3)

. Esta terapia 

é de alto custo e faz uso de medicamentos como a zidovudina, a lamivudina e o efavirenz
(2)

.A 

enfermagem é entendida como um diálogo vivo, que objetiva a busca do bem estar físico e 

emocional do paciente, e a oferta de atendimento individualizado, integral e de qualidade. É 

papel do enfermeiro cuidar do ser humano em todo o ciclo de vida, inclusive nos processos de 

adoecimento. Ao paciente que vive com HIV, o enfermeiro atua desde a descoberta do 

diagnóstico, passando pelo trabalho em prol da adesão terapêutica e prevenção de agravos, 

assim como nos estágios finais.Os enfermeiros desempenham papel essencial quanto à adesão 
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à TARV. Por meio dos diagnósticos de enfermagem voltados às pessoas acometidas pelo 

vírus HIV e da experiência no aconselhamento e orientação de pessoas com HIV/AIDS, o 

enfermeiro pode atuar na minimização do desconforto decorrentes das medicações, com 

orientações sobre o horário das tomadas, a necessidade ou não de alimentar-se previamente; 

cuidados na prevenção de doenças oportunistas, como exposição ao sol, preparo dos 

alimentos, dentre outras questões.Além do enfermeiro, outros profissionais se empenham 

neste cuidado, pois fornecem informações e apoio que são essenciais para que o indivíduo 

seja atendido de maneira integral. Na assistência a pacientes portadores do vírus HIV, se 

interpõem questões que vão além do atendimento convencional. Por ser uma doença marcada 

por estigma social, deve-se ter em consideração aspectos éticos neste atendimento. Como o 

respeito pela privacidade, individualidade e autonomia dos sujeitos. O estudo objetivou 

discutir o que a literatura tem divulgado sobre o papeldo enfermeiro no tratamento 

antirretroviral de pacientes com HIV. Trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando as bases de dados LILACS e SciELO no 

período de março a junho de 2013. Com o fim de manter o rigor científico, optou-se por 

realizá-la em seis etapas. Na primeira, elaborou-se a seguinte pergunta norteadora: qual 

arelevância do enfermeiro no tratamento antirretroviral de pacientes infectados com o vírus 

HIV? Na segunda etapa, definiram-se as bases de dados e os critérios de inclusão e exclusão. 

Utilizou-se como descritores “AIDS”, “cuidados de enfermagem” e “tratamento anti-viral”. 

Inicialmente foram encontradas 994 publicações. Após aplicação dos critérios obteve-se um 

total de 568 artigos científicos. Na terceira etapa foi elaborado e aplicado formulário para 

coleta dos dados contendo perguntas referentes aos objetivos, metodologia e resultados 

obtidos nos estudos. Na quarta, as publicações foram analisadas criticamente após leitura do 

conteúdo coletado. Os critérios de exclusão foram estudos de relatos de experiências, teses, 

dissertações e artigos que não respondiam ao objetivo da presente revisão. Foram 

considerados artigos completos publicados entre o período de 2000 a 2012, obtendo-se um 

total de 15 publicações. A quinta etapa abordou a discussão dos resultados e a identificação de 

lacunas do conhecimento acerca da temática. Na sexta etapa, realizou-se a formatação e a 

elaboração da revisão, de forma clara para que o leitor possa ter total compreensão acerca do 

estudo. O estudo ratifica a importância do diagnóstico de enfermagem para pessoas 

acometidas pela AIDS, bem como a necessidade do enfermeiro no ambulatório para a 

elaboração de um plano de cuidados efetivos para essas pessoas, levando em consideração os 

aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos, emocionais esociais desses pacientes, 

repercutindo assim em sua qualidade de vida durante a terapia antirretroviral. Nesse contexto, 

também se acredita na necessidade de implementação de um método que dê mais importância 

e atenção às atitudes prestadas pelos enfermeiros, dando-lhes maior participação no 

tratamento como um todo. Devido à prestação de seus cuidados as pessoas que convivem com 

o HIV/AIDS, geralmente, os pacientes tendem a desenvolver maior adesão ao tratamento, 

reduzindo efeitos colaterais, resistências virais e gastos hospitalares. A enfermagem, junto aos 

demais profissionais da equipe de saúde, efetivam atividades de promoção, manutenção e 

recuperação da saúde. Os enfermeiros devem estar atentos para a efetiva compreensão dos 

pacientes soropositivos ao HIV a respeito da terapia antirretroviral, uma vez que acreditam 

esta ser primordial para a adequada adesão ao tratamento. Atender a todas as pessoas que 

procuram os serviços de saúde, garantindo a acessibilidade universal é outro tópico que deve 

ser garantido. Neste sentido, é necessário conhecer as condições que os pacientes possuem 

para dar continuidade ao tratamento, pois não adiantadisponibilizar as medicações 

antirretrovirais se os pacientes nãopossuírem condições, sejam psicológicas, sociais ou 

financeiras, para dar continuidade ao tratamento.Por isso a equipe multidisciplinar se faz 

fundamental no atendimento à pessoa com HIV/AIDS. Entretanto, os profissionais daequipe 

de enfermagem necessitam de capacitações frequentes para que estejam 



 

inteiramentepreparados para atuarem na perspectiva de atenção integral, visando aconselhar 

os pacientes, considerando as individualidades, crenças e atitudes. Portanto, é necessário 

enfatizar que o enfermeiro deve ser um participante ativo no tratamento das pessoas que vive 

com o HIV/AIDS, atuando com ética, respeito e conhecimentos técnico-científicos, para 

contribuir na desmistificação do estigma que a doença representa, e garantir uma assistência 

integral. Se essas intervenções forem executadas, interferirá positivamente e substancialmente 

na qualidade de vida dessas pessoas, garantindo assim um bom prognóstico e uma melhor 

aceitação do diagnóstico. 1. Brasileiro ME, Cunha LC. Diagnósticos de enfermagem em 

pessoas acometidas pela síndrome da imunodeficiência adquirida em terapia 

antirretroviral.Rev. enferm. UERJ. 2011 jul-set; 19(3):392-6.2. Vaz MJR, Barros SMO. 

Redução da transmissão vertical do HIV: desafio para a assistência de enfermagem. 

Rev.latino-am.enfermagem.2000 abril; 8(2):41-6.3. ColombriniRC, Lopes MHBM, 

Figueiredos RM. Adesão à terapia antiretroviral para HIV/AIDS.Rev Esc EnfermUSP. 2006; 

40(4):576-81. 

DESCRITORES: Cuidados de enfermagem. Tratamento antiviral. AIDS. 
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INTRODUÇÃO: A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por um 

agente microbiano. No paciente idoso pode ocorrer como um problema primário ou como 

uma complicação de um processo patológico crônico e frequentemente é difícil de tratar, 

apresentando uma taxa de mortalidade mais elevada que nos pacientes mais jovens. A 

deterioração geral, fraqueza, sintomas abdominais, anorexia, confusão, taquicardia e 

taquipneia podem sinalizar o inicio da pneumonia. Em 2010, 42.947 idosos morreram de 

pneumonia no Sistema Único de Saúde (SUS), de um total de 208.302 internações em 

decorrência da doença segundo o Sistema de Internações sobre Mortalidade (SIM). A 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma conduta deliberada de resolução 

de problemas para satisfazer os cuidados de saúde e as necessidades de enfermagem das 

pessoas. Dessa forma, torna-se relevante a aplicação da SAE, sendo uma forma acurada de 

prestar cuidados ao paciente, tendo grande importância no processo de reabilitação e cura do 

mesmo, pois é baseado no histórico de enfermagem junto ao exame físico além de permitir a 

implementação de diagnósticos, intervenções e atividades que facilitam o cuidado e aceleram 

o processo de reabilitação. OBJETIVO: Descrever a SAE desenvolvida junto a uma paciente 

acometida por pneumonia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso realizado 

como forma de avaliação parcial da disciplina Processo de Cuidar da Saúde do Adulto, junto a 

uma paciente de 73 anos, acometida por pneumonia, realizado no hospital público secundário 

de Quixadá-CE, na unidade de clínica médica, em novembro de 2012, durante o estágio da 

referida disciplina. A SAE realizou-se pela coleta dos dados a partir da aplicação de um 

instrumento de assistência fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de 

Horta (1979) fundamentada na Teoria da Motivação Humana de Maslow (1970) e na 

Classificação das Necessidades Básicas de Mohana (1964). Foi realizada entrevista semi-

estruturada, seguida de exame físico céfalo-pododático de forma a compor o Histórico de 

Enfermagem. Os Diagnósticos de Enfermagem foram levantados com base na classificação da 
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taxonomia II da NANDA (2008); Intervenções de Enfermagem traçadas de acordo com a 

Classificação das Intervenções de Enfermagem NIC (2008) e Resultados elaborados a partir 

da análise da Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC (2008). A pesquisa se 

desenvolveu em conformidade com os aspectos éticos presentes na resolução n° 196/96 do 

CNS. RESULTADO: Histórico: Sexo feminino, 73 anos, viúva, aposentada, católica, 

alfabetizada. Fonte da Entrevista: Cuidadora. Admitida na instituição hospitalar com 

diagnóstico médico de pneumonia. Queixa principal: apatia, inapetência, tosse produtiva, 

vômitos e hipertermia. Começou a apresentar vômitos, palidez, cansaço e hipertermia sendo 

admitida na emergência da mesma instituição. Foi medicada (não sabe informar o nome da 

medicação) e recebeu alta. Houve a piora dos referidos sintomas e a paciente retornou a 

instituição onde foram realizados raio-x de tórax e hemograma e após a confirmação do 

diagnóstico médico, a mesma permanece internada em clínica médica. É portadora de 

Alzheimer e devido ao desenvolvimento da doença, não consegue mais realizar as Atividades 

de Vida Diária (AVD), autocuidado e deambulação. Realizou duas cirurgias onde colocou 

uma tela de Marlex e uma histerectomia (não sabe informar a data). Portadora Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS). Durante a internação hospitalar, segue dieta hipossódica e faz uso 

de adoçante. Bebe em média, de 2 a 3 litros de água por dias seguida por sucos de frutas e 

sopas, sendo administrada via oral por uma seringa de 10 ml. Permanece acamada, fazendo 

uso de colchão caixa de ovos e cabeceira posicionada em semi-fowler. Realiza mudança de 

decúbito a cada duas horas, feita pela acompanhante. Pele integra, hidratada e sem alterações. 

Quanto às eliminações, diurese espontânea de odor forte, coloração amarela escura, cerca de 5 

a 6x/dia. Evacuações diárias, de consistência pastosa, coloração marrom, odor forte e em 

grande quantidade. Eliminação urinária e intestinal realizada em fraldas descartáveis. 

Escovação bucal 2x/dia (manhã e noite). Sono preservado e tranquilo, dorme cerca de 12h. Ao 

exame físico: Pressão Arterial (PA): 124/80; Frequência Respiratória (FR): 20rmp; 

Frequência Cardíaca (FC): 69 bpm; Temperatura Axilar: 38,4°; Pulso (P): 62bpm. 

Desorientada no tempo e espaço. Pele hidratada, fina, enrugada, temperatura elevada ao 

toque, presença de manchas senis no rosto e braços e ausência de lesões. Cateter venoso 

periférico em Membro Superior Esquerdo (MSE). Apresenta aspecto e condições de higiene 

satisfatória. Couro cabeludo íntegro e sem alterações. Pupilas fotorreagentes, orelhas e nariz 

sem alterações. Linfonodos palpáveis na região submandibular. Eupnéica, ventilação 

espontânea em ar ambiente. Ausculta Pulmonar (AP): crepitações no hemitórax direito. 

Normocorada, normocardica e normotensa. Ritmo Cardíaco regular, 2 tempos, bulhas 

normofonéticas sem sopro. Diagnóstico 1: Déficit no autocuidado para alimentar-se/vestir-

se/banhar-se/higiene íntima caracterizada pela incapacidade de realizar as atividades de 

autocuidado relacionado a prejuízo cognitivo. Intervenções: Assistência no autocuidado; 

Atividades: Detectar distúrbios clínicos coexistentes que possam afetar o autocuidado; avaliar 

memória e a função intelectual; realizar/ ajudar a atender as necessidades de autocuidado do 

paciente; estabelecer uma rotina para as atividades de autocuidado; proporcionar um ambiente 

terapêutico, garantindo uma experiência de calor, relaxamento e privativa. Resultado: 

Segurança e conforto. Diagnóstico 2: Mobilidade física prejudicada caracterizado por 

movimentos não coordenados relacionado a prejuízo cognitivo e neuromuscular. 

Intervenções: Posicionamento; Atividades: Avaliar a intensidade da dor durante a mobilização 

no leito; supervisionar a pele observando áreas de hiperemia; manter cabeceira elevada a 30º; 

realizar mudança de posição no leito a cada 2 horas; posicionar a paciente considerando o 

alinhamento correto do corpo; usar recursos adequados para apoiar os membros (rolo para as 

mãos e trocanter). Resultado: Melhora do estado respiratório. Diagnóstico 3: Hipertermia 

caracterizado por calor ao toque e aumento na temperatura corporal relacionado à doença. 

Intervenções: Controle da temperatura; Atividades: Monitorar temperatura a cada 6hs; 

administrar antitérmico, conforme prescrição médica; realizar compressas frias; orientar sobre 



 

a importância da ingesta de líquidos. Resultado: Termorregulação. CONCLUSÃO: O cuidar 

de uma cliente com pneumonia exige do profissional enfermeiro conhecimento, envolvimento 

e visão holística tanto do cliente como de tudo aquilo que o cerca. Ressalta-se a importância 

da aplicação da SAE neste estudo, o que possibilitou, aos acadêmicos de enfermagem, 

desenvolver uma assistência pautada no conhecimento científico com a utilização da 

NANDA, NIC e NOC. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Para os profissionais 

de enfermagem, é necessário possuir conhecimento técnico-científico e humano para que, ao 

dispensar seus cuidados, não esteja apenas enfocando a patologia como ponto central de suas 

ações, e sim, realizar uma auto-reflexão, sempre buscando compreender o estado da cliente, 

uma vez que a enfermagem sempre teve como essência, o cuidar e como instrumento de 

trabalho a SAE, quando este auxilia a organizar e sistematizar a assistência. 

DESCRITORES: Idoso; Pneumonia e Processo de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa, 

progressiva e irreversível, de etiologia pouco conhecida com aspectos neuropatológicos e 

neuroquímicos característicos, que gradativamente vai comprometendo funções em três 

esferas: cognitiva, comportamental e funcional. Diversas condições fazem parte do processo 

da doença, sendo, portanto, multifatorial, mais comum após os 65 anos de idade e 

caracterizada pela perda progressiva de células neurais. Evolui em três estágios hierárquicos 

que podem sofrer alterações: fase inicial: sintomas vagos e difusos, sendo o comprometimento 

da memória o sintoma mais proeminente; fase intermediária: deterioração mais acentuada dos 

déficits de memória e pelo acometimento de outros domínios da cognição e fase avançada ou 

estágio terminal: todas as funções cognitivas estão gravemente comprometidas, geralmente, 

estão acamados e incontinentes. É a mais prevalente entre as diversas causas de demências, 

atingindo 50 a 60% dos casos diagnosticados com prevalência de 5% a 10% em indivíduos 

acima de 64 anos com incidência anual de 1 a 2%. Estima-se que 18 milhões de pessoas no 

mundo tem a DA, sendo 1.200.000 no Brasil e 30.000 no Ceará. Os cuidados de Enfermagem 

são destinados a garantir a manutenção da segurança física do paciente, reduzir a ansiedade e 

agitação, estimular a independência das atividades de autocuidado, a manutenção da nutrição 

adequada, controle dos distúrbios do sono, melhoria da comunicação e educação destinadas 

aos cuidadores e familiares. Dessa forma, o presente trabalho torna-se relevante por 

apresentar a descrição da assistência de enfermagem a uma paciente idosa, portadora da 

patologia anteriormente descrita, durante visitas domiciliárias. OBJETIVO: Descrever a 

Assistência de Enfermagem desenvolvida junto a uma paciente portadora da DA. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso realizado como forma de avaliação parcial 
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da disciplina Estagio Supervisionado na Rede Básica, junto a uma paciente de 79 anos, 

acometida por DA em fase avançada, a partir de 4 visitas domiciliárias, durante o mês de 

junho de 2013. O Processo de Enfermagem realizou-se pela coleta dos dados a partir da 

aplicação de um instrumento de assistência fundamentado na Teoria das Necessidades 

Humanas Básicas de Horta (1979) fundamentada na Teoria da Motivação Humana de Maslow 

(1970) e na Classificação das Necessidades Básicas de Mohana (1964). Foi realizada 

entrevista semi-estruturada, seguida de exame físico céfalo-pododático de forma a compor o 

Histórico de Enfermagem. Os Diagnósticos de Enfermagem foram levantados com base na 

Classificação da Taxonomia II da NANDA (2008); Intervenções de Enfermagem traçadas de 

acordo com a Classificação das Intervenções de Enfermagem NIC (2008) e Resultados 

elaborados a partir da análise da Classificação dos Resultados de Enfermagem NOC (2008). 

A pesquisa se desenvolveu em conformidade com os aspectos éticos presentes na resolução n° 

196/96 do CNS. RESULTADOS: Histórico: sexo feminino, 79 anos, viúva, aposentada, 

católica, alfabetizada. Fonte da Entrevista: Cuidadora. Apresenta diagnóstico médico de DA, 

tuberculose e Cálculos Biliares. Há sete anos, começou a apresentar os sintomas do 

Alzheimer. “A cerca de 6 anos tomava banho quando caiu, foi nesse momento que ela foi 

levada ao medico que disse que ela havia esquecido de como andar, desde então ela 

permanece acamada”. Ha 1 mês atrás começou a sentir tosse e foi levada ao hospital. Após a 

realização de um raio-X de tórax, foi diagnosticada como tuberculose permanecendo 

internada durante 1 mês. Nessa época, desenvolveu 4 Ulceras Por Pressão (UPP). Devido 

evolução progressiva do Alzheimer, não consegue realizar as atividades de vida diária, 

autocuidado e deambulação. Mora com três pessoas, sua nora, filho e neto, em casa de 

alvenaria, com sete cômodos. Faz seis refeições diárias por sonda nasogástrica utilizando um 

equipo de soro e, devido à falta do apropriado, toda alimentação é triturada no liquidificador e 

em três peneiras de tamanhos diferentes. Quanto às eliminações, defeca 1x/semana por 

retirada manual. Eliminação urinária e intestinal realizada em fraldas descartáveis, com troca 

cerca de 8x/dia. Exame físico: 26 kg; altura: 1,50cm; Índice de Massa Corporal (IMC): 11,5 

(baixo peso); Pressão Arterial (PA): 110/80mmHg; Glicemia: 111mg/dl (não estava em 

jejum); Frequência respiratória (FR): 20rmp; Frequência Cardíaca (FC): 63bpm; Temperatura 

(T): 36,1°C; Pulso (P): 63bpm. Desorientada no tempo e espaço. Pele seca, fina, enrugada, 

elasticidade e turgor deficientes, presença de manchas senis no rosto e braços e 2 UPP em 

estagio II localizadas na região do acrômio direito e calcâneo direito e 2 UPP em estagio III 

localizadas no trocanter direito e região sacra. Couro cabeludo íntegro e sem alterações. 

Pupilas fotorreagentes, orelhas e nariz sem alterações. Ausência de linfonodos palpáveis na 

região supra e submandibular. Eupnéica, ventilação espontânea em ar ambiente. Ausculta 

Pulmonar (AP): murmúrios vesiculares uniformes sem ruídos adventícios. Mamas simétricas, 

sem alterações no tórax. Normocorada, normocardica e normotensa. Ritmo Cardíaco regular, 

2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopro. Abdome plano, ruídos hidroaéreos presentes nos 

quatro quadrantes, sem dor a palpação. Foram identificados 10 diagnóstico de enfermagem, 

sendo os prioritários: Diagnóstico 1: nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades 

corporais relacionado a fatores biológicos caracterizado por relato de ingestão inadequada de 

alimentos – menor que a PRD (Porção diária recomendada). Intervenções: controle da 

nutrição. Atividades: encorajar um aumento da ingestão de proteínas, ferro e vitamina C; 

garantir que a dieta inclua alimentos ricos em fibras; encorajar o preparo seguro dos alimentos 

e técnicas de conservação. Resultados: alcançará um melhor estado nutricional (ganho de 

peso). Diagnóstico 2: Constipação relacionado à ingestão insuficiente de fibras, motilidade do 

trato gastrintestinal diminuída, hábitos alimentares deficientes e hábitos de evacuação 

irregulares caracterizado por fezes duras e formadas e incapacidade de eliminar as fezes. 

Intervenções: controle de constipação/impactação. Atividades: monitorar ruídos hidroaéreos e 

os fatores que possam contribuir para a constipação; orientar a paciente a consultar o médico 



 

se a constipação persistir. Resultados: alcançará padrão de eliminação, ao menos 3x por 

semana. Diagnóstico 3: integridade da pele prejudicada relacionado a fatores mecânicos 

(atrito e pressão) e imobilização física, caracterizado por destruição de camadas mais 

profundas da pele. Intervenções: ajudar o cliente a corrigir/atenuar a condição e promover a 

cicatrização ideal. Atividades: examinar a pele diariamente e descrever as característica das 

feridas; manter área limpa e seca, cobrir cuidadosamente as feridas com curativos, apoiar a 

incisão, evitar infecção e estimular a circulação nas áreas circundantes; utilizar fita adesiva 

hipoalergênica na pele frágil e remover suavemente; mudar a posição a intervalos regulares. 

Resultados: terá cicatrização no tempo oportuno das UPP sem complicações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebeu-se a importância da aplicação do PE e das visitas 

domiciliarias a clientela vulnerável, como um importante fator para a melhoria da qualidade 

de vida desses pacientes bem como facilitadores para os cuidados fornecidos pelos 

profissionais de enfermagem. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Percebemos 

que o paciente portador da DA necessita de muitos cuidados, no qual a assistência de 

enfermagem juntamente com as visitas domiciliárias se fazem essenciais para adaptação e 

qualidade de vida do paciente e seus familiares. Sabe-se que para oferecer cuidados de 

qualidade e que vise o individuo na sua subjetividade e objetividade tem-se o Processo de 

Enfermagem como um instrumento de trabalho que possibilita alcançar uma assistência 

humanizada e digna para melhorar a saúde do cliente. 

DESCRITORES: Idoso. Doença de Alzheimer. Processo de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, que 

em condições normais não costuma provocar problemas. Todavia, em condições de 

sobrecarga, pode ocasionar patologias que requeiram assistência. O aumento da proporção de 

idosos é um fenômeno global e quase todos os países do mundo encontram-se em algum 

estágio desse processo. Porém, esse aumento não é repentino, resultando de transformações 

demográficas ocorridas ao longo das décadas. Para a humanidade envelhecer de forma 

saudável, é preciso preservar a funcionalidade e retardar ao máximo os processos 

incapacitantes. Uma ferramenta fundamental é a avaliação multidimensional da pessoa idosa, 

que tem por objetivo uma avaliação global, enfatizando a funcionalidade. A presença de 

prejuízos funcionais pode indicar a presença de doenças ou alterações ainda não 

diagnosticadas. A partir dela faz-se um balanço entre as perdas e os recursos disponíveis para 

a sua compensação. Diante do exposto, ressalta-se a importância da quantificação das 

capacidades e dos problemas de saúde, psicossociais e funcionais do idoso, de forma a 

estabelecer um plano de cuidados em longo prazo e uma preservação da capacidade funcional. 

Ressalta-se também a necessidade de uma equipe multiprofissional apta a avaliar e cuidar da 

saúde do idoso, valorizando assim a atenção à saúde dessa população, que tende a crescer 

cada vez mais. OBJETIVO: Relatar a aplicação da avaliação multidimensional rápida da 

pessoa idosa e a sistematização da assistência de enfermagem. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa. Realizado 

no domicílio de um idoso, em Fortaleza – Ceará. A coleta dos achados foi realizada por meio 

de três visitas domiciliares, quando foram realizadas anamnese e avaliação multidimensional 

da pessoa idosa. Para obtenção dos diagnósticos de enfermagem utilizou-se a taxonomia da 

NANDA International. O anonimato do sujeito do estudo foi preservado. Resultados: A.R.N., 

75 anos, viúvo há 19 anos, mora em Fortaleza - CE com dois filhos, um genro e dois netos. 

Estudou até a 1ª série do Ensino Fundamental, mas conhece apenas os números. Tem 

Hipotireoidismo, e faz uso da medicação PURAN T4 (25mcg). Recentemente foi 
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diagnosticado com Esteatose Hepática, referindo ter perdido 08 kg nos últimos quatro meses, 

devido à dieta que realizou depois do diagnóstico. Afirma que pela manhã toma chá, café ou 

suco com pão integral, no almoço come arroz, feijão, verduras e carnes e no jantar toma sopa 

ou apenas bebe leite, diz não sentir fome para se alimentar a cada três horas. Relata que é 

bastante ativo, faz caminhada todos os dias; realiza atividades domésticas; cuida de plantas; e 

apesar de sentir dificuldades, realiza atividades que exigem maior esforço físico, como ajudar 

o genro na reforma da casa. Segue fazendo acompanhamento com geriatra. Na avaliação 

multidimensional, relatou peso igual a 66kg e altura de 1,65cm, resultando em índice de 

massa corporal igual a 24,5, considerado adequado. Relata dificuldades para ver TV, diz 

precisar sentar-se próximo ao aparelho para conseguir ver melhor. À aplicação da Escala de 

Jaeger, os resultados foram inadequados. Na avaliação da audição errou as palavras do Teste 

do Sussurro, no entanto não foi observada a presença de cerume, em nenhum dos ouvidos. 

Não apresenta incontinência urinária e não pratica relações sexuais. Afirma ser uma pessoa 

alegre, porém às vezes fica triste com os filhos, pois um deles é alcoólatra e o outro, que não 

mora com ele, passa por dificuldades econômicas. Gosta de sair de casa, visita os irmãos que 

moram longe e o filho, e faz isso sempre sozinho. Ao teste de cognição lembrou-se apenas de 

dois nomes, havendo necessidade de realização dos testes complementares. RESULTADOS: 

no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 23 pontos; no Teste do Relógio conseguiu 

desenhar o relógio com o horário correto; no Teste de Fluência Verbal citou 15 animais 

diferentes em 1 minuto; Ao questionário de Pfeffer 04 pontos, considerado normal. Na 

avaliação dos membros superiores e inferiores conseguiu realizar os testes sem dificuldades. É 

capaz de sair da cama, vestir-se, preparar suas refeições e fazer compras sem auxílio. A casa 

que mora possui 05 cômodos, não é arejada, a estrutura é antiga, não tem tapetes, escadas, ou 

corrimão no banheiro, mas há batentes nas portas. Observou-se que o idoso não tem 

consciência dos riscos referentes ao ambiente em que mora. Afirma que levou três quedas, 

devido a uma “topada” na rua e caiu de uma árvore duas vezes. À avaliação do suporte social 

afirma que quando fica doente recorre à filha que mora próximo à sua casa e sempre lhe dá 

suporte. A partir da avaliação multidimensional rápida, foram estabelecidos os seguintes 

diagnósticos de enfermagem: Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades 

corporais caracterizadas por relato de ingestão inadequada de alimentos, relacionada a fatores 

biológicos; Percepção sensorial perturbada (visão e audição) caracterizada por mudança na 

acuidade visual e auditiva, relacionada a alterações sensoriais fisiológicas; Enfrentamento 

familiar comprometido caracterizado pelo afastamento do filho e comunicação limitada dele 

com o idoso no momento de necessidade, e por expressar preocupação do idoso quanto ao 

problema de saúde do filho, relacionado ao alcoolismo que exaure a capacidade de apoio do 

filho; Risco de quedas, relacionado à ausência de corrimão e material antiderrapante no 

banheiro; presença de batentes na porta; pouca iluminação da casa; idoso acima de 65 anos; 

Disposição para relacionamento melhorado caracterizada por satisfação quanto ao 

atendimento de necessidades físicas e emocionais e suporte recíproco nas atividades 

cotidianas por parte da filha. Diante dos diagnósticos estabelecidos o idoso foi orientado 

quanto: à importância da alimentação a cada 3 horas e em pequena quantidade; a relação entre 

as dificuldades visuais e auditivas e o processo de envelhecimento e à procura de um 

oftalmologista e um otorrinolaringologista; às formas de ajuda disponíveis para o alcoolismo; 

à importância do tapete antiderrapante e corrimão no banheiro; para que providencie uma 

rampa no batente e colocação de janelas e/ou telhas que aumentem a luminosidade da casa. 

Para melhorar a qualidade de vida e promover a saúde do idoso, também foram realizadas as 

seguintes intervenções de enfermagem: falar de frente para ele, sem virar de costas ou afastar-

se; oferecer escuta terapêutica e relacionamento terapêutico; e incentivar quanto ao 

fortalecimento do vínculo com a filha. CONCLUSÃO: O idoso avaliado apresentou um 

envelhecimento ativo e saudável, demonstrando que é possível envelhecer, mantendo a 



 

capacidade para o desempenho independente das atividades cotidianas e a qualidade de vida. 

No entanto, se faz necessária, a valorização, por parte dos profissionais de saúde, dos aspectos 

psicológicos, fisiológicos e psicossociais do envelhecimento e da repercussão dos danos não 

tratados, para a prevenção de agravos e promoção da saúde, de modo a proporcionar um 

envelhecimento ativo e saudável. Implicações para a Enfermagem: Enfatiza-se a importância 

da busca de incapacidades funcionais e do levantamento precoce de patologias comuns do 

envelhecimento, principalmente por parte do enfermeiro, já que é atribuição desse profissional 

realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida e os 

instrumentos complementares, se necessário. É preciso valorizar esse recurso, pois a partir 

dele, podemos intervir quando necessário e assim, promover um envelhecimento ativo e 

saudável. 

DESCRITORES: Saúde do idoso. Promoção da saúde. Diagnóstico de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, na 

qual ocorrem diversas mudanças no desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e 

social do adolescente. Essas modificações levam à formação de uma identidade, direcionando 

a uma estabilidade emocional. Para a maioria dos adolescentes, é nesta fase da vida que 

ocorre a descoberta do prazer. Devido a isto, é importante realizar educação em saúde para 

orientar esses adolescentes sobre os riscos de contaminação com as doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs) e AIDS que são transmitidas, principalmente, por meio da relação 

sexual sem proteção. Os adolescentes devem aprender sobre essas doenças no início da 

adolescência, quando estão tomando consciência da sua sexualidade. Para que seja possível 

um rendimento eficaz no trabalho realizado com os adolescentes é necessária utilizar para o 

momento da educação em saúde os conhecimentos que estes adolescentes possuem 

previamente, a fim de averiguar o que eles conhecem, ouviram falar, tem visto e o que 

pensam sobre o assunto. É fundamental que, nas escolas, os alunos recebam orientações sobre 

educação sexual, pois isso contribui para que estes possam viver suas sexualidades de forma 

livre, prazerosa e mais efetiva. A “Semana Saúde na Escola” inaugura a execução das ações 

do Programa Saúde na Escola (PSE), possibilita maior visibilidade e reconhecimento das 

ações planejadas e executadas, além do fortalecimento da integração e articulação entre os 

setores da saúde e da educação no nível local. O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à 

integração e articulação permanente da educação e da saúde, proporcionando melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira. Tem como objetivo contribuir para a formação 

integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com 

vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de 

crianças e jovens da rede pública de ensino. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de 

adolescentes de uma escola pública de Fortaleza – CE acerca de DSTs/Aids e relatar a 
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atividade educativa realizada, tomando por base o conhecimento dos adolescentes sobre o 

assunto. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo com 

abordagem quantitativa, desenvolvido numa escola pública, de Ensino Fundamental, da 

cidade de Fortaleza – CE, durante a “Semana Saúde na Escola”, período ocorrido em maio de 

2013, uma ação desenvolvida pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Os 

participantes do estudo foram 69 alunos, sendo 27 alunos do 7° ano, 24 alunos do 8° ano e 18 

alunos do 9° ano do ensino fundamental, todas as turmas eram do período da manhã. Destes 

alunos, 27 eram do sexo feminino e 42 do sexo masculino. Houve realização de estratégias 

educativas sobre DSTs e HIV/Aids em todas as turmas já citadas. Sendo que a estratégia era 

mesma mudando apenas as turmas. Vale frisar que o estudo atendeu às questões éticas 

contidas na Resolução nº 196/96. RESULTADOS: As estratégias educativas foram 

realizadas em quatro momentos e abordavam a temática: DSTs e HIV/Aids. No primeiro 

momento, foi entregue a cada participante um papel onde eles deveriam escrever o nome e/ou 

sintomas de três DSTs que conheciam. Dos 69 alunos, apenas quatro alunos citaram outras 

DSTs, dois alunos citaram sintomas de DSTs e os demais escreveram no papel o nome AIDS 

e/ou HIV. Logo depois, houve uma breve explanação, com utilização de um álbum seriado, 

sobre os tipos de DSTs mais comuns e o HIV/Aids. Num terceiro momento, realizou-se uma 

discussão junto com os alunos sobre a temática. Algumas informações eram acrescentadas e 

algumas dúvidas dos alunos foram esclarecidas. Em seguida, realizou-se uma momento 

dinâmico, onde foram apresentados aos alunos os preservativos feminino e masculino, houve 

uma explicação sobre a importância dos preservativos, os cuidados que se deve ter no 

momento de guardá-los, para que a eficácia do produto seja preservada, também foi falado 

sobre como utilizar corretamente o preservativo no momento da relação sexual e como 

descartá-los com segurança. Em cada turma solicitou-se que um adolescente se voluntariasse 

para demonstrar a maneira correta de colocar o preservativo masculino, utilizando-se a 

prótese de um pênis. Neste momento os alunos ficaram bem à vontade para fazer perguntas e 

falar como eles realizavam o uso do preservativo. Observou-se que os alunos conheciam 

pouco ou quase nada sobre as DSTs, seus sintomas e formas de tratamento. Até mesmo sobre 

o HIV/Aids, que disseram conhecer, não sabiam qual o modo de transmissão, as 

possibilidades de tratamento nem a sintomatologia. Quanto aos preservativos masculino e 

feminino, a maioria não conhecia o preservativo feminino nem o modo correto de utilização. 

No momento da demonstração da correta utilização do preservativo masculino, metade dos 

demonstradores esqueceu de apertar a ponta e, na hora do descarte dar um nó. No entanto, a 

maioria sabia da importância de não abrir a embalagem com os dentes e de verificar a data de 

validade. Encontrou-se dificuldade para manter a concentração da turma, pois os adolescentes 

conversavam e realizavam brincadeiras paralelas entre si enquanto os coordenadores 

realizavam a estratégia. CONCLUSÃO: A prática de educação em saúde para os 

adolescentes visou garantir o desenvolvimento do conhecimento sobre as doenças 

sexualmente transmissíveis e o HIV/AIDS, pois muitos se sentem inseguros ou não sabem 

como lidar com a sexualidade. A partir desta visão, o enfermeiro tem papel fundamental na 

orientação e na educação em saúde destes jovens a fim de desempenhar o papel de educador, 

estimulando diálogos e permitindo aos adolescentes escolhas e decisões próprias. No entanto, 

é imprescindível que atividades de educação em saúde sejam rotineiras e não esporádicas, 

visto que intervenções nos hábitos de vida de um indivíduo, não são capazes de materializar 

mudanças permanentes repentinamente nos sujeitos. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: A enfermagem, como uma profissão crucial para a construção 

de uma assistência qualificada em saúde, vem acompanhando profundas e importantes 

mudanças nas relações sociais e políticas, no campo tecnológico, nas relações interpessoais e 

principalmente na maneira de organizar os serviços e responder às novas demandas gerenciais 

e científicas. O referente estudo busca reforçar a importância do enfermeiro na realização de 



 

estratégias educativas que além de proporcionar um crescimento profissional, é uma forma 

dinâmica de levar o conhecimento à população através da promoção da saúde em diversos 

âmbitos profissionais. 

DESCRITORES: Adolescente. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Educação em Saúde. 
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INTRODUÇÃO: segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), a adolescência compreende a faixa etária entre 15 e 19 anos, 

podendo ser caracterizada pela estruturação da personalidade
1
. A adolescência é uma fase de 

profundas transformações físicas e psicológicas que se reflete no âmbito social, cultural e 

familiar, nos quais, esses adolescentes estão inseridos. Na atual política de atenção a saúde 

sexual e reprodutiva de adolescentes, a maioria dos serviços de saúde a atenção primária à 

saúde, tem destaque, por possuirem de maneira tímida, ações voltadas especificamente para 

essa população, particularmente na abordagem da sexualidade numa perspectiva ampliada, 

que considere a orientação sexual, as questões de gênero e a vulnerabilidades
2
. A escola 

surge, portanto, nesse contexto, como local propício e adequado para o desenvolvimento de 

ações educativas, atuando nas diferentes áreas do saber humano. A partir disso, pode-se dizer 

que o ambiente escolar é o local privilegiado para o desenvolvimento de práticas de promoção 

da saúde, tendo a Educação em Saúde como a estratégia que promove a responsabilidade 

social do indivíduo. Portanto, faz-se necessária a implementação de políticas de saúde 

voltadas a esta faixa etária, ajustadas às necessidades, expectativas e direitos dessa população, 

com enfoque mais preventivo. Estratégias de promoção da saúde de adolescentes têm sido 

implantadas e as oficinas educativas, com uso de fantoches, inserem-se neste contexto como 

espaço, ou lugar onde acontece o desenvolvimento da capacidade expressiva de adolescentes 

com proposta terapêutica fazendo com que o individuo tenha mais acesso a realidade, 

facilitando a comunicação e o relacionamento com o mundo ao redor
3
. OBJETIVO: relatar a 

experiência como enfermeira, da utilização de teatro de fantoches, como estratégia de ensino 

na promoção da saúde sexual e reprodutiva de adolescentes em uma escola pública do interior 

do Ceará. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: relato de experiência sobre o uso de teatro de 

fantoches, em uma oficina educativa realizada com adolescentes de uma escola pública de 
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Pindoretama-Ceará, na localidade do Sítio Correia, desenvolvido pelas enfermeiras da 

Unidade Básica de Saúde da família (UBASF) da localidade do Sítio Correia, em parceria 

com os funcionarios da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Sítio Ema. Tivemos a 

colaboração de professoras da referida escola e das Agentes Comunitária de Saúde (ACS) da 

localidade. A oficina foi realizada na escola da localidade. A seleção dos participantes foi 

realizada seguindo os critérios de idade (entre 13 a 20 anos), juntando as salas de aula. Foram 

convidados a participar da oficina os adolescentes com idade superior a doze anos de idade, 

do quinto ao nono ano, prioritariamente, e também outros adolescentes de séries diferentes 

com idade contemplada. A oficina teve três horas de duração e foi dividida em quarto 

momentos, com duração de aproximadamente sessenta minutos. RESULTADOS: no 

primeiro momento, foi realizada apresentação dos alunos e profissionais, após confecção dos 

crachás. No segundo momento, houve a exposição dialogada do tema DST/Aids, por meio da 

utilização de fantoches. Utilizamos cinco fantoches para caracterizar o drama e contextualizar 

a estória. O teatro contava estórias sobre uma adolescente que havia tido uma relação sexual 

sem uso de preservativo e estava referindo ardor e coçeira na região genital, e não sabia o que 

fazer, sendo aconselhada, por uma amiga, a procurar o posto de saúde para realizar um exame 

de prevenção, e exames complementares. A trama se dar em uma estória de duração de uma 

hora, com cinco personagens: a adolescente e sua amiga, a enfermeira da UBASF, o médico 

da localidade e a mãe da adolescênte. No terceiro momento, foi realizado um banco de 

perguntas para retirada de dúvidas, no qual os adolescentes utilizaram papeis e, 

anonimamente, puseram suas perguntas em uma caixa e as respostas foram explicadas e 

discutidas no grupo. No quarto momento, foi realizada uma avaliação sobre a atividade 

educativa. Os adolescentes relataram o aprendizado sobre a importância do uso da camisinha 

em todas as relações sexuais e da necessidade de procurar o serviço de saúde para 

exclarecimento de possíveis dúvidas relacionadas a saúde sexual e reprodutiva. Também, 

demonstraram satisfação e interesse de realização de outras oficinas com fantoches. 

Classificando o momento como satisfatorio e de aprendizado. Desenvolver estratégias de 

Educação em Saúde com adolescentes, deve-se utilizar técnicas participativas, como o 

desenvolvimento de oficinas, pois ajudam nas discussões de questões emergentes e de valores 

subjetivos concernentes a sexualidade e a prevenção de doenças. Isto porque a discussão em 

grupo proporciona o pensamento coletivo, reforçando as reflexões que conduzem à 

conscientização dos sujeitos. CONCLUSÃO: as oficinas constataram o fato de que 

estratégias educativas com grupos são ferramentas de suma importância no aprendizado dos 

indivíduos e que esses instrumentos são capazes de transformar e promover a interação, 

desenvolver o empoderamento, culminando com realização de práticas de promoção da saúde. 

O uso do aspecto lúdico foi essencial no desenvolvimento das oficinas, pois se conseguiu 

manter os adolescentes interessados e estimulados em conhecer o seu corpo, sexualidade e 

prevenção de DST. As abordagens pedagógicas ativas possibilitam a elaboração e a 

reelaboração de conhecimentos, tornando o indivíduo capaz de melhorar sua qualidade de 

vida e a mudanças de atitudes insalubres a saúde. O enfermeiro, como educador, desempenha 

papel importante para promoção da saúde do adolescente, participando de programas e 

atividades de educação em saúde, visando melhoria da saúde do adolescente. Dessa forma, 

tem-se o enfermeiro como o profissional de saúde capaz de nortear o adolescente, munindo-os 

de conhecimentos necessários para a mudança de atitude e preponderando-se da 

responsabilidade que a vida sexual expõe ao indivíduo. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: o enfermeiro atua como o profissional de saúde capaz de nortear o 

adolescente, mostrando-lhes alternativas, para tomadas de decisões que lhe proporcione 

menores riscos à saúde, diminuindo a vulnerabilidade desses grupos. Nesse contexto, o 

enfermeiro desempenha papel importante para a população ao participar e viabilizar 

programas e atividades de educação em saúde, visando melhoria da saúde do adolescente e da 
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INTRODUÇÃO: a assistência a gestantes foi, por muitos anos, orientada, principalmente 

para melhorar os indicadores da saúde infantil
1
. Impedir mortes evitáveis e melhorar a saúde 

materna é um dos objetivos de maior interesse nacional e internacional no campo da saúde e 

dos direitos reprodutivos, no qual se discutem quais as medidas necessárias e eficazes para 

alcançar tal propósito
2
. Nesse contexto, uma atenção ao pré-natal e puerperio de qualidade e 

humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal e melhora da saúde dessa 

população. A atenção à mulher na gravidez e no período pós-parto deve incluir ações de 

promoção da saúde e prevenção, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas 

que ocorrem neste período
3
. A atuação do enfermeiro nos programas de pré-natal implica seu 

preparo clínico para identificação de problemas reais e potenciais da gestante, família e 

comunidade, com vistas ao manejo adequado das diversas situações práticas. Dessa forma, a 

promoção da saúde da gestante se dar através de ações voltadas a esta clientela, com 

abordagem prática e dinâmica que visa otimização da assistência. OBJETIVO: relatar a 

experiência como enfermeira, na formação e coordenação de grupos com gestantes. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: relato de experiência que evidenciou a importância da 

formação de grupo com gestantes na Estratégia Saúde da Família (ESF). A UBS é composta 

por seis localidades adstritas com mais de quinhetas famílias. A seleção dos participantes do 

grupo se deu, por gestantes que faziam acompanhamento de pré-natal na Unidade de Saúde da 

Família, moradoras na localidade abrangente da ESF. O grupo teve adesão de 38 gestantes, 

porém, como se tratava de um grupo aberto, outras gestantes iam sendo incorporados ao longo 

das semanas. Os encontros grupais se deram semanalmente numa sala de reuniões da UBS do 

Sítio Ema. As sessões grupais foram realizadas durante o segundo semestre do ano de 2012 e 

tinham duração de uma hora e trinta minutos. Participaram da operacionalização dos grupos, 

os profissionais do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), uma médica pedriatra, a 

psicóloga, a fisioterapeuta, o educador físico, a nutricionista, uma médica da Unidade de 
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Saúde e seis ACS, que juntamente com a equipe da Unidade elaborou os encontros semanais e 

os temas a serem explanados e discutidos em cada sessão grupal. O grupo tinha a enfermeira 

da Unidade como Coordenadora principal e os demais profissionais coordenadores auxiliares. 

RESULTADOS: As sessões grupais foram desenvolvidas em quatro atividades 

interdependentes. A primeira atividade era de acolhimento, iniciava-se com estímulos de 

alongamentos corporais realizados por educador físico como preparação para mais 15 minutos 

de movimentos corporais sequenciados. A segunda atividade era “roda de conversa”. Os 

temas das rodas de conversas eram direcionados pelas dúvidas e experiências de cada 

gestante. Foram discutidos: as transformações psiquicas e corporais que ocorrem durante a 

gestação, alimentação adequada, pirâmide alimentar, hábitos de vida saudáveis, sexualidade e 

vida sexual, cuidados com a pele, as indicações e contraindicações do parto normal e do parto 

cesáriano, direitos das gestantes, cuidados com o recém-nascido, importância da 

amamentação exclusiva até os seis meses de vida da criança, pega adequada, funções do leite 

materno, utilidade de cada exame de pré-natal solicitado pelo médico e enfermeiro da família, 

doenças que podem acontecer durante a gestação: diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, 

síndrome de hellp. Durante a roda de conversa, as gestantes solicitavam o esclarecimento de 

crenças populares corriqueiras, mas bastante difundidas na população local como: “Se o bebê 

arrotar no seio da mãe, o peito pedra e infecciona?”, “ Ter relações sexuais pode machucar a 

cabeça e afetar o bebê?”, “Ter relação todo o dia pode levar ao abortamento”, “ Usar chaves 

dentro do bolso do vestido pode acarretar em uma mancha na pele da criança, ou doenças de 

pele”. Na terceira atividade, após as discussões, era realizado um relaxamento. Durante o 

relaxamento, as gestantes eram estimuladas a sentir seu corpo e se perceber como genitoras de 

outro ser, e da grande dádiva que haviam recebido do Criador, de serem responsáveis pela 

formação de um novo ser. As gestantes eram orientadas a respirar profundamente pelo nariz e 

a soltar o ar, lentamente, pela boca, e dessa formar, perceber suas angústias e anseios. Eram 

incentivadas a visualizar o momento do parto, e perceber, quão maravilhoso era aquele 

momento. E para finalizar todas as atividades propostas, as sessões eram avaliadas, pedindo-

se para que cada participante descrevesse o que estava levando para colocar em prática na 

vida diária. As mulheres relataram a desmistificação a respeito das falsas cresas populares, o 

aprendizado de métodos e maneiras de utilização de alimentos para uma nutrição adequada, 

conhecimentos necessários sobre cuidados com o recém-nascido e diminuição do estado de 

ansiedade experimentado nessa etapa de vida. Nesse contexto, o grupo de apoio, tem como 

objetivo proporcionar a convivência de pessoas que experienciam situações semelhantes, 

tendo como fatores envolvidos na ação terapêutica o apoio dado pela equipe e pelo grupo, 

identificação e troca de experiências e espaço para a expressão de sentimentos
4
. 

CONCLUSÃO: A formação de grupos em que tenham objetivo de trazer relação de 

integração e interação humana mostra que um grupo homogêneo, isto é, por afinidade de 

período relacionados à saúde, por faixa etária e por interesses semelhantes, tem sido prática 

cotidiana na ESF, que se concretiza com o surgimento das demandas. Na modalidade de 

grupo de apoio o indivíduo tem a oportunidade de perceber que as pessoas vivenciam 

situações de saúde-doença com manifestações clínicas, angústias e preocupações parecidas. 

Isso contribui para preparar as gestantes para enfrentar várias realidades que se apresentaram 

ao longo da gestação. A identificação e reconhecimento de seu problema no outro, destacam-

se como fatores de maior adesão ao grupo. A condução da gestante para uma gestação e 

puerpério mais tranquila proporciona melhor tomada de decisões, que evitam o agravamento 

da doença pré-existente e dismistificando crenças populares. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: o relato mostra a importância do enfermeiro, munido de conhecimentos 

técnico-científicos sobre gestação, no desenvolvimento de grupos com gestantes para a adesão 

de práticas de promoção da saúde. O trabalho da enfermeira no desenvolvimento de grupos, 

nessa etapa da vida, trouxe mudanças significativas psicossociais nas participantes e 



 

aproximação da equipe com a população adstrita, de modo a possibilitar o reconhecimento 

dos condicionantes e determinantes do processo gestacional, bem como a criação de vínculos 

para melhorar o acompanhamento das gestantes desde o início da gravidez, no pré-natal 

precoce, e cuidados com RN, aleitamento materno exclusivo no primeiro semestre de vida da 

criança. A participação efetiva da enfermeira no cenário da criação de grupos vem 

contribuindo para a otimização do tempo, estimulando a autonomia dessa população na 

tomada de decisões e mudanças, fortificando o vínculo enfermeiro/gestante, e dessa forma, 

podendo prestar atendimento integral e humanizada a essa etapa da vida da mulher, 

viabilizando o cuidado integral. REFERÊNCIAS: Osis Maria José Martins Duarte. Paism: 

um marco na abordagem da saúde reprodutiva no Brasil. Cad. Saúde Pública [serial on the 

Internet]. [cited 2013 July 15]. Available from: http://www.scielo.br/scielo. Giffin Karen., and 

Costa Sarah Hawker., orgs. Questões da saúde reprodutiva [online]. Rio de Janeiro: Editora 

FIOCRUZ, 1999. 468 p. ISBN 85-85676-61-2. Available from Scielo Books 

<http://books.scielo.org>. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e 

Puerpério: atenção qualificada e humanizada. Brasília, 2005. Souza Ângela Maria Alves e 

Sousa, organizadora. Coordenação de Grupos: teoria, prática e pesquisa. 1ª ed. Fortaleza: 

Expressão Gráfica Editora, 2011. 

DESCRITORES: Promoção da saúde. Gestação. Estrutura de grupo. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) constitui um distúrbio metabólico caracterizado 

pela incapacidade das células de incorporar a glicose, evento produzido por um déficit 

absoluto ou relativo de insulina. Essa condição causa danos às funções inerentes ao sangue, 

dentre estas as do sistema imunológico, que devido à elevação da glicose sanguínea torna o 

meio propício a proliferação de patógenos, aumentando o risco da pessoa com DM contrair 

infecção. Importância é dada ao diagnóstico precoce do DM, para que as intervenções 

também sejam precoces, uma vez que o controle nos primeiros anos é fundamental para a 

redução das complicações crônicas, por meio do desenvolvimento de uma memória 

metabólica que é originaria de um adequado controle glicêmico no início da doença e que se 

mantém como efeito protetor mesmo quando os pacientes deixam o tratamento intensivo após 

uma fase de controle inicial. Nesse contexto, tem aumentado o número mulheres 

engravidando no extremo superior da idade reprodutiva, devido a preferência pela 

profissionalização, que por sua vez exige mais anos de estudos atribuídos as especializações e 

aos programas de pós-graduação, aliados a busca da independência financeira. Sobre esse 

assunto, destaca-se a importância das mulheres planejarem a maternidade para antes dos 30 

anos, buscando evitar dentre outros riscos reprodutivos, o de desenvolver o DM. O desejo de 

ser mãe está presente em parte das mulheres com DM e, juntamente com este desejo, está 

tanto o medo dos riscos que esta gestação poderá gerar quanto à desinformação sobre os 

mesmos, o que as mantém alheias as medidas de autocuidado voltadas ao processo 

reprodutivo. O DM associado à gestação inclui o diabetes pré-gravídico tipo 1 ou tipo 2. O 

DM tipo 1 é resultante da destruição das células beta pancreática e tem tendência para 

cetoacidose, ocorrendo entre 5% a 10% dos portadores de diabetes. Inclui os casos de doenças 

autoimunes e aqueles em que a causa da destruição das células beta é desconhecida. O 

Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de intolerância à glicose 
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5 Enfermeira. Hospital Universitário Walter Cantídio. 



 

com início ou primeira detecção durante a gravidez e que pode levar ao desenvolvimento do 

DM no futuro. Em geral, 40% das mulheres que apresentam diagnóstico de DMG se tornarão 

diabéticas em até 10 anos após o parto. Excepcionalmente, algumas permanecem com 

diabetes após a gestação vigente. OBJETIVO: Avaliar os cuidados pré-concepcionais 

adotados por gestantes com DM pré-gravídico. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo 

descritivo e exploratório, realizado em três unidades hospitalares e um centro especializado 

em diabetes e hipertensão do Sistema de Saúde do município de Fortaleza, Ceará, Brasil, no 

período de abril a setembro de 2012. A população foi composta por 41 gestantes de alto risco 

notificadas na Central de Regulação de Marcação de Consultas Especializadas e a amostra foi 

composta por 30 mulheres, que atenderam aos critérios de inclusão: ter idade mínima de 18 

anos, ter e conhecer o diagnóstico de DM pré-gravídico. Os dados foram coletados por meio 

de entrevista, observação livre e revisão do Cartão da Gestante e/ou do Prontuário, e 

receberam tratamento estatístico descritivo. Ressalta-se o respeito a todos os aspectos éticos 

da pesquisa com seres humanos, conforme as recomendações da Resolução 196/96, do 

Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: A idade das gestantes variou entre 19 e 43 

anos, com uma média de 30,3, correspondendo a uma faixa limítrofe para o elevado risco de 

desenvolvimento de DM pré-gravídico. Foram identificadas 5 (16,6%) gestantes nos extremos 

da fase reprodutiva, característica que representa risco reprodutivo, podendo potencializar os 

riscos reprodutivos inerentes ao DM. Apesar de 25 (83,4%) das gestantes estarem na faixa 

ideal para a concepção, estas seguem como gestantes de alto risco pela presença do DM pré-

gravídico. A escolaridade variou de 3 a 18 anos de estudos, que equivale ao ensino 

fundamental incompleto e à pós-graduação, respectivamente. Apenas 1 (3,3%) gestante foi 

encontrada como analfabeta funcional. Predominou a união com parceiro fixo, 29 (96,7%); e 

1 (3,3%) referiu ter parceiro eventual. A renda mensal variou de R$ 70,00 a R$ 3.500,00, com 

maior percentual daquelas com renda entre R$ 312,00 e R$ 622,00 (9-30,0%). Quanto as 

orientações recebidas, 7 (23,3%) gestantes referiram ter recebido alguma orientação dirigida 

para os cuidados pré-concepcionais, e destas, 5 (16,7%) praticaram. O uso de ácido fólico foi 

introduzido como um novo cuidado por 3 (10,0%) gestantes, cuidado este universal as 

mulheres que desejam engravidar. Dentre os cinco cuidados específicos a serem praticados 

por mulheres com DM, 1 (3,3%) informou que passou a realizar maior número de testes de 

glicemia, 1 (3,3%) relatou o acompanhamento de comorbidade pré-existente e os demais 

cuidados não foram citados (acompanhamento da hemoglobina glicada (A1C), substituição do 

hipoglicemiante oral pela insulina e orientação de um membro da família sobre sinais de 

hipoglicemia). As mulheres com DM pré-gravídico que não adotaram nenhum cuidado na 

pré-concepção tem maior risco de anomalias congênitas, além de uma mortalidade e 

morbidade significativa em curto e longo prazo, devido às complicações do DM, o que 

representou 25 (83,4%) deste grupo. Quanto à fonte das orientações recebidas foram citados 

médicos, enfermeiros e amigas. Duas (6,6%) gestantes referiram ter recebido as orientações 

do médico logo após o parto de natimorto, abrangendo a explicação sobre natimorto versus 

DM; a outra referiu ter recebido orientações de um obstetra em gestação anterior. 

CONCLUSÃO: A promoção da saúde de mulheres com DM pré-gravídico apresenta-se 

como uma necessidade ímpar, tendo em vista que apenas 16,7% das gestantes afirmaram ter 

adotado cuidados pré-concepcionais e destas somente 6,6% haviam realizado cuidados 

específicos para o DM. Observa-se que o acesso e a prática dos referidos cuidados passa pela 

informação da gestante, que por sua vez depende do desempenho adequado das equipes de 

saúde que lhes assiste, tanto na atenção básica quanto na maior complexidade. Ademais, essas 

equipes de saúde necessitam de condições de trabalho e de recursos materiais para realizar a 

promoção desses cuidados específicos, a exemplo de glicosímetros e fitas teste disponíveis 

para as usuárias; apoio farmacêutico (insulina e seringas); e apoio laboratorial para realização 

da hemoglobina glicada. Portanto, a promoção da saúde desse público-alvo passa por 



 

informar, prescrever e monitorar os cinco cuidados específicos voltados às gestantes com 

DM, o que somente será alcançado com a união de esforços de usuárias, equipes de saúde e 

gestão dos serviços. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O 

papel do enfermeiro na promoção da saúde de mulheres com DM em idade fértil é essencial 

na adoção de medidas educativas e na orientação aos cuidados contraceptivos e pré-

conceptivos, pois a condição de ser diabética impõe desafios ao longo de suas vidas, 

especialmente em relação à saúde reprodutiva. 

DESCRITORES: Planejamento familiar. Diabetes Mellitus. Enfermagem Materno Infantil. 
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INTRODUÇÃO: A gestação de mulheres portadoras de hanseníase pode resultar em uma 

série de riscos para a mulher e para a criança, como o surgimento dos primeiros sinais ou 

piora da hanseníase, o desencadeamento ou piora das reações hansênicas, evolução para o 

pólo virchowiano da doença e recidiva, baixo peso da criança ao nascer, criança pequena para 

a idade gestacional, maior incidência de infecções e de mortalidade durante a infância e 

dermatite esfoliativa nas primeiras horas de vida. Portanto, é importante a atuação da equipe 

de enfermagem, em particular do enfermeiro, na assistência às mulheres com hanseníase em 

idade reprodutiva, que deve ir além da assistência voltada ao tratamento e prevenção de 

incapacidades, mas incluir também, intervenções de anticoncepção para prevenir as 

complicações que uma possível gravidez possa causar. Nesse contexto, elaborou-se a 

indagação: a aplicação de uma estratégia educativa sobre as particularidades da anticoncepção 

de portadoras de hanseníase melhoraria o conhecimento dessas mulheres quanto ao tema? 

OBJETIVO: Comparar o conhecimento de mulheres portadoras de hanseníase sobre 

particularidades do uso de métodos anticoncepcionais em detrimento da patologia antes e 

depois de intervenção educativa. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Pesquisa-ação, 

comparativa (antes e depois de intervenção educativa), desenvolvida em Centro de Referência 

em Dermatologia da rede pública de saúde do Estado do Ceará, Brasil, de março a abril de 

2011. Participaram a 44 mulheres que estiveram ou estavam em tratamento na instituição 

estudada. Foram atendidos os seguintes critérios de inclusão: estar em idade fértil e ter vida 

sexual ativa, condições a despertar o interesse em participar da intervenção educativa. 

Considerou-se como idade fértil o intervalo entre 16 e 49 anos, apesar de definida entre 10 e 

49 anos, pois, assim, as participantes estariam autorizadas a assinar o termo de consentimento. 

A intervenção educativa (ação) consistiu na leitura de um folheto realizada juntamente pela 

participante e uma das autoras. Este foi elaborado pelas autoras com base em revisão 
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integrativa da literatura sobre o assunto em questão, a contemplar orientações sobre a 

interação entre hanseníase e gravidez e as práticas contraceptivas adequadas para mulheres 

com hanseníase. O conhecimento quanto aos métodos anticoncepcionais (MACs) adequados 

para mulheres portadoras de hanseníase foram avaliados por meio de um painel, contendo 

tarjetas com os nomes e figuras dos MACs. A participante era orientada a reorganizar as 

tarjetas em um segundo painel, organizando os MACs em três categorias: MACs que posso 

usar com maior segurança, pois falham pouco e não pioram a hanseníase; MACs que é melhor 

eu evitar, pois podem piorar a hanseníase; MACs que é melhor evitar, pois falham mais. As 

tarjetas escolhidas e organizadas poderiam gerar um somatório de pontos de 0 a 10. A 

pontuação obtida por cada participante era organizada em escala tipo Likert, de cinco níveis 

de conhecimento: 1-nenhum conhecimento, 2- conhecimento limitado, 3-moderado, 4-

substancial, e 5-extenso. A participante que não obteve nenhum acerto obteve seu nível de 

conhecimento 1 da escala; nível 2 quando atingiu de 1 a 4 pontos; nível 3 quando atingiu 5 

pontos; nível 4 quando atingiu entre 6 e 7 pontos e nível 5 quando atingiu entre 8 e 10 pontos. 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Referência 

Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia, sendo aprovado conforme parecer n
o
. 

Foram atendidas as recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que 

trata de pesquisas com seres humanos. RESULTADOS: O conhecimento das mulheres sobre 

os MACs de uso adequado em detrimento da hanseníase foi praticamente ausente no pré-teste. 

Mesmo no pós-teste, o percentual de mulheres que se mantiveram com um baixo desempenho 

foi elevado, em que 8 (18,2%) não pontuaram e 9 (20,5%) obtiveram apenas um ponto. No 

entanto, é preciso considerar que somente as mulheres que acertaram todos os MACs 

pertencentes a cada categoria é que pontuaram neste tópico. Desta forma, observa-se que na 

categoria “MACs que posso usar com maior segurança, pois falham pouco e não pioram a 

hanseníase”, 31 (70,5%) das mulheres mesmo acertando em maior número os MACs 

pertencentes a esta categoria, não conseguiram obter a pontuação devida por não terem 

acertado todos os MACs da categoria. De fato, foi observada uma lacuna maior no 

conhecimento das mulheres a respeito dos MACs que elas podem utilizar, fato que talvez se 

explique pelo maior número de MACs que compõe essa categoria, o que pode dificultar a 

memorização de todos por parte das mulheres. Também na categoria “MACs que é melhor eu 

evitar, pois podem piorar a hanseníase”, 14 (31,8%) das mulheres mesmo aumentando seus 

conhecimentos sobre os MACs pertencentes a esta categoria, não pontuaram por não 

acertarem todos da categoria. Na categoria “MACs que é melhor eu evitar, pois falham mais”, 

não se observou o mesmo. No pré-teste, os níveis de conhecimento se concentraram entre 

limitado e moderado, correspondendo a 23 (52,3%) e 20 (45,5%) mulheres respectivamente, 

passando a se concentrar no nível de conhecimento substancial no pós-teste, com 21 (7,0%) 

das mulheres. A principal lacuna do conhecimento recaiu sobre o não reconhecimento dos 

MACs trazerem alguma piora à hanseníase, usando como critério de escolha apenas a eficácia 

que cada uma atribuía a cada MAC para prevenir a gravidez. CONCLUSÃO: A análise dos 

resultados do pós-teste mostra que a intervenção educativa pelo uso do folheto sobre as 

particularidades da anticoncepção para portadoras de hanseníase é eficaz para melhorar o 

conhecimento dessas mulheres, apesar dos baixos níveis alcançados na escala adotada. 

Reconhecemos o rigor estabelecido na escala, em exigir o conhecimento de 100% dos MACs 

em cada categoria, bem como a intervenção ter sido pontual (uma leitura) para um conteúdo 

relativamente extenso e complexo. Sugere-se a leitura repetida do folheto, conforme a 

necessidade da usuária, inclusive a manter-se com o mesmo para consulta. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Percebe-se a 

necessidade dos profissionais de saúde atentarem para a promoção da saúde reprodutiva de 

mulheres com hanseníase, em particular no campo da anticoncepção, por meio de 



 

intervenções educativas participativas, acompanhadas da avaliação do nível de conhecimento 

adquirido pelas participantes 

DESCRITORES: Hanseníase, Gravidez, Conhecimento. 
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INTRODUÇÃO: Apesar das inúmeras vantagens da prática da amamentação, evidenciadas 

na literatura científica, e da melhora da situação do aleitamento materno no Brasil, seus 

indicadores ainda não são excelentes e, ainda, estão aquém do recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, de aleitamento materno exclusivo até seis meses de 

vida e complementado por dois anos ou mais. Esta realidade evidencia o desmame precoce e 

eleva os níveis de desnutrição e morbimortalidade infantis no país, apesar desses índices já 

terem diminuídos. No Brasil, a prevalência de Aleitamento Materno (AM) ao sexto mês 

aumentou de 22% para 69% entre os anos de 1975 e 1994, passando de 296 dias, em 1999, 

para 342 dias, em 2008, nas capitais e no Distrito Federal. A duração do Aleitamento Materno 

Exclusivo (AME), de 24 dias em 1999, passou a ser de 54 dias em 2008 - ou seja, mais que 

dobrou em 10 anos. Os determinantes da interrupção precoce do aleitamento materno, ou de 

práticas alimentares que promovem o desmame são amplamente discutidos, incluindo crenças 

e tabus, como também, a necessidade da mãe que amamenta em retornar ao trabalho e até 

mesmo o despreparo das equipes de saúde. A partir desta constatação, inserem-se no contexto 

social, educacional e de responsabilidade os serviços de saúde, traçando estratégias de 

desenvolvimento de ações pró-amamentação, com vistas a sustentar a prática do aleitamento 

materno por seis meses. A visita domiciliar insere-se nesse contexto como o instrumento 

utilizado pelas equipes de saúde da família para inserção e conhecimento sobre as situações 

de riscos e fragilidades da população, e assim traçar estratégias para praticar a promoção da 

saúde como alternativa para prevenção de complicações. Descreve-se, assim, a promoção da 

saúde como principal fator durante a visita domiciliar, no qual o profissional exerce atividades 

dirigidas a transformações dos comportamentos dos indivíduos, focando nos estilos de vida, 

                                                
1Enfermeira pela UFC. Especialista em Saúde Coletiva; E-mail da relatora: lorena_falcao_lima@hotmail.com 
2Assistente Social. Especialista em Saúde da Família e Comunidade. Especialista em Educação para preceptores 
do SUS; 
3
Acd. Enfermagem - UNIFOR; 

4
Acd. Enfermagem. Bolsistas de Enfermagem PET-Saúde-UNIFOR (Linhas de Pesquisas, respectivamente: 

Materno Infantil e Saúde Mental); 
5Acd. Enfermagem - UNIFOR; 
6Acd. Enfermagem. Bolsistas de Enfermagem PET-Saúde-UNIFOR (Linhas de Pesquisas, respectivamente: 
Materno Infantil e Saúde Mental); 



 

baseando-se na teoria, avaliando os fatores externos, como os determinantes sociais de saúde. 

Os profissionais de enfermagem precisam estar devidamente qualificados e sensibilizados 

para oferecer às nutrizes, orientações adequadas e acessíveis. Este cuidado promove e apoia o 

aleitamento materno, e contribui para o estabelecimento e manutenção desta prática. 

OBJETIVO: Descrever o cuidado e a promoção do aleitamento materno numa visita 

domiciliar localizada em Fortaleza-CE. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Este trabalho 

consta de um relato de experiência, no qual descreve o cuidado e a promoção do aleitamento 

materno exclusivo à uma puérpera com dúvidas e dificuldades nesse processo, sendo ela 

acompanhada por uma Unidade Básica de referência localizada em Fortaleza-CE. Os 

participantes da visita domiciliar foram: uma profissional da residência de enfermagem, uma 

monitora bolsista do Programa Estudantil Tutorial da UNIFOR (PET-Saúde) e uma 

profissional da área de Assistência Social, preceptora do PET-Saúde, sendo todas atuantes na 

Unidade citada. O conhecimento transmitido para a puérpera foi desenvolvido com base no 

conhecimento adquirido do Caderno de Atenção Básica nº23, do Ministério da Saúde, titulado 

como Saúde da Criança: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar. A busca de literatura sobre o assunto foi estudado a partir do BIREME, 

utilizando como critérios de inclusão artigos completos no idioma português entre os anos de 

2009 à 2013.A visita ocorreu no mês de maio de 2013 e foi marcada de acordo com as 

dificuldades que a mãe apresentava e na própria residência da família. RESULTADOS: Após 

a apresentação dos participantes, foi examinado o recém nascido de 2 meses, ressaltando, 

segundo relatos da mãe esforços para defecar e dores de cólicas, percebíveis com o choro 

insistente. Foi explicado os cuidados com a higiene, avaliação dos reflexos normais para idade 

do bebê, alimentação,etc. Tentou-se entender a rotina diária do bebê e foi assim, que 

percebemos que o fator alimentação da criança era um dos fatores que mais interferiam no seu 

metabolismo, visto que a mãe após ter tido o parto cesáreo numa Maternidade de referência 

secundária de Fortaleza-Ce, não teve o acompanhamento devido por profissionais que lhe 

orientasse como amamentar, técnica correta, as dificuldades e os cuidados com o bebê; Além 

disso, além de estimular a amamentação exclusiva, não foram explicados os benefícios para a 

mãe e os malefícios de leites artificiais que não oferecem os complementos ideias para a 

criança. Então, a mãe relatou que deixou a amamentação, pois a criança “Não pegava o peito” 

e “Chorava muito e meu leite não era suficiente”. O início do uso de leites artificiais que não 

eram bons para a saúde do bebê, tão pouco não supriam as necessidades imunológicas para a 

criança era evidente. Explicou-se que as dificuldades eram comuns durante esse período por 

caracterizar-se, principalmente, após um parto cesariano, uma rotina cansativa e de exaustão 

para a mãe. As massagens mamárias foram orientada e praticadas nas mamas da puérpera que 

relatava sentir dores no momento, caracterizando um processo de ingurgitamento por ela não 

praticar o desmame, que também foi retirado as dúvidas e referido diferentes formas para 

facilitar que o bebê se alimentasse somente com o Aleitamento Exclusivo, como a técnica 

com o copinho com o formato da boca dele ou com colher. Foi estimulada a tentativa com a 

ajuda dos profissionais à amamentação, e assim, com muitos esforços, estimulação da sucção 

para descida do leite, com a pega e posição correta, o bebê conseguiu retomar as sugadas do 

leite, demostrando sentir-se prazer com a mamada. O vínculo afetivo entre os dois foi 

perceptível, com as trocas de olhares entre os dois, e a descida de leite pela outra mama da 

mãe, demostrando assim, o reflexo da ocitocina. Ressalta-se ainda que a visita domiciliar 

como prática persistente e assídua deve ser estimulada bem como estratégias de 

acompanhamentos das puérperas vulneráveis a essas dificuldades tão relevantes na fase 

puerperal. CONCLUSÃO: Este trabalho foi bastante construtivo, visto que a promoção da 

saúde do aleitamento materno ainda é o desafio a ser conquistado todos os dias, já que 

associado a inserção da mulher no mercado de trabalho aparece o número de leites artificiais 

vendidos. Além disso, a ideia de beleza ideal e a influência cultural interferem na adesão do 



 

aleitamento exclusivo até os seis meses. CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: A 

visita domiciliar nos permite como profissionais da saúde, estimular habilidades que são 

essenciais, que não sejam práticos ou sugiram técnicas assistenciais, mas sim o olhar 

humanístico no cuidado, saber gerenciar estratégias para tingir uma comunicação efetiva, 

estimular práticas e promover à saúde, e bem mais, tornarmos nossa profissão como um papel 

diferenciador na sociedade. 

DESCRITORES: promoção da saúde; aleitamento materno; visita domiciliar; 
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INTRODUÇÃO: A Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF) define a 

deficiência como a dificuldade encontrada pela pessoa em alguma área da funcionalidade 

corporal, tais como alterações estruturais ou funcionais do corpo, limitação de movimentos e 

restrição da participação em atividades (OMS, 2011). Estima-se que no Brasil existam 

aproximadamente 46 milhões (23,9%) de pessoas com deficiência (PcD), sendo que 18,5% 

possuem deficiência visual; 7,0% deficiência motora; 5,10% deficiência auditiva; 1,40% 

deficiência mental (IBGE, 2010). As PcD apresentam maior exposição a fatores de risco, tais 

como estilo de vida sedentário, ganho de peso, hábitos alimentares inadequados, baixas 

condições sócio econômicas, dificuldade de acesso à educação e aos serviços de saúde. Dessa 

forma, tornam-se mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças crônicas, necessitando de 

uma atenção especial à saúde (SERON et al., 2012). Assegurar às PcD o acesso aos serviços 

de saúde é uma medida que respeita o direito de permanecerem em estabelecimentos de saúde 

públicos ou privados, o que possibilita a participação em atividades que auxiliam na 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Diante desse contexto, a influência da legislação 

brasileira é de suma importância para a garantia dos direitos das PcD e modificações nos 

setores da sociedade. Logo, torna-se relevante a reflexão sobre as leis que viabilizam a 

acessibilidade das PcD para conhecer as possíveis lacunas existentes em sua composição. 

OBJETIVO: Refletir sobre as leis que viabilizam a acessibilidade das PcD física, auditiva e 

visual aos serviços de saúde. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

reflexivo, o qual procura a observação, descrição e classificação de fenômenos, envolvendo a 

investigação de sua natureza complexa e os fatores com os quais está relacionado (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2011). Foi desenvolvido durante o primeiro semestre de 2013, como 

requisito da disciplina Enfermagem e as Bases Teóricas da Promoção da Saúde do Curso de 

Mestrado em Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Os documentos utilizados para análise foram as leis vigentes 

direcionadas a PcD disponíveis no site da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, do Governo Federal do Brasil. No referido site encontram-se 32 leis 

federais relacionadas aos direitos das PcD, sendo selecionadas aquelas que contemplavam a 

questão norteadora, voltadas para a deficiência física, auditiva e visual. Tal critério baseou-se 

na experiência das autoras integrantes do Grupo de Pesquisa Pessoa com Deficiência: 

investigação do cuidado de Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UFC. Para a 

análise reflexiva dos resultados o estudo se apoiou em uma revisão de literatura com o intuito 

de ampliar o conhecimento sobre o objeto em questão. As fontes bibliográficas analisadas 



 

constituíram-se principalmente de artigos científicos e manuais do Ministério da Saúde. A 

amostra final da busca foi constituída por quatro leis a saber: Lei n.º10.098/00; Lei n.º 

12.587/12; Lei n.º 7.853/89 e Lei n.º 7.405/85, as quais abordavam as questões do acesso das 

PcD à áreas públicas ou privadas, o que inclui as instituições de saúde. RESULTADOS: Em 

relação à Lei n.º10.098/00, esta determina os preceitos básicos para promover a acessibilidade 

das PcD aos espaços e equipamentos urbanos, salientando a importância do planejamento 

arquitetônico de instalações públicas ou privadas, de modo a garantir o direito de todos ao 

acesso e à mobilização rápida e segura (BRASIL, 2000). A redução de barreiras 

arquitetônicas e mobiliários permite que as PcD tenham menores dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde, o que contribui para o aumento da participação na assistência à saúde e 

consequente melhoria da qualidade de vida. A Lei n.º 12.587/12 também garante o acesso das 

PcD aos serviços de saúde ao instituir as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, cujo objetivo é a melhoria da acessibilidade das pessoas aos serviços básicos e 

equipamentos sociais (BRASIL, 2012). Considerando a saúde como uma necessidade básica 

do indivíduo para melhoria de sua qualidade de vida, é pertinente se fazer menção à Lei n.º 

7.853/89, que estabelece as condições atribuídas ao setor de saúde para o apoio às PcD, as 

quais comportam garantir acesso às instituições de saúde; adequado tratamento por meio de 

conduta apropriada; promover ações preventivas; criar redes de serviços especializados em 

reabilitação e habilitação e desenvolver programas de saúde voltados a este público (BRASIL, 

1989). Neste contexto, grupos populacionais em condição de vulnerabilidade social, como das 

PcD, merecem atenção especial nos serviços de saúde e a implementação de uma assistência 

voltada para promoção e recuperação da saúde auxiliam no desenvolvimento de habilidades 

pessoais e autonomia nos cuidados de saúde. Cabe ressaltar, a importância da Lei n.º 7.405/85 

ao determinar que os estabelecimentos que possibilitam acessibilidade às PcD têm a 

obrigatoriedade da colocação do Símbolo Internacional de Acesso a ser afixado em local de 

fácil visualização (BRASIL, 1985). Dessa forma, nos serviços de saúde deve estar indicado os 

locais que ofereçam condições de acesso, facilitando o translado das PcD. CONCLUSÃO: O 

cumprimento da legislação vigente, viabiliza o acesso das PcD a áreas urbanas e é uma 

medida que respeita o direito de livre circulação dessa população, permitindo-lhes usufruir de 

serviços públicos, indispensáveis para seu desenvolvimento. A adequação da estrutura física 

dos serviços de saúde é de suma importância para a aproximação das PcD aos cuidados de 

saúde, permitindo-lhes oportunidade de receberem uma assistência em igualdade aos demais. 

Vale ressaltar, a importância do profissional na promoção da saúde das PcD, oferecendo-lhes 

adequado tratamento, apoio no enfrentamento das dificuldades e capacitando-as para o 

autocuidado. Portanto, é necessário a reorganização dos serviços de saúde, que inclui tanto 

modificações em sua estrutura organizacional como na conduta do profissional de saúde, a 

fim de respeitar os direitos das PcD e oferecer-lhes condições favoráveis para a promoção de 

sua saúde. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O estudo permite mostrar a 

relevância do conhecimento da legislação brasileira direcionada à acessibilidade das PcD aos 

serviços de saúde, a fim de ampliar sua compreensão acerca dos direitos do grupo em questão, 

bem como fortalecer sua prática assistencial mediante a oferta de cuidados de enfermagem 

que possibilitem o atendimento das principais necessidades destas pessoas, contribuindo para 

melhoria da qualidade de vida. REFERÊNCIAS: BRASIL. Lei n.º 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. BRASIL. Lei n.º 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da 

Política nacional de MobilidadeUrbana. BRASIL. Lei n.º 7.405, de 12 de novembro de 1985. 

Torna obrigatória a colocação do ‘’Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e 

serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de deficiência e dá outras 

providências. BRASIL. Lei n.º º 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às 



 

pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de 

interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 

define crimes, e dá outras providências. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Censo Demográfico 2010. Rio de Janeiro; 2010. POLIT, D.F. BECK, C.T. HUNGLER, B.P. 

Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem, Metodos, avaliação e utilização, 5 ed. Porto 

Alegre: Artmed 2011. OMS. Organização Mundial da Saúde. Relatório Mundial Sobre a 

Deficiência. World Health Organization, The World Bank; tradução Lexicus Serviços 

Lingüísticos. São Paulo: SEDPcD, 2012. SERON, B.B. et al.Prática de atividade física 

habitual entre adolescentes com deficiência visual.Rev. Bras. Educ. Fís. Esporte, São Paulo, 

v.26, n.2, p.231-39, abr./jun. 2012 

DESCRITORES: Pessoas com Deficiência; Legislação; Acesso aos Serviços de Saúde. 
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INTRODUÇÃO: A educação em saúde consiste em ações que propiciam a troca de 

conhecimentos e a criação de vínculos entre profissionais de saúde e população. No campo de 

prática, é um dos recursos que propicia maior inclusão e controle social por consolidar o 

direito da população na autonomia das ações de cuidado à saúde, bem como por promover a 

cidadania (BRASIL, 2007). As práticas de educação em saúde contemplam a participação do 

sujeito e coletividade no cenário da vida cotidiana, considerando as dimensões físicas, 

psíquicas, sociais e ambientais. Tratam-se de estratégias que contribuem para a qualidade de 

vida por meio da promoção, proteção e recuperação da saúde (MACHADO et al., 2007). 

Neste contexto, grupos populacionais em condição de vulnerabilidade social, como o das 

pessoas com deficiência (PcD), merecem atenção especial nos serviços de saúde e a 

implementação de atividades de educação em saúde podem auxiliar a suprir as demandas de 

suas necessidades básicas (LOPES et al, 2012). A vulnerabilidade apresentada por esta 

população é evidenciada quando nos deparamos com as dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde, carência de equipamentos necessários para a autonomia das PcD e escassez de 

profissionais capacitados para lidar com essa população (NICOLAU; SCHRAIBER; AYRES, 

2013). Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 46 milhões (23,9%) de pessoas com 

deficiência (PcD), sendo que 18,5% possuem deficiência visual; 7,0% deficiência motora; 

5,10% deficiência auditiva; 1,40% deficiência mental (IBGE, 2010). As PcD apresentam 

maior exposição a fatores de risco, tais como estilo de vida sedentário, ganho de peso, hábitos 

alimentares inadequados, baixas condições sócio econômicas, dificuldade de acesso à 

educação e aos serviços de saúde o que sugere o déficit de informação. Dessa forma, estas 

pessoas tornam-se mais susceptíveis ao desenvolvimento de doenças crônicas e necessitam de 

uma atenção especial à saúde devido às particularidades inerentes à sua deficiência (SERON 

et al., 2012). Diante do exposto, torna-se claro a importância da educação em saúde para 

estimular a reflexão e ação das PcD e para a execução das práticas educativas com êxito, é 

fundamental que os profissionais de saúde distingam as peculiaridades de cada pessoa, 

conhecendo suas limitações, cultura, crenças, mitos e tabus (SOUSA et al, 2008). 

OBJETIVO: Refletir acerca do contexto histórico da educação em saúde voltada para as 

PcD. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Optou-se por realizar um estudo reflexivo, 

desenvolvido durante o primeiro semestre de 2013, como requisito da disciplina Tópicos 

Avançados de Educação em Saúde do Curso de Mestrado em Enfermagem do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi realizada uma 



 

revisão de literatura com o intuito de ampliar o conhecimento sobre o objeto de estudo. As 

fontes bibliográficas analisadas constituíram-se de artigos científicos, manuais do Ministério 

da Saúde e livros. Uma vez de posse dos documentos citados, os mesmos foram submetidos à 

leitura seletiva e analítica, possibilitando uma reflexão intrínseca sobre a temática. 

RESULTADOS: O contexto histórico da educação em saúde no Brasil foi marcado por 

distintas concepções e mobilizações por parte de movimentos sociais que reivindicavam 

melhores condições de vida aos diversos sujeitos da sociedade. A preocupação com a 

qualidade da saúde das PcD teve seu início com a emancipação destes movimentos sociais 

que exigiam maior igualdade de oportunidades e conquistas. O amadurecimento das 

discussões viabilizou um processo de reconhecimento pelos governantes e da sociedade, da 

garantia dos direitos dos deficientes que culminou com a elaboração de políticas públicas, leis 

e decretos voltados para proteção dos direitos de cidadania deste grupo (CASTRO et al., 

2008). É através da I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada no Canadá, 

em 1986, por meio da Carta de Ottawa que foi proposto a necessidade de implementar 

práticas educativas de cunho participativo e construtivo por gestores e profissionais à 

população em geral (BRASIL, 2008). Ainda em 1986, na VIII Conferência Nacional de Saúde 

realizada no Brasil, o debate entre representantes do setor da saúde, sociedade civil e grupos 

de profissionais, visou a modificação do modelo de assistência à saúde considerado 

excludente e discriminatório. Surge a proposta de organização do Sistema Único de Saúde 

(SUS), cujo objetivo principal é garantir à população acesso aos serviços de saúde com base 

nos princípios da universalidade, equidade e integralidade, além de introduzir práticas 

assistenciais alternativas de promoção da saúde (MINAYO, 2008), bem como educação e 

informação plena para conquista dos direitos à saúde (BRASIL, 1986). As reflexões acerca 

das práticas educativas às PcD intensificam-se ao final da década de 80, com a publicação da 

Constituição Federal em 1988, que configurou o direito de todos à saúde e ao acesso de forma 

universal e igualitária às ações que visem promover, proteger e recuperar a saúde, assegurado 

através de criação de políticas públicas. É dever do Estado a elaboração de programas 

preventivos e atendimento especializado direcionado às PcD (BRASIL, 1988). Diante deste 

contexto, é pertinente se fazer menção à Lei n.º 7.853/89 que dispõe sobre a Política Nacional 

para Integração da PcD e estabelece as condições atribuídas a área da saúde para o apoio a 

esta população, as quais envolvem garantir acesso às instituições de saúde; adequado 

tratamento por meio de conduta apropriada; promover ações preventivas; criar redes de 

serviços especializados em reabilitação e habilitação e desenvolver programas de saúde 

voltados a este público. Assim, a implementação da prática educativa pelos profissionais de 

saúde são estratégias que permitem a promoção da saúde e prevenção de agravos, possibilitem 

a capacitação das PcD, para que possam escolher atitudes mais favoráveis à saúde. No 

decorrer dos anos, outras políticas públicas foram criadas no intuito de garantir às PcD maior 

acessibilidade aos serviços de saúde, o que contribui para a consolidação das atividades de 

educação em saúde voltadas para melhoria da qualidade de vida desta população, como por 

exemplo, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência; a Lei n.º 

10.098/00 e a Lei n.º 12.587/12. CONCLUSÃO: As práticas de educação em saúde voltadas 

as PcD foram sendo valorizadas e qualificadas ao longo do tempo, tornando-se dispositivo 

fundamental para aproximação destas aos serviços de saúde e para elaboração de políticas de 

saúde que abrangem novas propostas de cuidado. Nesta perspectiva, as ações educativas 

tornam-se essenciais para a promoção da saúde e capacitação da PcD para o autocuidado, 

sendo de suma importância que o profissional de saúde utilize esta estratégia como um 

cenário de construção e compartilhamento de saberes. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: o estudo em questão auxilia o enfermeiro a fortalecer a importância da 

educação em saúde destinada as PcD, pois é uma ferramenta que contribui para o 

empoderamento nos cuidados de saúde. Ao avaliar o contexto histórico da educação em 



 

saúde, os enfermeiros aproximam-se das políticas públicas desenvolvidas para melhoria da 

qualidade de vida das PcD, passando a conhecer a realidade desta população, condição esta 

que sensibiliza a implementação de práticas educativas voltadas para as reais necessidades 

destas pessoas. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Caderno de 

educação popular e saúde / Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 
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INTRODUÇÃO: O controle do câncer do colo do útero é uma ação importante que deve ser 

posta em prática pelo governo e pela sociedade, com vistas a reduzir a morbimortalidade por 

essa doença. O câncer do colo do útero CCU, também chamado de cervical, demora muitos 

anos para se desenvolver. As alterações das células que podem desencadear o câncer são 

descobertas facilmente no exame preventivo, por isso é importante a sua realização periódica. 

É alta a porcentagem de mulheres que não tem como hábito a realização do exame preventivo, 

dificultando o diagnóstico que muitas vezes é feito em um estágio avançado da doença. Existe 

uma forte associação do CCU com condições de vida precária; baixos índices de 

desenvolvimento humano; ausência de estratégia de educação em saúde; dificuldades de 

acesso a serviços para diagnóstico e tratamento das lesões precursoras; assim como os fatores 

de risco que incluem baixas condições sócio-econômicas; inicio da vida sexual precoce (antes 

dos 14 anos); multiplicidade de parceiros; tabagismo; uso prolongado de anticoncepcional 

oral; Papiloma Vírus Humano (HPV); e outros. Referente à realização do exame papanicolaou 

em gestantes, as dificuldades são mais frequentes e estão relacionadas aos mitos e medos que 

permeiam a realização desse exame na gravidez. Para reduzir/controlar o surgimento de novos 

casos de câncer do colo do útero é preciso uma maior divulgação sobre a realização do exame 

citopatológico, assim como minimizar as dificuldades encontradas pelas mulheres ao procurar 

uma unidade de saúde. A periodicidade do exame é feita a depender dos resultados dos 

exames anteriores. Se o exame não tem nenhuma alteração celular nos dois últimos resultados 
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feitos em anos consecutivos, a mulher pode realizá-lo novamente com intervalo 3 anos. 

Dependendo da alteração identificada, o exame deverá ser repetido com seis meses. Com 

relação ao local de realização do exame, a unidade Básica de Saúde da Família é a porta de 

entrada, quando na prevenção da doença e diagnóstico precoce. Diante do exposto, percebe-se 

a importância do incentivo a realização do exame de prevenção, inclusive durante o pré-natal, 

pois o diagnóstico precoce de uma neoplasia aumenta a possibilidade de cura da doença. A 

consulta de enfermagem em ginecologia envolve vínculo com a clientela feminina, pois 

requer empatia e confiança entre profissional e paciente. Nessa perspectiva, cabe ao 

enfermeiro, bem como aos demais profissionais de saúde, o incentivo a realização da coleta 

colpocitológica em todas as mulheres nas consultas de pré-natal, planejamento familiar, 

climatério ou qualquer outra consulta dirigida a uma pessoa do sexo feminino. OBJETIVO: 

analisar os motivos que levam as gestantes a não realizarem o exame papanicolaou, 

caracterizando a amostra em estudo quanto aos aspectos clínico-obstétricos e 

socioeconômicos. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo exploratório 

descritivo, com abordagem quantitativa, realizado com 50 puérperas assistidas em um hospital 

especializado na saúde da mulher com referência para todas as especialidades, fazendo parte 

da amostra as gestantes que comparecerem a consulta de pré-natal no momento da coleta dos 

dados e consentirem em participar do estudo. Será realizada uma entrevista semi-estruturada 

com perguntas abertas e fechadas, onde os resultados serão tabulados, apresentados em 

gráficos e tabelas e respaldados com relatos das participantes. Posteriormente, serão 

discutidos e analisados, destacando os pontos mais relevantes, de acordo com os objetivos 

propostos e com a literatura pertinente ao assunto. RESULTADOS: Na análise e discussão 

dos resultados observou-se que a maioria das participantes da amostra encontra-se em uma 

faixa etária entre 30 e 35 anos (28%); 58% encontram-se em união estável; 70% não 

completaram o ensino médio; 48% estão desempregadas e 52% tem renda familiar entre 1 e 2 

salários. Com relação aos dados clínico-obstétricos, o percentual de mulheres acima de 35 

anos pode estar associado as gestações de risco (34%) e internações (26%). No entanto, não 

está associado ao número maior de filhos conforme observado. Houve predomínio de 

mulheres com 1 ou 2 partos (66%). Vimos que 64% das mulheres sabem que podem realizar o 

exame durante a gestação e mesmo o fazem. Os principais motivos relatados para a não 

realização do exame citopatologico durante a gestação são medo de aborto e de machucar a 

criança. Contudo através de estudos pudemos avaliar que nenhum desses motivos são 

verídicos. O aborto não tem nenhuma relação com o exame, alguns profissionais não realizam 

no 1° trimestre por receio de acontecer alguma ocorrência e a mulher culpar o profissional por 

ter realizado o exame por mais que o mesmo não tenha contra-indicação. Nestes casos o 

material é coletado apenas da ectocervice para evitar qualquer estimulo de contração uterina 

ou parto prematuro. Para realizar o exame ginecológico nas gestantes o profissional precisa 

ter conhecimento e destreza para tal procedimento. A criança mesmo estando protegida pela 

placenta as mães não entende e continua com o medo de que o exame possa machucar o bebê, 

esse medo é permeado por mitos que ocupam o lugar do conhecimento, pois quanto menos 

informações uma pessoa tem, mas os mitos surgem e muitas vezes ensinados por pessoas 

mais idosas como a mãe, as tias as sogras, e assim as mulheres acham que por elas terem mais 

idade, possuem até mais conhecimento que os próprios profissionais. Ressaltando que 64% 

das mulheres relatam que não foi oferecido o exame durante a gestação, podemos enfatizar 

que o problema vem das unidades básicas de saúde e dos profissionais que não fazem as 

devidas intervenções, onde muitas vezes o próprio profissional tem medo por não possuir 

conhecimento científico sobre o assunto e terminam por não oferecer o exame as gestantes. 

CONCLUSÃO: O estudo realizado foi com o intuito de desmistificar os medos das gestantes 

em realizar o exame de prevenção. Vimos que este estudo propiciou a essas mulheres um 

entendimento maior sobre a realização do exame, pois as mesmas esclareceram muitas 



 

dúvidas durante as entrevistas e dessa forma desfizeram os mitos em que elas acreditavam ser 

verdadeiros. CONTRIBUIÇÃO PARA ENFERMAGEM: O estudo irá contribuir para os 

profissionais que atuam na área de saúde coletiva e especificamente na saúde da mulher 

adequarem a sua prática nas consultas de pré-natal a inclusão do exame citopatológico nas 

consultas, conforme a última realização do exame de cada mulher e também conforme o 

resultado do último exame. 

DESCRITORES: Exame citopatologico, pré-natal, câncer de colo de útero. 



402 

 

O ENFERMEIRO FRENTE À AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL RÁPIDA DA 

PESSOA IDOSA 

Adman Câmara Soares Lima
1
 

Fernanda Cavalcante Braga
2
 

Luiza Marques Cavalcante
3
 

Katia Barbosa Franco² 

Patrícia Bernardo Dantas² 

Rafaella Craveiro de Freitas². 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo multifacético de mudanças ao longo de 

toda a vida desde a juventude até a morte, é um processo universal de todos os seres vivos, de 

caráter multidimensional e multidisciplinar e deve ser visto sob variadas vertentes que se 

integram e se complementam. O envelhecimento, hoje, faz parte da realidade da maioria das 

sociedades. O aumento da proporção de idosos é um fenômeno global e quase todos os países 

do mundo encontram-se em algum estágio desse processo. Portanto, faz-se necessário que os 

profissionais de saúde exacerbem suas áreas de atuação no que tange à promoção da saúde do 

idoso, com o propósito de minimizar as dependências e contribuir para a promoção do 

envelhecimento ativo, que se configura em um processo de otimização das oportunidades de 

saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que 

as pessoas ficam mais velhas. A avaliação multidimensional do idoso possibilita que o 

enfermeiro realize uma triagem no que tange as necessidades de saúde do idoso, já que a 

mesma disponibiliza um direcionamento para aplicação de escalas geriátricas que podem 

apontar as necessidades de cuidados dos idosos de forma peculiar. OBJETIVO: Descrever 

estudo de caso realizado com a pessoa idosa, reforçando a importância do enfermeiro diante 

da avaliação multidimensional do idoso, realizar a sistematização da assistência de 

enfermagem. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso, com 

abordagem qualitativa. O estudo foi realizado num abrigo para mulheres idosas, localizado na 

cidade de Fortaleza-Ceará. A coleta dos dados foi realizada durante uma entrevista. Logo 

após, foram realizados anamnese e avaliação multidimensional. Para obtenção dos 

diagnósticos de enfermagem utilizou-se a taxonomia NANDA International. O anonimato do 

sujeito do estudo foi preservado. RESULTADOS: M.G.M., sexo feminino, 63 anos, 

aposentada, ensino superior completo, reside num abrigo para mulheres idosas há quatro anos, 

relata que a única pessoa que tem contato na família é sua irmã, que às vezes lhe visita. À 

avaliação multidimensional, respondeu com certa dificuldade as perguntas realizadas, pois 

algumas vezes não entendia o que era perguntado. Não sabia informar peso e altura. Relatou 
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não ter dificuldades para ver televisão ou fazer qualquer atividade de vida diária devido a 

problemas visuais, mas ao realizarmos a aplicação da Escala de Jaeger, os resultados foram 

inadequados. Não tem problema auditivo. No teste do sussurro, a cliente conseguiu responder 

corretamente as palavras ditas, nos dois ouvidos. Não se observou presença de cerume. Não 

tem incontinência urinária. Não pratica relações sexuais. Afirma que, às vezes, fica triste e 

que acha sua vida vazia. Ao realizarmos o teste de cognição, a mesma não conseguiu repetir 

as palavras ditas. Funções dos membros superiores sem alterações e membros inferiores com 

dificuldades para realizar as atividades solicitadas. Cliente afirma não ter dificuldades para 

realizar as atividades diárias. Na casa onde mora possui batente em alguns cômodos e não há 

tapetes antiderrapantes e corrimões no banheiro. Relata que já levou várias quedas no lugar 

onde mora. Afirma que sempre que adoece as auxiliares da casa de abrigo e sua irmã lhe 

apoiam e lhe ajudam, e, além disso, tem plano de saúde que lhe dá um suporte maior nestes 

momentos. Na realização dos testes os resultados encontrados foram: Mini Exame do Estado 

Mental, atingiu pontuação 04, e o ponto de corte era de 28; No teste de fluência verbal citou 

02 animais e interrompeu por mais de 20 segundos a geração de palavras; Escala de Lawton, 

obteve 25 pontos o que mostra total independência; na Escala de Katz, mostrou independente 

realizando as 06 funções do questionário; no Questionário de Pfeffer, obteve escore 01, 

significando independência; na Escala de Tinneti, obteve pontuação 10 e quando resultado é 

abaixo de 19 indica risco 05 vezes maior de quedas. Na Escala de depressão geriátrica, 

pontuação 09, indicando depressão leve. No Apgar da família pontuação 09, significando boa 

funcionalidade familiar. Após realização da avaliação multidimensional e da aplicação das 

escalas obteve-se os seguintes diagnósticos: Risco de confusão aguda relacionado à cognição 

prejudicada (testes complementares insatisfatórios - mini Mental: 04 pontos, teste de fluência 

verbal: 02 animais; dificuldade em responder as perguntas por falta de compreensão) e idade 

maior de 60 anos. Tristeza crônica relacionada a crises relativas aos estágios do 

desenvolvimento (terceira idade); caracterizada por expressão e verbalização de sentimentos 

de tristeza (diz se sentir triste às vezes; à aplicação da escala de depressão geriátrica indicou 

depressão leve). Deambulação prejudicada relacionada à força muscular insuficiente, 

capacidade de resistência diminuída, equilíbrio prejudicado; caracterizada por capacidade 

prejudicada para percorrer as distâncias necessárias (dificuldade em realizar o teste de função 

dos membros inferiores; obteve somente 10 pontos na escala de Tinneti), Risco de 

quedas relacionado à ausência de tapetes antiderrapantes e corrimões no banheiro, presença de 

batentes na instituição, idade acima de 60 anos (obteve 10 pontos na escala de Tinneti, o que 

indica risco 05 vezes maior de queda). Disposição para processos familiares melhorados 

caracterizados pelo funcionamento familiar, satisfazer as necessidades dos membros da 

família, respeito evidente pelos membros da família e relacionamentos geralmente positivos 

(o APGAR de família revelou boa funcionalidade familiar). As intervenções referentes aos 

diagnósticos citados são respectivamente: Realizar atividades que possam melhorar a 

capacidade de cognição, assim como acompanhar a evolução dos resultados, e, se necessário, 

encaminhar para atendimento com neurologista; Realizar relacionamento terapêutico 

procurando oferecer ajuda e apoio emocional, encaminhar para psiquiatra, se necessário; 

Orientar quanto à importância de um espaço seguro para evitar quedas, como retirar tapetes 

soltos do local, se possível, pedir ao coordenador da casa onde mora que faça rampas onde há 

batentes e colocar corrimões e tapetes antiderrapantes no banheiro; Fortalecer os laços 

familiares. CONCLUSÃO: Apesar da idosa, através de suas respostas, relatar ser bastante 

independente, notou-se nos momentos pré e pós-entrevista que a idosa necessitava de suporte 

na realização de muitas atividades que executava. Observou-se também que a idosa precisava 

de apoio psicológico, pois durante a entrevista, algumas vezes, a mesma demonstrou estar 

insatisfeita com a vida. Faz-se necessária, portanto, a valorização, por parte dos profissionais 

de saúde, dos aspectos psicológicos, fisiológicos e psicossociais do envelhecimento e da 



 

repercussão dos danos não tratados, para a prevenção de agravos e promoção da saúde, de 

modo a proporcionar um envelhecimento ativo e saudável. Afinal, estudos apontam que é 

possível envelhecer, mantendo a capacidade para o desempenho independente das atividades 

cotidianas e a qualidade de vida. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Destaca-se a 

importância da atenção à saúde da pessoa idosa a fim de identificar as incapacidades 

funcionais e de realizar o levantamento precoce de patologias mais prevalentes no 

envelhecimento, principalmente por parte do enfermeiro, pois confere a esse profissional a 

realização da consulta de enfermagem, incluindo a avaliação multidimensional rápida. Essa 

avaliação deve ser valorizada, pois se trata de um recurso importante, pois a partir dele, 

podemos intervir quando necessário e assim, promover um envelhecimento ativo e saudável. 

DESCRITORES: Saúde do idoso. Promoção da saúde. Diagnóstico de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O ser humano busca, durante toda sua existência, manter equilíbrio no 

binômio saúde-doença. Contudo, nem sempre atinge os níveis desejados devido à herança 

genética e às características comportamentais. Assim, surgem os adoecimentos, alguns de 

curta duração e outros que se tornam crônicos. Viver com uma doença crônica requer 

constante vigilância e atenção aos seus sinais e sintomas de descompensação, sendo 

necessário que os pacientes portadores dessas doenças realizem a prática do autocuidado 

visando evitar complicações. Essa verdade se aplica às doenças cardiovasculares, as quais 

requerem ações reabilitadoras a fim de melhorar a qualidade de vida da pessoa adoecida. 

Dentre as doenças cardiovasculares, destaca-se a insuficiência cardíaca (IC), por ser crônica 

de alto custo hospitalar, resultante de diversas etiologias e que, geralmente, é o estágio final 

da maioria das doenças cardíacas. Além disso, representa problema crescente de saúde 

pública, podendo causar limitações na vida dos pacientes e acarretar redução na qualidade de 

vida dessas pessoas. No Brasil, cerca de 6,4 milhões de pessoas sofrem de insuficiência 

cardíaca, com incidência de 240 mil casos por ano. Devido a essa alta incidência e 

prevalência, a IC representa a principal causa de internação de origem cardiovascular no país. 

Por ser portador de doença crônica, o paciente com IC precisa de constante acompanhamento 

e motivação para melhor adaptar-se e, assim, promover o autocuidado eficaz. Utilizando os 

conceitos de Orem (1995), no presente estudo, compreende-se autocuidado como a 

capacidade que os seres vivos têm de cuidar de si, desempenhando atividades em seu próprio 
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benefício, a fim de manter a vida, a saúde e o bem-estar próprio. O quadro epidemiológico da 

IC, as implicações e as limitações que a doença traz à vida do paciente, bem como o custo 

elevado do tratamento, especialmente em relação às complicações e reinternações por causas 

que poderiam ser evitadas com a prática efetiva do autocuidado justificam a realização do 

estudo. Assim, é de fundamental importância avaliar a prática do autocuidado dessa clientela, 

visto que o cuidado pessoal é indispensável para melhoria da qualidade de vida e diminuição 

das complicações. OBJETIVO: Diante da necessidade da adesão às práticas de autocuidado 

para pacientes com insuficiência cardíaca, para que o mesmo melhore sua qualidade de vida e 

sobrevida, objetivou-se nesse estudo avaliar a prática de autocuidado de pacientes com 

insuficiência cardíaca segundo a escala de avaliação do autocuidado de pacientes com 

insuficiência cardíaca (EAAPIC). DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo do tipo 

descritivo, com delineamento transversal e natureza quantitativa, realizado em dois hospitais 

privados com atendimento em cardiologia, situado na cidade de Fortaleza-CE. População 

composta pelos pacientes portadores de insuficiência cardíaca de ambos os sexos internados 

ou acompanhados no ambulatório das referidas instituições. A amostra foi composta por 26 

pacientes que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ter idade igual ou maior que 18 

anos; comparecer à instituição no período de coleta de dados; apresentar condições físicas, 

psicológicas e cognitivas para responder às questões formuladas. E como critérios de 

exclusão: ter realizado transplante cardíaco. A coleta de dados ocorreu por meio de uma 

entrevista individualizada, realizada na enfermaria, além de consultas aos prontuários dos 

pacientes. Para a realização da entrevista, foi utilizado um roteiro contendo os dados 

sociodemográficos e os dados clínicos, os quais se configuram como fatores condicionantes 

uma vez que eles influenciam os comportamentos de autocuidado das pessoas. E para 

avaliação da prática do autocuidado foi utilizado a Escala de Avaliação do Autocuidado de 

Pacientes com Insuficiência Cardíaca elaborada por Oliveira (2011). A escala é dividida em 6 

domínios, são eles: nutrição, atividade e repouso, percepção e cognição, promoção da saúde, 

tolerância ao estresse, papéis e relacionamentos, e é composta por 20 itens que consistem em 

práticas de autocuidado adequadas para os pacientes com insuficiência cardíaca, cujo cada 

item a pontuação varia de 1 a 5. Os dados foram armazenados em um banco de dados feito no 

Excel e processados e analisados mediante uma abordagem estatística descritiva. Após a 

análise, os dados foram organizados e apresentados em forma de tabelas e quadros, que são os 

meios melhores para se visualizarem os dados encontrados. O estudo respeitou os princípios 

da Resolução nº 196/ 96, do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sob protocolo 

COMEPE nº 208.170. RESULTADOS: No que tange as práticas de autocuidado abordadas 

na escala de avaliação do autocuidado de pacientes com insuficiência cardíaca (EAAPIC), os 

resultados que predominaram, no domínio nutrição, entre os entrevistados nesse estudo 

foram: 30,8% realizam controle dietético, 88,5% segue recomendações de restrição salina e 

restrição hídrica e 92,3% não realizam o monitoramento do peso corporal. No que se refere 

aos itens abordados no domínio atividade e repouso, 88,5% dos entrevistados não pratica 

exercício físico regular, 88,5% realizam atividade laboral sem esforço e 73% não tem ou tem 

atividade sexual conforme seu quadro clínico. Quanto ao domínio percepção e cognição, 

46,1% dos pacientes possuem um conhecimento bom e excelente sobre a IC, 46,1% 

frequentemente ou sempre possuem aceitação e adaptação da IC e 84,6% frequentemente ou 

sempre conseguem reconhecer os sintomas de descompensação da IC, o que demonstra que a 

maioria da população entrevistada possui a habilidade para reconhecer quando acontece uma 

descompensação da IC. No tocante ao domínio promoção da saúde, 76,9% dos entrevistados 

relataram que sempre comparece às consultas agendadas com os profissionais de saúde, 

88,5% não fumam, 96,1% relatam que não ingere bebidas alcoólicas, 80,8% apresentam boa 

ou excelente higiene pessoal, 61,5% segue esquema vacinal da Influenza, 15,3% nunca se 



 

vacinou, nenhum paciente soube informar se havia se vacinado com a pneumocócica e 88,5% 

segue o tratamento farmacológico corretamente. Quanto ao domínio tolerância ao estresse, 

50% dos pacientes relatam que frequentemente ou sempre conseguem realizar o 

gerenciamento do estresse e 46,1% relatam que sempre ou frequentemente realizam atividade 

de lazer conforme quadro clínico e/ou recomendações. No que se refere ao domínio papéis e 

relacionamentos 88,5% dos entrevistados relataram que sempre ou frequentemente procura 

ajuda quando aparece os sintomas de descompensação, o que evidencia que a maioria dos 

pacientes desse estudo procura ajuda em casos de descompensação da IC e 88,5% dos 

pacientes possuem vínculos moderados e fortes no item rede de suporte familiar e social. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que, na amostra estudada, as práticas de autocuidado realizadas 

pelos pacientes com IC foram: restrição salina, abstenção de tabagismo, abstenção de bebidas 

alcoólicas, seguimento do tratamento farmacológico corretamente, realização de atividade 

laboral sem esforço, reconhecimento dos sintomas de descompensação, comparecimento às 

consultas agendadas e a procura de ajuda médica quando apresentam sintomas de 

descompensação. E os déficits de autocuidado foram: não monitoramento do peso corporal, 

sedentarismo e falha no seguimento do esquema vacinal. CONTRIBUIÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: A avaliação da realização das práticas de autocuidado evidencia os 

déficits de autocuidado nesses pacientes, possibilitando que os profissionais de enfermagem 

realizem suas orientações embasadas no conhecimento desses déficits, assim, as orientações 

são direcionadas e condizentes com as reais necessidades dos pacientes. 

DESCRITORES: Enfermagem; Insuficiência Cardíaca; Autocuidado 
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA EM 

IDOSOS 
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INTRODUÇÃO: No Brasil, nas últimas décadas, vem se observando um declínio das taxas 

de natalidade e mortalidade, ocasionando uma expectativa de vida maior na população. A 

realidade do envelhecimento tornou-se uma dos maiores desafios do mundo moderno. A 

velhice carrega ainda os estigmas da incapacidade funcional e social do ser humano, 

ocorrendo a exclusão familiar e social do idoso na sociedade, como também se tornando um 

fardo para os cuidadores e responsáveis. Mesmo com a implantação do Estatuto do Idoso e a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa pelo governo, a violência vem apresentando uma 

elevada prevalência, demonstrando um problema de Saúde Pública. A violência contra os 

idosos se referem aos abusos físicos, psicológicos e sexuais; o abandono, negligências, abusos 

financeiros e autonegligência. O enfermeiro como profissional cuidador deve estar apto a 

investigar, identificar e abordar casos de violência em idosos, desempenhando o papel de 

reconstrutor da sociedade, mediante ao uso de estratégias educativas. Como também, atuar em 

parceria com a equipe multidisciplinar, com os gestores de saúde e o Estado. Estes fatos nos 

estimulou à realização desse estudo, partindo do seguinte questionamento: qual a atuação da 

enfermagem frente à alta prevalência de violência em idosos? OBJETIVOS: Identificar os 

cuidados realizados pelo enfermeiro na prevenção da violência em idosos. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica realizada por meio de 

consulta de periódicos na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram definidos os 

descritores: enfermagem, idoso e violência. Em seguida foi feito um cruzamento entre eles. 

Os periódicos foram lidos e obedeceu aos critérios de inclusão: artigos que tinham 

concordância com os descritores, no idioma português, publicações no período de 2007 à 

2013. E critérios de exclusão: artigos que não tinham relação com a temática, que estavam em 

outros idiomas que não fosse o português e publicações fora do período estudado. Na busca 

encontramos 12 periódicos. Utilizamos a análise de conteúdo como técnica de escolha de 

acordo com pressupostos de Bardin. Categorias foram definidas, como: Cuidados de 

enfermagem no combate a violência em idosos e desafios na assistência de enfermagem frente 

a violência em idosos. Quanto aos aspectos éticos, esta pesquisa não utilizará de forma direta 

e indireta de participação de seres humanos, pois serão utilizados dados de domínio público e 

não necessitará obedecer a Resolução196/96 do Ministério da Saúde. RESULTADOS: Os 

periódicos revisados mostraram que alguns enfermeiros desenvolvem em sua assistência 

grupos educativos com os idosos, abordando aspectos relacionados ao cumprimento ou não 



 

do Estatuto do Idoso; realizam assistência domiciliar no intuito de conhecer a família e 

investigar fatores de risco que podem afetar a saúde dos idosos; evidenciaram a importância 

da família como parceira no processo de atenção e no cuidado ao idoso; contam com o apoio e 

parceria dos Agentes Comunitários de Saúde da ESF, devido os mesmos possuírem acesso ao 

ambiente familiar da população; estabelecem uma relação de confiança através da 

comunicação efetiva e acolhimento com os idosos, influenciando na mudança de 

comportamento do mesmo, para que se sinta como ser humano digno e com autonomia na 

solução dos problemas. A detecção precoce dos fatores de risco de violência nos idosos, 

trabalhar a família juntamente com outros profissionais, como os ACS, é uma iniciativa 

fundamental na construção do alicerce das condutas apropriadas. Dificuldades na assistência 

de enfermagem foram encontradas por outros enfermeiros, como: estabelecer os fatores de 

risco para identificação do agressor e do idoso vulnerável à violência; ausência de estrutura e 

capacitação dos profissionais para a identificação dos casos de violência; ausência de uma 

rede efetiva de proteção social ao idoso com a participação do Estado e da sociedade civil; 

falta de estrutura das famílias para cuidarem dos idosos como o principal fator deflagrador de 

violência; falta de iniciativa por parte do idoso em denunciar a violência sofrida em suas 

diferentes formas. Os motivos se dão pela sua ausência de percepção do que seja este 

fenômeno. Falta de sensibilização dos próprios gestores e profissionais de saúde; o processo 

de comunicação ocorre de forma não negociada com os idosos e família e sim autoritária, na 

qual os enfermeiros responsabilizam os idosos e família pelos seus problemas de saúde; 

poucos registros de maus-tratos no sistema de informação do SUS; desconhecimento dos 

idosos em relação ao Estatuto do Idoso e Política Nacional do Idoso, ausência de notificação 

em casos de violência. Para promover a saúde é necessário ir além do acesso a serviços 

médicos-assistenciais, é necessário enfrentar os determinantes da saúde em toda a sua 

amplitude, que requerem políticas públicas saudáveis, articulação intersetorial e a mobilização 

da população, sendo um dever de todos. CONCLUSÃO: Os registros bibliográficos 

mostraram que a violência é considerada um problema de Saúde Pública, devido aos seus 

efeitos na saúde física e mental da população. Destacamos como melhoria desse problema a 

importância de promover educação em saúde na população, realizando uma ampla campanha 

para divulgação da legislação e dos direitos dos idosos. A compreensão das idéias do que seja 

violência contribui para que o idoso desmitifique idéias preconcebidas, e a insira como 

cidadãos na sociedade. É necessário que os gestores se sensibilizem e promovam políticas 

públicas com ações de saúde voltadas para essa temática em questão, expressando um 

compromisso com a ética, a defesa e os direitos do ser humano. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A enfermagem, como 

profissão voltada para o cuidado humano e promoção da saúde, necessita propiciar melhorias 

na qualidade de vida do idoso por meio de estratégias que visem à manutenção da sua 

autonomia e autocuidado. É necessário que conheçamos os fatores de risco e os sinais de 

alerta referentes à violência contra os idosos, utilizando instrumentos para essa realização. 

Que a comunicação através do acolhimento se faça presente, de forma alegre, descontraída e 

interativa, contribuindo para a criação dos vínculos de confiança com os idosos, promovendo 

sua autonomia e possibilitando mudanças de comportamento. Juntamente com a equipe 

interdisciplinar, intervir na família do idoso, conhecendo sua história familiar; realizar exame 

físico, bem como analisar estes dados para realizar as intervenções de enfermagem e capacitar 

outros enfermeiros para cumprirem no papel de defesa de direitos dos idosos. 

DESCRITORES: Enfermagem. Idoso. Violência. 
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INTRODUÇÃO: A sexualidade na terceira idade é um tema restrito e muitas vezes 

esquecido pelos profissionais da saúde e até mesmo pela sociedade, construindo o imaginário 

de idosos como seres assexuados. Apesar de pensarmos que a velhice é uma idade de 

limitações, esta fase da vida pode ser muito frutífera como qualquer outra fase no que se 

refere a vivencia do amor e da sexualidade. Porém ha mitos e preconceitos dificultando a 

plenitude da sexualidade em pessoas idosas. O exercício da sexualidade está intimamente 

imbricado com produção do prazer. Apesar de ser um conceito abrangente, na maioria das 

vezes, a sexualidade é reconhecida apenas através do ato sexual. Na perspectiva psicanalítica, 

a sexualidade é direcionada para o prazer e suas diversas variações qualitativas e 

quantitativas, interligada à afetividade, às relações, bem como ao erotismo e à relação sexual. 

A vivência da sexualidade proporciona uma amplitude de sentimentos que pode envolver, 

carícias companheirismo, afeto e amor, não sendo representada exclusivamente pelo ato 

sexual. Na concepção reducionista da vivência da sexualidade através do coito, alguns idosos 

sentem-se excluídos e até mesmo deprimidos, pois o ato sexual muitas vezes é afetado pela 

disfunção erétil do homem, ou mudanças hormonais que interferem na libido feminina. 

Mediante problematizações desencadeadas durante a vida acadêmica e consolidadas por 

vivência durante estágio de saúde do idoso, percebemos o pacto do silêncio que envolve a 

temática. Questionamo-nos como o enfermeiro pode cuidar e acolher as demandas dos 

sujeitos sem espaço de escuta, de diálogo? E em toda essa lacuna, algo nos despertou: como 

esses idosos reconhecem a sua sexualidade? Partindo dessa perspectiva, elaborou-se o 

questionamento condutor desse estudo: quais as representações da sexualidade entre os 

idosos? OBJETIVO: Conhecer a representação social sobre sexualidade pelos idosos. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Pesquisa descritiva exploratória, amparada na Teoria 

das Representações Sociais com análise predominantemente qualitativa. A teoria das 

representações sociais foi proposta por Moscovici e complementada ao longo do tempo por 

proposições especificas, como a teoria do núcleo central que ampara a discussão dos dados do 
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presente estudo. Para esse referencial os elementos se estruturam num sistema sociocognitivo 

e a representação social apresenta uma característica específica organizada em um núcleo 

central e outros elementos que constituem a periferia e agregam significado à representação. 

O estudo foi desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBASF) de 

Maracanaú- CE. Os sujeitos foram 30 idosos acompanhados nessa UBSF. A coleta de dados 

ocorreu de março a abril de 2013, a partir da aplicação da evocação livre de palavras 

apresentando como termo indutor “sexualidade”, realizada individualmente. Foi solicitado aos 

idosos que evocassem cinco palavras que viessem imediatamente às suas mentes quando eles 

pensavam em sexualidade, e suas respostas foram enumeradas por ordem de importância. 

Essa técnica de coleta de dados permite colocar em evidência o universo semântico do objeto 

estudado, de forma mais rápida e dinâmica, com maior facilidade do que em uma entrevista. 

Os dados coletados pela técnica de associação livre de palavras foram organizados e 

processados por meio do software EVOC 2000, que organiza os termos produzidos em função 

da hierarquia subjacente à frequência e à ordem de evocação. O EVOC permite identificar os 

elementos pertencentes ao provável núcleo central da representação, bem como os elementos 

intermediários e periféricos. O software EVOC permite a realização de cálculos estatísticos, 

construindo matrizes de co-ocorrências, os quais servem de base para a construção do quadro 

de quatro casas. Utilizou-se como parâmetro a frequência mínima de 3,0, a intermediária de 

9,0 e o Rang de 3,0. O estudo atendeu as normas nacionais de ética em pesquisa envolvendo 

seres humanos, com a prévia aprovação pelo Comitê de Ética da Escola de Saúde Pública do 

Ceará após submissão à Plataforma Brasil, sob o parecer nº 198.918 e CAAE 

12217013.1.0000.5037, sendo seguidas as recomendações expressas na Resolução nº 196/96, 

sobre pesquisa com seres humanos. RESULTADOS: Foram entrevistados 30 idosos, sendo 

23 do sexo feminino e 07 do sexo masculino. Em relação ao estado civil 21 eram casados, 06 

estavam viúvos e apenas 03 encontravam-se solteiros. Dentre estes houve um resultado 

equitativo a respeito da religião pertencente: 15 denominaram-se católicos e 15 evangélicos. 

Os sujeitos evocaram um total de 150 palavras associada ao termo indutor sexualidade, e 

destas 43 eram diferentes. O núcleo central comporta-se como o elemento mais estável da 

representação, podendo variar na natureza dos elementos periféricos. Assim, o que emerge 

dessas evocações nos remete a refletir que a representação da sexualidade transcende o 

biológico e afasta a ideia latente do ato sexual enquanto vivência primeira e única da 

sexualidade. Os termos que compõem o núcleo central apontam condições relacionais 

profundas que desempenham junto aos idosos importância primeira na vivência de sua 

sexualidade. Em relação ao núcleo central, 20 idosas evocaram as palavras amor, carinho e 

respeito, pois nas relações sexuais. Corrobora-se assim com a ideia que a mulher concebe 

antes do prazer sexual, o amor, carinho e respeito como fundamentais. Na sua grande maioria, 

precisa amar para fazer sexo, por não conseguir dissocia-los. A palavra “sexo” foi apresentada 

no quadrante superior direito do quadro de quatro casas e foi o único elemento a compor a 

primeira periferia. Tal periferia apresenta palavras que tiveram alta frequência de evocações, 

no entanto não foram evocadas prontamente. A evocação desse signo foi realizada pro um 

idoso viúvo, 01 viúvo, 07 casados e 01 solteiro. Assim, pode-se pensar que as relações 

sexuais encontram-se vívidas entre casais idosos, contrariando assim o imaginário social que 

velhos não transam. “Companheirismo”, “compreensão” e “convivência” constituem a zona 

intermediária representada por evocações em frequência menor, porém mais prontamente 

enunciadas. Os elementos que aparecem no quadrante inferior direito foram:“amizade”, 

“atenção”, “confiança”, “cuidado”, “fidelidade” e “união”, que apesar de aparecerem em 

frequência reduzida e com menos prontidão, concorrem para a amplitude da compreensão de 

sexualidade pelos idosos, fomentando a possibilidade de redução do estigma existente no 

binômio sexualidade-terceira idade. CONCLUSÃO: As analises efetuadas com o material 

obtido permitiram apontar o amor, o respeito e carinho como elementos centrais que 



 

estruturam e organizam a representação social da sexualidade na terceira idade construída 

pelo grupo estudado. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: É 

importante que os enfermeiros possam cuidar dos idosos, considerando as questões 

relacionadas à sexualidade. Fomenta-se assim o desejo de que os achados desse estudo 

possam contribuir para sensibilização de tais profissionais em relação ao idoso enquanto ser 

complexo e integral, bem como a vivência da sexualidade como constituinte de um 

envelhecimento com qualidade, possibilitando assim uma pratica de cuidados livre de 

julgamentos e preconceitos. 

DESCRITORES: Sexualidade. Idoso. Saúde do idoso. 
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INTRODUÇÃO: Os atuais modos de vida aumentaram significativamente os indicadores de 

doenças em indivíduos jovens, isso aponta a necessidade de programas e políticas públicas 

educacionais e de saúde, capazes de afastar os adolescentes dos fatores de risco de 

adoecimento. Os adolescentes, que no Brasil são vistos como indivíduos com idade entre 12 e 

18 anos, aparentemente são mais saudáveis, porém, apresentam grande vulnerabilidade aos 

comportamentos de risco à saúde. Os comportamentos comuns a este grupo são as práticas 

insuficientes de atividade física, maus hábitos alimentares, tabagismo, consumo abusivo de 

álcool e drogas ilícitas, acidentes no trânsito, violência e comportamento sexual de risco. 

Diante destes fatos buscamos analisar: Quais os comportamentos de risco entre adolescentes 

dos diferentes gêneros de uma escola pública de Fortaleza-CE? A percepção da existência de 

uma tênue linha que separa os comportamentos de risco do processo de adoecimento, e as 

colaborações que esse tipo de estudo podem trazer às ações profissionais e à sociedade, foram 

os motivos que geraram o interesse em pesquisar sobre o assunto. Como relevância, 

acreditamos que estudo é capaz de produzir conhecimentos que subsidiem ações tanto dos 

profissionais de saúde como da educação, assim como orientar na elaboração de programas e 

políticas de promoção de saúde voltadas ao adolescente. OBJETIVOS: O estudo tem como 

objetivo analisar os comportamentos de risco entre adolescentes dos diferentes gêneros de 

uma escola pública de Fortaleza-CE e identificar a frequência e a significância dos desses 

comportamentos. METODOLOGIA: Trata-se de estudo transversal, descritivo e de natureza 
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predominantemente quantitativa, aplicado como pesquisa de campo em uma escola estadual 

de ensino profissionalizante. A amostra de 220 alunos foi alcançada por meio de cálculo 

amostral com prevalência em 50%, intervalo de confiança de 95% e um erro amostral de 5%. 

Os dados foram coletados entre os meses de novembro e dezembro de 2012, mediante 

aplicação de questionário estruturado junto a adolescentes de ambos os sexos e com idade 

entre 14 e 18. As informações foram registradas pelos sujeitos (auto-preenchimento), porém, 

eles tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas com o entrevistador. O preenchimento não 

foi obrigatório, deu-se a opção de devolvê-lo em branco ou parcialmente respondido a 

qualquer momento da aplicação do questionário. Os dados da pesquisa foram organizados no 

Microsoft Office Excel 2010 e analisados no programa Epi Info 6.04. Para analisar as 

diferenças e a significância estatística existente entre as variáveis aplicou-se o teste do qui-

quadrado (representado pelo valor de p). Considerou-se um valor p ≤ 0,05 para rejeição da 

hipótese nula. A interpretação dos dados foi feita a partir da verificação das relações 

existentes entre as variáveis, independente e dependente, e com isso buscamos relacionar o 

significado do material apresentado com o tema e os objetivos da pesquisa. Esta pesquisa foi 

encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria de Saúde do estado do 

Ceará, onde recebeu parecer favorável nº 136.057. Atendeu as referências básicas da bioética 

(Autonomia, Não maleficência, Beneficência e Justiça). Por se tratar de estudo com 

adolescentes, aqueles que ainda não podiam responder civilmente por si mesmo, ou seja, que 

ainda não tinham alcançado a maioridade ou não tinham sido antecipados legalmente, tiveram 

sua participação na pesquisa condicionada a autorização dos seus pais/responsáveis mediante 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: Entre as 

frequências de comportamentos de risco segundo o gênero, apenas o consumo de álcool e o 

uso de drogas ilícitas não demonstraram associação estatisticamente significante, 

apresentando, respectivamente, os valores p=0,784 e p=0,739. Percebeu-se que as frequências 

com que os adolescentes dos diferentes sexos consumiram álcool ou droga ilícita mantiveram-

se bem próximas, onde, 53,8% dos alunos do sexo masculino relataram já ter usado álcool e 

6,6% destes já usaram droga ilícita, enquanto que o sexo feminino atingiu 52% para o uso de 

álcool e 5,5% para o uso de droga ilícita. Houve associação significante (p=0,013) entre não 

praticar atividade física e adolescente do gênero feminino (59,8%), sendo que entre os 

meninos este percentual foi de 42,9%. Outra vulnerabilidade que apresentou associação 

estatisticamente significante com o sexo feminino foi a baixa frequência do uso de 

preservativo (p<0,001), 47,8% das garotas disseram nunca/raramente usar preservativo 

durante as relações sexuais, dentre os garotos 22,9% afirmaram não uso de preservativo. 

Quando o assunto foi o consumo de fruta/verdura, notou-se associação significante (p=0,026) 

com adolescentes do sexo masculino onde 22% destes disseram não comer fruta/verdura e 

apenas 10,9% das garotas afirmaram não consumir tais alimentos. O uso de cigarro em algum 

momento da vida encontrou associação significativa (p=0,039) com adolescentes do sexo 

masculino (26,4%), enquanto 15,1% das meninas já fizeram uso de tabaco. Briga física 

apresentou significante associação (p<0,001) entre os adolescentes do sexo masculino, 51,6% 

afirmaram já ter participado de briga física, dentro ou fora da escola, enquanto que entre as 

garotas esta prática foi relatada por 20,5%. Outro comportamento de risco que manteve 

associação positiva com o sexo masculino foi o início da vida sexual (p<0,001), 40% dos 

garotos referiram já ter iniciado a vida sexual, enquanto 18,3% das garotas relataram já ter 

mantido relação sexual. CONCLUSÃO: Percebeu-se que ser adolescente do sexo masculino 

associa-se significativamente aos comportamentos de risco de baixo consumo de 

fruta/verdura; de consumo de cigarro; de envolvimento em brigas e de início de vida sexual 

precoce. Por outro lado ser do sexo feminino associa-se fortemente com a não adesão de 

prática de atividade física e com o comportamento sexual de risco. Lidar com uma população 

muito jovem elucida uma limitação encontrada neste trabalho, pois mesmo sendo explicado o 



 

total sigilo da pesquisa, o adolescente pode sentir constrangimento ou temer represálias, 

acontecido que poderia levar a divergências nos dados obtidos, pois o estudante pode ter 

optado pela resposta mais aceitável socialmente ou pela que lhe fizesse sentir melhor com ele 

e com os amigos, repassando informações aquém ou além do que efetivamente aconteceu, 

resultando em subestimação ou sobreavaliação das associações e frequências encontradas. 

Outra limitação se dá pelo fato de estudarmos uma população limitada (se comparada com o 

número de adolescentes matriculados na rede pública de ensino de Fortaleza-CE) e de 

características exclusivas (alunos do ensino médio de uma escola estadual de ensino 

profissionalizante). Todos os adolescentes deste estudo demonstraram algum tipo de 

comportamento de risco, o que nos faz acreditar que apenas as estratégias de convencimento e 

apelo como as que incitam o uso de camisinha, o não uso de álcool, fumo e drogas ilícitas na 

têm sido suficientes. CONTRIBUIÇÕES OU IMPLICAÇÔES PARA A 

ENFERMAGEM: Há uma necessidade de incrementar novas estratégias que conduzam os 

adolescentes à adoção de um estilo de vida menos arriscado. É necessário que estas estratégias 

agreguem os sistemas de saúde e de ensino na busca por formas de prevenir e amenizar 

agravos provenientes dos comportamentos de risco na adolescência. Estudos mais 

aprofundados, que possam minimizar a limitação encontrada neste estudo, de preferência com 

abordagem qualitativa, poderiam funcionar como um ponto de vista complementar do quadro 

situacional encontrado no presente trabalho, proporcionando amplo entendimento da realidade 

por trás dos comportamentos de risco na adolescência. 

DESCRITORES: Adolescente, Comportamento, Fatores de Risco. 
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SAÚDE DO HOMEM NO CONTEXTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: 

PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS 
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INTRODUÇÃO: Segundo Schwarz (2012), as causas externas e as doenças do aparelho 

circulatório são as principais causas de óbitos na faixa etária de vinte a cinquenta e nove anos 

no Brasil.Este índice elevado de óbitos em adultos jovens está estreitamente relacionado a 

padrões de vida inadequados com comportamentos não saudáveis como a direção perigosa, o 

uso abusivo de álcool e outras drogas, a má alimentação, as condições de trabalho 

inadequadas e a resistência em buscar apoio de profissionais e serviços de saúde. É sabido que 

os homens tem maior representatividade na interação com estes determinantes. 

Compreendendo esta singularidade comportamental masculina e seus padrões de saúde e 

adoecimento, desenvolveu-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH - 2008) que tem como objetivo atuar na prevenção de doenças, educação na saúde e 

promoção da saúde frente a agravos preveníveis reduzindo, desta forma, as taxas de 

mortalidade. Através da Atenção Básica, a PNAISH desenvolve o seu papel da maneira 

humanizada respeitando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Para 

Schwarz (2012)a PNAISH evidencia o homem como um ser único nos seus diversos 

contextos político-econômicos e socioculturais, bem como aponta princípios para o aumento 

da expectativa de vida e a redução dos índices de morbimortalidade por causas evitáveis e 

preveníveisna população masculina de 20 a 59 anos.Em contra partida ao pensamento de que 

o “ser homem” predetermina seu comportamento, a tomada do homem como objeto de 

estudo,considerando as diferenças socioculturais e político-econômicas, permitiu um 

conhecimento mais amplo das diversas formas de se promover saúde.No entanto, é 

necessáriouma abordagem mais amplanesse aspecto, ou seja, é preciso moldar os parâmetros 

de atendimento ao grupo em questão. Portanto, é demanda do SUS investir em ações e 

estratégias que agregam especificamente a população masculina esclarecendo dúvidas, 

educando e promovendo saúde de forma a empoderá-lose torná-los sujeitos de sua saúde e aos 

poucos superar o pensamento hegemônico. Partindo dos questionamentos: Que barreiras têm 

impedido o homem de aproximar-se dos profissionais e serviços de saúde? Como a população 

masculina tem avaliado a prestação de serviços na atenção básica especifica para homens? 

                                                
1
Acadêmica do décimo período curso de enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA.Email: 

auxi__sampaio@hotmail.com 
2Acadêmica do décimo período curso de enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA. 
3Enfermeira do setor de Urgência e Emergência da Santa Casa de Misericórdia de Sobral 
4Enfermeira do setor de Urgência e Emergência da Santa Casa de Misericórdia de Sobral 



 

Realizou-se uma ação descrita neste relato de experiência que visa apresentar e discutir a 

intervenção contribuindo para a aplicação da politica em questão na atenção 

básica.OBJETIVO: Relatar a experiência de uma intervenção com usuários sobre o papel da 

Estratégia Saúde da Família na saúde do homem.METODOLOGIA: Trata-se de um relato 

de experiência, com abordagem qualitativa.A intervenção compartilhada pelo grupo de 

acadêmicos de enfermagem ocorreu com doze homens em um Centro de Saúde da Família do 

município de Sobral-CE. Foram realizadas ações de educação em saúde pontuais sobre 

algumas doenças que mais frequentemente acometem a população masculina. Realizou-se 

também uma dinâmica de integração entre os participantes com posterior coleta de dados 

(depoimentos) através de entrevista semiestruturada.RESULTADOS: Para iniciar, na 

chegada dos participantes, foram ofertados alguns panfletos educativos contendo os assuntos 

abordados no encontro em questão. As palestras foram ministradas pelos acadêmicos, pelo 

médico e pela a enfermeira da ESF. Através de figuras educativas e dinâmicas no Datashow, a 

palestra foi iniciada apontando os dados epidemiológicos das principais doenças que atingem 

a população masculina. Com isso, foram esclarecidas que as causas externas, como os 

acidentes automobilísticos, são as principais causas de morbimortalidade na população 

masculina. Neste momento, foram pautados alguns pontos importantes com relação a esse 

assunto como o uso dos equipamentos de proteção no trânsito. Após estas explanações, foram 

citadas as doenças do aparelho circulatório, já que essas são a segunda principal causa de 

óbito nos indivíduos do sexo masculino. Diante do exposto, os participantes sentiram-se 

motivados a fazerem perguntas. Ao passo que os questionamentos eram feitos os acadêmicos 

e profissionais respondiam de forma coerente até que todas as dúvidas fossem sanadas. 

Alguns pacientes se encontravam em situação de risco com relação ao aparelho 

cardiocirculatório. Em especial, um dos participantes havia sido diagnosticado com 

hipertensão arterial sistêmica e iniciou o tratamento, porém não deu segmento ao mesmo, por 

supor que à referida patologia havia cura. Após o participante em questão expor sua vivência, 

foram ofertadas orientações pertinentes. Percebeu-se a insatisfação de alguns membros do 

grupo quanto aos serviços oferecidos na ESF, por conta da organização e dos horários de 

atendimento. Durante a intervenção, procurou-se saber quais os principais motivos para estes 

indivíduos não procurarem a unidade básica. Assim, alguns alegaram que os horários de 

atendimentos tornava inviável a visita à ESF, também disseram que havia uma longa distância 

de suas residências até o posto de saúde, além de o ambiente ser frequentado mais por 

mulheres e crianças. Muitos responderam de forma concisa que não se sentem atraídos para 

visitar a ESF, porém sentem-se mais encorajados a frequentá-la quando acompanhados de sua 

família. Diante das perguntas elaboradas pelos participantes, era notável o interesse dos 

mesmos pelo tema. Através desse momento, os usuários deram opiniões acerca do 

atendimento na ESF e sugeriram novos encontros. Perante aos aplausos e agradecimentos, os 

resultados foram positivos e a sensação de dever cumprido permaneceu entre os acadêmicos. 

Ao final, foi desenvolvida uma dinâmica com a finalidade de melhorar a autoestima e 

promover um ambiente harmonioso entre os participantes. Após a dinâmica, o grupo de 

acadêmicos ofereceu um lanche e ofertou uma lembrancinha como forma de agradecimento e 

estímulo aos participantes. CONCLUSÃO: A intervenção permitiu vínculo dos acadêmicos 

com a população e profissionais de saúde. Foi possível compreender percalços ao processo de 

consolidação da PNAISH. Também se pode observar a necessidade de maiores investimentos 

em educação em saúde e de fortalecimento da política no centro de saúde da família em 

questão. Também ficou evidente a necessidade de ampliação do escopo de ação em saúde do 

homem notadamente restrito. Compreende-se a contribuição de estudos como este para a 

enfermagem enquanto categoria, tendo em vista antes de tudo o melhor planejamento de 

ações de saúde para este público vulnerável, assistência específica e voltada para atender às 

reais necessidades do homem que procura o serviço de saúde e até mesmo aquele que não o 



 

procura, para o qual deve estar voltada maior atenção no desenvolvimento de estratégias de 

busca ativa do referido grupo. REFERÊNCIAS:SCHWARZ E. et al, Política de saúde do 

homem. Rev Saúde Pública2012;46(Supl):108-116. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102012000700015&script=sci_arttext. Acesso 

em: 09 ago2013.Descritores: Saúde do homem, atenção primária à saúde, promoção da saúde 

Eixo temático: Cuidado e promoção da saúde das populações vulneráveis. 

DESCRITORES: Saúde do homem; Enfermagem; Educação em Saúde 
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ESTRATÉGIA EDUCATIVA SOBRE PREVENÇÃO DO COLO UTERINO EM UMA 

SALA DE ESPERA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero representa a terceira neoplasia que mais acomete 

as mulheres em todo o mundo, especialmente em idade reprodutiva acima de 35 anos. Estima-

se um diagnóstico de mais de 471.000 casos novos ao ano, em que 80% prevalecem nos 

países em desenvolvimento, como o Brasil.¹ Dentre as principais estratégias de combate a 

esse tipo de câncer tem-se a prevenção, com a detecção precoce através do exame de 

Papanicolaou. Exame ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando 

condições de redução ou prevenção de complicações e mortalidade feminina em idade fértil.¹ 

Para isso, torna-se necessário que a população feminina obtenha informações sobre tal exame, 

bem como da frequência de sua realização a fim de prevenir tal patologia. A forma mais 

eficaz de promover a disseminação dessas informações é através das atividades educativas 

envolvendo o público-alvo, utilizando-se de atividades em grupo que proporcionam a 

interação entre indivíduos com vivências distintas, promovendo a troca de experiências e 

acesso a informações. Diante desse contexto, percebe-se a importância do investimento em 

estratégias de educação em saúde, principalmente por parte dos enfermeiros, os quais são 

tidos como educadores natos, de modo que estabeleçam uma relação de confiança, com 

inclusão social, participação do cidadão e empoderamento do conhecimento sobre 

determinado aspecto, a fim de sensibilizar-se e transformar o próprio comportamento. 

Portanto, o relato da experiência sobre a utilização de uma estratégia de educação em saúde 

junto às mulheres atendidas em uma unidade de atenção primária de saúde é considerado o 

objeto de estudo da presente pesquisa. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de 

Enfermagem na utilização de uma estratégia de educação em saúde sobre exame preventivo 

do câncer do colo do útero. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência, realizado em um centro de atenção a família vinculado a universidade 

federal do estado do Ceará, no mês de junho de 2013, como atividade do estágio da disciplina 

                                                
1Acadêmica de Enfermagem do 7º semestre da Universidade Federal do Ceará (UFC).Fortaleza, CE, Brasil. 
2
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4
Acadêmica de Enfermagem do 7º semestre da Universidade Federal do Ceará (UFC).Fortaleza, CE, Brasil. 

5
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obrigatória Enfermagem no Processo de Cuidar em Saúde Sexual e Reprodutiva, ofertada no 

7º semestre do curso de Enfermagem. O público alvo foi oito mulheres, com faixa-etária 

compreendida entre 20 a 40 anos, usuários do SUS que procuram o serviço de enfermagem 

ginecológica. Para o desenvolvimento das estratégias de Educação em Saúde, utilizou-se a 

educação sensibilizadora, também chamada problematizadora, apoiada no referencial teórico-

metodológico de Paulo Freire, tendo por base a metodologia participativa.
4 

A atividade 

educativa teve como tema principal a consulta ginecológica e a prevenção do câncer do colo 

uterino. Os participantes foram dispostos em circulo para uma roda de conversa. A estratégia 

foi dividida em três momentos, sendo o primeiro a apresentação dos facilitadores e dos 

participantes. Em seguida o tema foi exposto aos integrantes, onde foram indagados a respeito 

da importância da consulta ginecológica e sobre a prevenção do câncer do colo uterino. As 

participantes expuseram suas duvidas e receios sobre a consulta. Na atividade os facilitadores 

descreveram minuciosamente o exame e expuseram alguns materiais utilizados na prevenção 

(especulo de Collins, espátula de Ayre, escova endocervical, pinça de Cherron e lâmina), 

tendo como objetivo diminuir a ansiedade em relação ao tempo de espera para a consulta e 

esclarecer as duvidas. Foi informado e discutido os cuidados anteriores à consulta. Ao final, 

os participantes foram questionados sobre os principais pontos relatados na discussão. A 

avaliação da atividade foi baseada nos depoimentos das participantes ao final da atividade 

educativa e analisada através das impressões das acadêmicas. O estudo cumpriu integralmente 

os critérios estabelecidos pela Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 

mantendo respeito aos aspectos éticos e seguindo os princípios de beneficência, não 

maleficência, justiça e autonomia³. RESULTADO/DISCUSSÃO: Durante a realização da 

atividade educativa foi perceptível que as participantes detinham um conhecimento prévio em 

relação ao tema proposto, porém foi notável que era superficial, algumas desconheciam o 

caráter preventivo do exame e outras demonstraram medo do diagnostico e constrangimento 

pelo exame. As participantes possuíam muito receio e dúvidas sobre a consulta, mas 

demonstraram a importância de realizá-la anualmente. Após a realização da estratégia 

percebeu-se que as participantes estavam mais seguras para a consulta e demonstraram ter 

compreendido as etapas do procedimento, a frequência com que deve ser feita e os cuidados 

anteriores à coleta. Foi possível perceber que tal estratégia permitiu a essas mulheres um 

espaço para discussão grupal, onde puderam obter mais conhecimentos sobre a prevenção do 

câncer do colo de útero, livre de preconceitos, e possibilidade de esclarecimento de suas 

dúvidas, bem como favorecendo uma relação de confiança e respeito entre o enfermeiro e a 

usuária durante a consulta ginecológica. CONCLUSÃO: O câncer do colo do útero carece de 

um olhar aprofundado, considerado um problema de saúde pública que pode ser evitado por 

meio de ações educativas e esclarecedoras direcionado ao público feminino. Diante desse 

contexto, o presente estudo evidencia as vantagens da estratégia educativa, onde fortalece os 

conhecimentos das pacientes e o vinculo entre o profissional e o cliente. IMPLICAÇÕES 

DE ENFERMAGEM: A realização de estratégias de educação em saúde em sala de espera 

de uma consulta de enfermagem ginecológica tem se mostrado essencial no empoderamento 

do individuo. Assim, o profissional de enfermagem pode avaliar as percepções e o 

conhecimento das pacientes direcionando a assistência prestada, de modo a direcionar as 

orientações, minimizar ansiedade e dúvidas quanto à relevância da prevenção do câncer de 

colo de útero. REFERÊNCIAS: Medonça, VG, Lorenzato, FRB, Medonça, JG, Menezes, 

TC, Guimarães, MJB; Mortalidade por câncer do colo do útero: características 

sociodemográficas das mulheres residentes na cidade de Recife, Pernambuco. Rev Bras 

Ginecol Obstet, 2008; 30 (5). Pereira, A.V; Vieira, A.L.S.; Filho, A.A; Grupos de educação 

em saúde: aprendizagem permanente com pessoas soropositivas para o HIV; Trab Educ 

Saúde, 2011 9 (1): 25-41. BRASIL, Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. 

Diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo seres humanos: Resolução nº 



 

196/96. Brasília, DF, 1996. Freire P. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz 

e Terra; 1983. 
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INTRODUÇÃO: Ao longo da história, até os dias atuais, a doença sexualmente transmissível 

(DST) remete estigma e preconceito, possibilitando, muitas vezes, a abstenção da procura 

profissional por vergonha e receio. Por isso os profissionais da saúde, através de ações 

educativas, devem instruir a população sobre a prevenção e os riscos das DST’s, bem como 

estimular a procura pelos serviços de saúde quando perceberem sintomas sugestivos de uma 

DST, como corrimentos, verrugas e feridas nos órgãos genitais¹. Além disso, é necessário 

habilidade e conhecimento do profissional de para o manejo dessas situações, pois se está 

lidando com questões íntimas do cliente e que envolve não só ele, mas também seus parceiros 

sexuais, tornando a situação mais delicada. Atualmente, em decorrência do aumento da 

longevidade e das facilidades da vida moderna, que incluem a reposição hormonal e as 

medicações para impotência, os idosos vêm redescobrindo experiências, sendo uma delas a 

atividade sexual, o que possibilita qualidade de vida
2
. Contudo, as práticas sexuais inseguras 

tornam os idosos mais vulneráveis a contaminar-se com as DST’s. Na África e em outros 

países em desenvolvimento o controle de doenças como AIDS/HIV concentram-se na faixa 

etária adulta, até os 49 anos, ocasionando restrição de ações e estratégias para a população 

idosa
3
. Portanto, faz-se necessário uma coleta de dados aprimorada, sem limites de idade, para 

entender melhor o impacto da doença nessa faixa etária, especificamente
3
. Pensando nisso, os 

profissionais que prestam assistência ao público idoso precisam estar capacitados para se 

deparar com este tipo de situação, exigindo assim, das instituições que trabalham com idosos, 

instruir sua equipe acerca deste problema de saúde pública. OBJETIVO: Descrever uma 

estratégia educativa aplicada em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), 
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com técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos, sobre DST. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo descritivo, realizado em uma ILPI de referência no acolhimento ao idoso do 

município de Fortaleza-CE, no mês de março de 2013. A educação em saúde foi conduzida 

por estagiárias voluntárias da instituição e acadêmicas do curso de enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Enfermeira da Instituição. A atualização rodeou 

os assuntos relacionados às úlceras genitais, ao corrimento uretral e vaginal, e às verrugas, as 

formas de manifestação dessas complicações, os sinais e sintomas, e as opções terapêuticas. 

Fez-se uso de slides, material impresso, entregue aos profissionais, e vídeos para exposição do 

assunto a fim de alcançar e estimular a visualização de todos os participantes, e instigar o 

aprendizado e interesse pelo estudo. Inicialmente, foi indagado o conhecimento prévio do 

grupo acerca do tema proposto, em seguida foi feita uma explanação geral da temática. Ao 

final, buscou-se o relato dos participantes sobre o conhecimento produzido para todo o grupo. 

Foram mantidos aspectos éticos, seguindo os princípios de beneficência, não maleficência, 

justiça e autonomia. RESULTADOS: Durante a realização da atividade educativa foi 

perceptível que os participantes detinham um conhecimento prévio sobre as DST’s, porém, 

foi notável que era superficial. Os participantes mostraram-se bem atentos e participativos 

durante a aula expositiva. Afirmaram que sempre sentiram a necessidade de aprender mais 

sobre as DST’s, alegando que o tema é essencial dentro da área da saúde geriátrica, pois o 

idoso é um sujeito sexualmente ativo e devem ser orientados adequadamente. Além disso, 

dentro da própria instituição de trabalho, existiam casos de DST’s como o HIV, a sífilis e o 

HPV, acarretando questões e indagações, principalmente, sobre essas doenças. Uma 

preocupação dos profissionais foi o aparecimento do câncer devido algumas doenças citadas, 

o que era comum na ILPI, sobretudo, entre as idosas que obtiveram uma vida promíscua 

enquanto adultas. Foi entendido que a sexualidade é a maneira de cada ser humano se 

expressar através de carícias, olhares, toques, e que não se trata, somente, do ato sexual em si, 

significando a comunicação humana um ponto autêntico de encontro entre as pessoas
4
. Ao 

final, os auxiliares e técnicos de enfermagem mostraram-se satisfeitos com o conhecimento 

adquirido sobre a temática. CONCLUSÃO: Evidencia-se a relevância de desenvolver 

atividades de atualização e instrução da equipe de enfermagem, com o objetivo de fortalecer o 

conhecimento da equipe, tornando-a mais capacitada para o cuidado. Espera-se, também, que 

os profissionais de saúde, principalmente os que trabalham na área de geriatria, quebrem a 

barreira do diálogo sobre sexualidade com o idoso. IMPLICAÇÕES DE ENFERMAGEM: 

A educação em saúde e a educação continuada, como forma de atualização e informação para 

indivíduos, são recursos de grande eficácia para o empoderamento do individuo, sendo o 

enfermeiro um profissional fundamental para instruir a população sobre a prevenção e os 

riscos das DST’s, bem como estimular a procura pelos Serviços de Saúde quando perceberem 

sintomas sugestivos de uma DST. O estudo revela a importância da capacitação permanente 

da equipe de enfermagem, tornando-os preparados para atender de forma eficaz à população 

idosa. REFERÊNCIAS: Reis RK, GIR E.Caracterização da produção científica sobre 

doenças sexualmente transmissíveis e HIV/aids publicados em periódicos de enfermagem do 

Brasil. Rev. esc. enferm. 2002; 36(4). Laroque MF, Affeldt AB, Cardoso DH, Souza GL, 

Santana MG, Lange C. Sexualidade do isoso: comportamento para a prevenção de 

DST/AIDS. Rev Gaúcha Enferm. 2011; 32(4):774-80. OMS. Envelhecimento ativo: uma 

política de saúde. Tradução Suzana Gontijo – Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 

2005. Bessa MEP, Viana AF, Bezerra CP, Sousa LB, Almeida JJA, Wanderley LWB. 

Percepção de idosos residentes em Instituições de Longa Permanência acerca da sexualidade 

na terceira idade. Cadernos da Escola de Saúde Pública. 2010; 4(2):19-24. 
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INTRODUÇÃO: A tendência para o crescimento da população idosa, a nível mundial, impõe 

a necessidade da sociedade se debruçar sobre esta grande franja da população e a forma como 

o envelhecimento se pode fazer de um modo cada vez mais saudável. Em Portugal, apesar da 

década de oitenta, do século XX, contar com uma taxa de envelhecimento inferior à da 

restante Europa, atualmente é um dos países mais envelhecidos, registando-se neste fenómeno 

uma assimetria geográfica (Costa, 2006; INE, 2011; Rosa, 2012). O envelhecimento é um 

processo complexo que é necessário compreender. A alimentação pode influenciar 

favoravelmente a forma como se envelhece. Os idosos constituem um grupo populacional 

vulnerável a alterações que podem conjugar, concomitantemente, com o excesso de 

peso/obesidade o risco de desnutrição e mesmo a desnutrição (Soares, 2009). Todas estas 

alterações podem trazer consequências para a saúde e bem-estar deste grupo, devendo, por 

isso, ser diagnosticadas e tratadas precocemente, afim de evitar complicações que poderão 

conduzir ao internamento hospitalar. Assim, a avaliação nutricional em idosos começa a ser 

uma preocupação da equipa de saúde, devendo esta abordagem ser multidisciplinar. A 

atividade física, para além de concorrer para o controlo do excesso de peso e obesidade, 

contribui para um aumento da massa muscular, da destreza física e mental, aumentando, 

assim, a autonomia do idoso. OBJETIVO: Analisar a relação entre a obesidade e a prática de 

atividade física, junto duma amostra de 56 idosos institucionalizados num Lar urbano da Zona 

Norte de Portugal. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Desenvolveu-se um estudo do tipo 

exploratório, seguindo um paradigma quantitativo. Após autorização da Direção do Lar e 

consentimento dos idosos, a recolha de dados, realizou-se a avaliação dos parâmetros 

antropométricos (peso, altura e perímetro abdominal) para determinação do Índice de Massa 

Corporal e uma entrevista estruturada, com o objetivo de identificar os hábitos e tipo de 

prática de atividade física da amostra. Para tal, utilizou-se uma balança, com bioimpedância 

incorporada, de marca Tanita SC-330, um estadiómetro portátil e uma fita métrica não 

distensível. RESULTADOS: Os resultados obtidos sugerem que a maioria dos idosos pratica 

atividade física leve/moderada (58,9%) e esta relaciona-se com a ginástica, a caminhada e o 

yoga. Quando relacionado o género com o Índice de Massa Corporal (IMC) verifica-se que a 

maioria (78,6%) encontra-se, de acordo com a classificação de OMS em fase de pré-

obesidade e obesidade grau I, II e III (Carmo, et al., 2008). Dos idosos que praticam atividade 

física são as mulheres que apresentam valores mais elevados de IMC e riscos aumentados e 

muito aumentados relativamente ao perímetro abdominal (89,6%). Esta situação é idêntica 
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nos idosos que não praticam atividade física. Conclusão: Para a amostra em estudo parece 

não haver relação entre a obesidade e a prática de atividade física. Este resultado poderá estar 

relacionado com o facto do comportamento sedentário ser considerado ausência ou redução 

de atividade física em que o dispêndio da energia é igual ou inferior a 1,5 METs, incluindo-se, 

aqui, um conjunto de atividades realizadas na posição de sentado ou deitado, tais como: ver 

televisão, ler, utilizar computador, entre outras (Sardinha, 2012). 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Estes resultados 

sugerem a necessidade de: monitorização da atividade física como um sinal vital, 

nomeadamente na consulta de enfermagem geriátrica; e intervenção educativa junto dos 

idosos e dos funcionários dos lares, tendo em vista a promoção de estilos de vida saudáveis 

nesta faixa etária; e realização de mais pesquisas nesta faixa etária. REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS: Carmo I.; Santos, O.; Camolas, J.; Vieira, J. (2008). A obesidade em 

Portugal e no mundo. Lisboa: Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Costa, M. 

A. (2006). Cuidar idosos, formação prática e competências dos enfermeiros. 2.ª ed. Coimbra: 

Formasau. Instituto Nacional de Estatística (2011). Censos 2011. [internet]. 2011 [acesso em: 

28 Maio 2013]. Disponível em 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOSEtxpgid=censos2011_apresentacao Rosa, 

M. J. V. (2012). O envelhecimento da sociedade Portuguesa. Lisboa: Relógio D`Água. 

Sardinha, L. B. (2012). A inatividade física como fator de risco. Fatores de Risco, 27 (7), 10-

13. Soares, M. C. C. (2009). Estado nutricional e padrão alimentar de idosos diabéticos. 
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INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde afirma que a violência contra as 

mulheres persiste em todos os países do mundo como uma violação contundente dos direitos 

humanos e como um impedimento na conquista da igualdade de gênero. A violência contra a 

mulher acarreta implicações negativas para seu desenvolvimento pessoal e para sua saúde, 

sendo assim considerado um sério problema de saúde pública. As políticas públicas de 

combate à violência contra a mulher, desenvolvida por governos subnacionais, em sua 

maioria, estão estruturadas em programas de atenção integral a mulheres vítimas de violência 

doméstica e sexual, compreendendo assistência jurídica, social e psicológica. A maioria dos 

serviços oferecidos inclui atendimento na área da saúde e na área da educação, com destaque 

a capacitação das mulheres atendidas, buscando a reinserção social. No Município de Quixadá 

o apoio às mulheres vitima de violência é feito pelo Centro de Referência Mulher e Cidadania 

de Quixadá. O centro é mantido pela Prefeitura Municipal de Quixadá, por meio da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e tem como objetivo oferecer um serviço psicológico, social e 

jurídico às mulheres que se encontram em situação de violência, articulando uma rede de 

apoio e atendimento disponível nas diversas instituições envolvidas, proporcionando ações de 

resgate da autoestima, estimulando o protagonismo das mulheres para a garantia dos seus 

direitos. OBJETIVOS: Identificar o perfil sócio demográfico das mulheres vítimas de 

violência de um município do estado do Ceará, conhecer os tipos de violência e os fatores 

desencadeantes. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O estudo seguiu o modelo de pesquisa 

transversal retrospectivo de abordagem quantitativa, realizado a partir da coleta de dados 

notificados em um Centro de Referência da Mulher e Cidadania no município de Quixadá-

Ceará. Os resultados foram obtidos a partir da análise de 302 fichas de notificação de 

mulheres vítimas de violência com idade entre 18 e 69 anos, referentes ao período de 2007 a 
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2011. A coleta de dados ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2012. Foram incluídas 

todas as notificações de violência feitas no cadastro do referido órgão e que estavam com 

informações completas. Foram critérios de exclusão as notificações rasuradas, assim como as 

notificações que foram abertas fora do tempo pré–determinado pelo estudo. Os dados obtidos 

foram compilados em um banco de dados construído no programa Microsoft Excel 2007. 

Posteriormente, esses dados foram analisados com o auxílio de um programa estatíst ico 

(EPIINFO VERSÃO 3.2). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Faculdade Católica Rainha do Sertão sob o protocolo nº 20120122. RESULTADOS: A partir 

dos dados das fichas de notificação, notou-se que 156 casos ocorreram no ano de 2007, 72 no 

ano de 2008, 41 no ano de 2009, 18 em 2010 e 16 no ano de 2011, evidenciando um declínio 

do ano de 2007 até o ano de 2011. O estudo mostra que o maior número de casos (35,1%) 

ocorreu em mulheres com idade entre 18 a 29 anos, seguido por mulheres com idade entre 30 

a 39 anos (34,4%). Com relação ao grau de escolaridade, prevaleceu ensino fundamental 

incompleto (44,0%). Dentre as 302 notificações, a maioria (40%) das mulheres vive com 

menos de um salário mínimo, 24,5% com um salário mínimo, 21,2% sem nenhuma renda e 

13,6% com mais de um salário. Com relação à condição socioeconômica, embora a violência 

esteja presente em todas as classes sociais, uma porcentagem expressiva das mulheres vítimas 

de agressão vive com menos de um salário. Observa-se que quanto menor o suporte social, 

maior o risco de ocorrer violência, haja vista a tendência das mulheres submeterem-se mais 

freqüentemente ao agressor, em decorrência da falta de oportunidade de enfrentá-la. A maior 

parte das mulheres agredidas exercia atividades domésticas, sendo as agressões sofridas, em 

sua grande maioria, às profissionais do lar, representando 38,1% do total de mulheres. Os 

altos índices de violência podem ser explicados provavelmente pela baixa escolaridade nessa 

classe. Além disso, essas mulheres geralmente são subordinadas financeiramente aos 

cônjuges, fato que os induz a pensar que possuem poder sobre a mulher. Dentre os fatores 

desencadeantes apontados que levaram as mulheres a sofrerem agressões, pode-se observar 

que a maioria das mulheres (32%) afirma que o fator desencadeante da agressão foi a 

separação; seguido pela utilização de bebidas alcoólicas (17%), ciúmes (13%), utilização de 

drogas ilícitas (7%), vingança (3%) e outros motivos (28%). Os tipos de violência perpetrados 

nas notificações foram: violência física (58,3%), moral (16,6%), patrimonial (11,6%), 

psicológica (10,9%) e violência sexual (2,6%). Pode-se observar que 73% das vítimas foram 

violentadas em locais privados. A responsável pelo setor de notificações relatou que ocorre 

sub-notificação dos casos de violência e relacionou o fato á insegurança, vergonha, 

preconceito e medo dessas mulheres. CONCLUSÃO: De acordo com os objetivos do estudo, 

observou-se que a maioria das notificações apontou que a faixa etária das mulheres 

violentadas variou de 18 a 29 anos. Quanto à escolaridade, a maior parte delas (44%) não 

concluiu o ensino fundamental, 38% das mulheres são trabalhadoras do lar e maioria (40%) 

das mulheres vivem com menos de um salário mínimo. O estudo identificou que a violência 

física foi a que teve o maior índice, seguido pela violência moral, patrimonial, psicológica e 

sexual. A elevada ocorrência de violência física contra as mulheres é um dado preocupante 

que precisa de políticas efetivas voltadas para esta problemática. A separação foi identificada 

como o fator precipitante mais evidente nas mulheres violentadas, seguido de outros fatores 

não relatado por essas mulheres, em seguida vem o álcool, ciúme, drogas e vingança. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Os profissionais de 

enfermagem desempenham função fundamental na identificação e notificação dos casos de 

violência, não só contra mulheres, mas com toda a população, haja vista que este tem maior 

aproximação com os usuários dos serviços de saúde. Dessa forma, é relevante a necessidade 

da promoção da educação continuada, através da capacitação dos profissionais. Os resultados 

do estudo retratam uma amostra da realidade sobre a violência contra mulheres, podendo ser 



 

útil para o planejamento de estratégias a fim de obter uma melhoria contínua na assistência 

oferecida a essa população. 

DESCRITOR: Violência contra a mulher. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo natural, em que há diminuição 

progressiva da reserva funcional dos indivíduos, que em condições normais não costuma 

provocar qualquer problema. Embora, em condições de sobrecarga como, doenças e estresse 

emocional, pode ocorrer uma condição patológica que requeira assistência
1
. O 

envelhecimento populacional é uma resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, 

especialmente o declínio da fecundidade e da mortalidade e o aumento da expectativa de 

vida
1
. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais está crescendo mais 

rapidamente que a de qualquer outra faixa. Até 2050 haverá dois bilhões, sendo 80% nos 

países em desenvolvimento
2
. Essa grande revolução demográfica ocorre em função do 

envelhecimento ativo, que é o processo de otimização das oportunidades de saúde, 

participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas ficam mais velhas
2
. É nesse contexto que os aspectos biopsicossociais serão avaliados 

pela escala multidimensional da pessoa idosa, que é uma avaliação rápida que pode ser 

utilizada para identificar problemas de saúde condicionantes de declínio funcional em pessoas 

idosas. OBJETIVO: Realizar a avaliação multidimensional em uma idosa com osteoporose. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo do tipo estudo de caso com uma 

idosa de 67 anos, ocorrido em junho de 2013, em seu domicílio na cidade de Fortaleza. Os 

dados foram coletados por meio da anamnese e aplicação das seguintes escalas e testes : 

Escala Multidimensional rápida da pessoa idosa,escala de Avaliação de saúde mental,Teste de 

fluência verbal por categorias semânticas, Questionário de Pfeffer, Escala de Tinneti, 

formulário de Katz, Escala de Lawton, Medida de independência funcional, Escala de 

Depressão geriátrica, Apgar da família e Prova do relógio. Os dados serão analisados? 

segundo a interpretação das escalas, testes e através dos domínios da NANDA.O estudo 

obedeceu a todos os preceitos éticos. RESULTADOS: M.J.V.S, 67 anos, viúva, aposentada, 

procedente de Fortaleza. Reside em uma casa de 7 cômodos, com 3 filhos, 2 netos e 1 

cunhado de 81 anos. Refere bons hábitos alimentares e prática de caminhadas todos os dias. 

Cuida do cunhado de 81 anos que é cego e por isso deixou de frequentar áreas de lazer. Não 

tem contato com os irmãos há 8 anos. Não se sente satisfeita com a relação com os filhos. Vai 

à igreja todos os dias. Sempre que necessário vai ao Centro de Saúde da Família (que a 

acompanha em atendimento para...). Refere boa relação com os vizinhos. Relata que teve 

distúrbio lipídico, mas fez tratamento e hoje só segue medidas não-farmacológicas para 

manutenção dos valores de colesterol e triglicerídeos. Faz tratamento para osteoporose com 
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Alendronato de cálcio(70mg) e Carbonato de cálcio(500mg). Em relação a avaliação 

multidimensional rápida da pessoa idosa, ela relata que perdeu 14 Kg para redução do 

colesterol e hoje encontra-se com peso igual a 55 Kg, altura de 1,5 m, IMC=24,4. Visão e 

audição preservadas. Nega incontinência urinária. Sem relações sexuais há oito anos. Relata 

que, às vezes, quando está sozinha fica triste. Função dos membros superiores e inferiores 

preservadas. Realiza as atividades básicas diárias de forma independente. Há batentes na casa 

e não há corrimão no banheiro. Já levou duas quedas, uma em casa e outra na rua. Em relação 

ao suporte social, refere que caso fique doente ou incapacitada, só Deus pode lhe ajudar. Em 

relação ao Mini Exame do Estado Mental(MEEM), não soube dizer corretamente o ano e não 

sabe fazer cálculo. Pontuou 27, menos que o ponto de corte(28) para sua escolaridades que é 

de 8 anos. No teste do relógio, mostrou uma dificuldade com o planejamento, pois desenhou o 

mostruário duas vezes, mas só na terceira vez que conseguiu desenhar o relógio. Em relação 

ao questionário de PFEFFER, mostrou-se capaz de realizar as atividades, tendo dificuldade 

apenas em prestar atenção em uma notícia e discutir sobre ela. Quanto ao teste de fluência 

verbal por categorias semânticas, conseguiu dizer 12 nomes de animais em 1 minuto. Quanto 

a escala de Lawton, ela atingiu a pontuação máxima que é de 27 pontos, mostrando-se 

independente. Na avaliação do equilíbrio e da marcha de TINNETI, pontuou no total 

(equilíbrio e marcha) 27 pontos, não apresentando risco para quedas. Em relação a medida de 

independência funcional(MIF) mostrou independência completa. Em relação ao APGAR de 

família, não houve pontuação em nenhuma dimensão avaliada, obtendo como resultado 

elevada disfunção familiar. Em relação à escala de depressão geriátrica, a idosa não 

apresentou depressão. Diante do exposto, foi traçado os diagnósticos e intervenções de 

enfermagem: Disposição para controle aumentado do regime terapêutico, caracterizado por 

adesão ao tratamento da osteoporose e da hipercolesterolemia. A idosa deve ser elogiada pela 

adesão ao tratamento e deve ser reforçada a orientação sobre a importância de fazer o 

tratamento corretamente. Disposição para nutrição melhorada, caracterizado por alimentar-se 

regularmente, dar preferência a alimentos e líquidos saudáveis, IMC adequado. Deve ser 

reforçada a orientação quanto aos hábitos alimentares saudáveis. Atividade de recreação 

deficiente relacionado à prestação de cuidados com o cunhado idoso caracterizado por relato 

de não frequentar ambientes de lazer. Dividir esses cuidados com outros membros da família 

ou contratar um cuidador de idoso. Tensão do papel do cuidador relacionado a falta de apoio 

dos filhos, história de relacionamento insatisfatório com os filhos caracterizado por apreensão 

em relação ao futuro no que diz respeito à capacidade do cuidador para oferecer cuidados, 

preocupação em relação aos membros da família. Deve-se reunir a família e manter um 

diálogo a fim de diminuir essa tensão do papel do cuidador, dividindo as tarefas e os cuidados 

prestados ao cunhado. Processos familiares disfuncionais, relacionado à falta de 

reconhecimento pela mãe, por parte dos filhos caracterizado por sentimentos de 

desvalorização, incompreensão, insatisfação, sofrimento. Orientar para que ela converse com 

os filhos, expresse os sentimentos dela em relação a isso, que explique sobre o seu papel 

enquanto matriarca da família. Processos familiares interrompidos relacionado à falta de 

contato caracterizados por isolamento dos irmãos. Orientar para que procure os irmãos, tente 

restabelecer o vínculo familiar. CONCLUSÃO: O estudo mostrou uma família com 

processos disfuncionais em que há necessidade de fortalecer o relacionamento com os filhos, 

amenizar a tensão da cuidadora com distribuição das tarefas com os demais membros da 

família. As escalas utilizadas foram muito importantes, pois através delas foi possível traçar 

os diagnósticos e intervenções de enfermagem para serem aplicados não só a idosa, mas a 

família como um todo, já que se trata de uma família com processos disfuncionais. A atuação 

da Enfermagem na saúde do idoso é de grande importância na realização de orientações, 

quanto ao cuidado humanizado e integral, bem como na avaliação multidimensional da pessoa 

idosa. Falta expor as contribuições para enfermagem REFERÊNCIAS: 1-Ministério da 
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DESCONTINUIDADE NO CUIDADO PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO 
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INTRODUÇÃO: O Câncer do Colo do Útero (CCU) é um problema de saúde pública devido 

às altas taxas de prevalência e mortalidade em mulheres de nível social e econômico baixos, e 

em fase reprodutiva de suas vidas
(1)

.A detecção precoce do CCU pode ser realizada através de 

inúmeros métodos, mas o exame de colpocitologia oncótica, também conhecido como exame 

preventivo ou Papanicolaou, é um método simples e de baixo custo, e o mais indicado e deve 

ser realizado por mulheres com vida sexual ativa na faixa etária de 25 até 64 anos. O difícil 

controle do CCU está relacionado à coleta inadequada da amostra, baixa adesão das mulheres 

ao exame e inadequação dos laudos colpocitológicos. Mesmo diante desse problema de saúde 

pública e da possibilidade de cura, os investimentos por parte do governo para disponibilizar o 

exame, a prevenção e o tratamento não serão totalmente eficazes se as mulheres não 

mantiverem a continuidade do tratamento retornando para buscar o laudo do exame 

colpocitológico. Quando as mulheres não retornam ao serviço em busca do resultado de seus 

exames há um grande desperdício de tempo e recursos, tanto por parte das mulheres como do 

serviço de saúde 
(2)

. Diante do exposto, decidiu-se pela realização do presente estudo com o 

propósito de conhecer as características gineco-obstétricas de mulheres que não retornam para 

retirar os laudos dos exames colpocitológicos ou que não cumprem o período recomendado de 

realização do exame. OBJETIVO: Analisar o perfil gineco-obstétrico de mulheres com 

descontinuidade no cuidado e prevenção do câncer de colo do útero. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Estudo documental, retrospectivo, com abordagem quantitativa. 

Desenvolvido no Centro de Parto Natural Lígia Barros Costa (CPN), unidade de atenção 

primária à saúde vinculada a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). O estudo foi composto pelos prontuários das mulheres atendidas no CPN, no setor de 

prevenção ginecológica. A amostra consiste nos prontuários das mulheres que não receberam 
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o laudo citopatológico e/ou que não retornaram para a consulta subseqüente. Foram excluídos 

os prontuários de mulheres que não possuem vida sexual ativa, que retornaram para receber o 

laudo citopatológico e possuem uma periodicidade adequada de acordo com o preconizado 

pelo Ministério da Saúde. A amostra do estudo foi calculada por meio da fórmula para 

estudos transversais com populações finitas. Estabeleceu-se que seriam coletados os dados 

dos prontuários de mulheres que tiveram sua primeira consulta no ano de 2010, o que 

totalizou uma amostra de 467 prontuários. Destes, apenas 332 atenderam aos critérios de 

inclusão anteriormente citados, o que caracterizou a amostra final do estudo. Foi utilizado 

como instrumento para coleta de dados um formulário estruturado, composto por variáveis 

obstétricas e ginecológicas da mulher. Os dados foram coletados no período de Julho a 

Setembro de 2012. As variáveis foram: menarca, ciclo menstrual, início da vida sexual, 

número de parceiros (na vida), dispareunia, sinusiorragia, gestações, partos e abortos. Os 

dados foram compilados e analisados através do programa estatístico SPSS versão 18.0. O 

projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 

(APROVADO OU NÃO?). RESULTADOS: A variável menarca teve predomínio da faixa 

etária de 13 e 15 anos, com 175 (54,2%) mulheres, as mulheres com menarca entre 9 e 12 

anos somam 123 (38,1%) e as com idade ≥ 16 anos representaram 7,7% do total (25 

mulheres). A população examinada apresentou um início precoce da atividade sexual, 

prevalecendo à fase entre 10 e 18 anos de idade com representação de 194 mulheres (60%), 

112 (34,7 %) dessas, tiveram um início de vida sexual na faixa etária entre 18 e 25 anos, e o 

restante, 17 (5,3 %) com idade superior a 25 anos. Em relação ao número de parceiros 

sexuais, 181 mulheres (54%) informaram ter tido, ao longo da vida, de dois a cinco parceiros 

sexuais. Com relação às características dos ciclos menstruais observou-se que das mulheres 

investigadas, 214 (67,7%) apresentavam ciclos regulares e 34 (10,8%) estavam em 

amenorréia. A ocorrência de dispareunia apresentou um percentual considerável com 28,4% 

(89) das mulheres e o sangramento durante a relação sexual (sinusiorragia) foi referido por 6,4 

% (20) das 313 participantes que responderam a tais questões. Em relação aos hábitos sexuais 

o presente estudo mostrou que o sexo oral foi citado afirmativamente por 28,1% das 

mulheres,o sexo vaginal por 98,6 % e o anal por 20,1% das mulheres. Ao se estudar os 

métodos contraceptivos utilizados, notou-se que a maioria (73,9%) das mulheres deste estudo 

faziam uso de algum método contraceptivo, enquanto 26,1% não faziam uso de nenhum 

método. Dentre eles, o mais usado foi o anticoncepcional oral com 75 (23,5 %) citações de 

uso. A história obstétrica das mulheres pesquisadas observou-se que o número de gestações 

variou de 0 a 14, com média de 2,5. O número de partos variou de 0 a 12, com média de 2,05 

e o número de abortos variou de 0 a 3, com média de 0,42. A maioria (61,9%) das mulheres 

apresentou mais de uma gestação e 53,4 % apresentam multiparidade. A maior parte das 

participantes, 23,2% (76), teve como experiência quatro ou mais gestações em sua história 

obstétrica. O número de abortos ocorridos, foi verificado que 31,5% (102) das mulheres 

relatou história de aborto. Dessas, 23,1% (75) apresentaram somente um aborto, 6,2% (20) 

tiveram 2 abortos e 2,16% (7) sofreu 4 ou mais abortos. CONCLUSÂO: O estudo traçou o 

perfil gineco-obstétrico de mulheres com descontinuidade no cuidado de prevenção do câncer 

de colo do útero (CCU) e dessa forma foi possível verificar as características dessa clientela, e 

perceber a importância de retratar uma determinada população. Diante do perfil ginecológico 

foi possível observar diversos fatores de risco nessa clientela como: início precoce da 

atividade sexual, multiplicidade de parceiros, uso do anticoncepcional oral (ACO) como 

método contraceptivo. Quanto aos dados obstétricos obtidos no atual estudo, verificou-se uma 

alta média de gestações e multiparidade, além de grande parte das mulheres terem afirmado 

ter realizado pelo menos 1 aborto na vida. Logo, pode-se afirmar que, as peculiaridades do 

grupo estudado confirmam o perfil de uma população pouco esclarecida e vulnerável ao CCU. 

A atuação dos profissionais de enfermagem na conscientização dessas mulheres em relação 



 

aos fatores de risco para o CCU pode ser uma saída para a redução do acometimento das 

mulheres por essa neoplasia. Falta colocar as contribuições de enfermagem 

REFERÊNCIAS:1-Ministério da Saúde (Brasil) Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / 
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Saúde, 2006. 2- Victor JF, Moreira TMM, Araújo AR. Exames de prevenção de câncer de 
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INTRODUÇÃO: O suporte social é apontado como uma condição importante na prevenção e 

na promoção da saúde, na adesão terapêutica e na recuperação de uma doença. A infecção 

pelo HIV/AIDS (em extenso as siglas) passou por mudanças no seu perfil epidemiológico, 

com consequente alteração na história natural da doença. Como consequência, constatou-se 

um aumento da perspectiva e melhoria na qualidade de vida dos pacientes em tratamento. 

Assim, hoje a infecção pelo HIV pode ser considerada uma doença crônica evolutiva e 

potencialmente controlável de ordem afetiva, a partir da adoção de práticas que visam o 

autocuidado, observando-se ainda o despreparo que envolve o trato psicossocial da doença. 

Quando observado o contexto psicológico, são trabalhadas também dificuldades em relação às 

vivências de lazer, ocorrendo isolamento social em virtude do medo e do processo de 

estigmatização, produzido pelo preconceito social. A dificuldade de articulação de uma rede 

social para inserção das pessoas que vivem com HIV/aids pode trazer incapacidade de 

enfrentamento de eventos estressantes da vida de forma eficaz, tornando o indivíduo 

vulnerável a doenças mentais, impondo a manutenção de um estado de enfrentamento positivo 

para alcançar o equilíbrio e trabalhando o enfrentamento focado no problema (FAUSTINO; 

SEIDL, 2010). Para a determinação do bem-estar dos indivíduos, não se deve levar em conta 

apenas o estado de saúde e a resposta ao tratamento. Também há a necessidade de buscar 

outras dimensões, como as sociais e as psicológicas, baseadas na interpretação das 

necessidades humanas fundamentais, materiais e espirituais, além de possuir em seu foco o 

conceito de promoção da saúde. OBJETIVO: O estudo teve como objetivo avaliar o suporte 

social em pessoas que vivem com HIV/aids. DESCRIÇÃO METODOLÓGÍCA: Trata-se 

de um estudo descritivo, de corte transversal, com abordagem quantitativa. O estudo foi 

desenvolvido no ambulatório de infectologia do Hospital Universitário Walter Cantídio 

(HUWC) da Universidade Federal do Ceará (UFC), referência em atendimento a pessoas que 
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vivem com HIV e aids. A população alvo foi composta por pacientes com idade igual ou 

superior a 18 anos, infectados pelo HIV, de ambos os sexos, em uso de terapia antirretroviral 

(TARV), acompanhados no Serviço de Atendimento Especializado (SAE) do hospital, que 

apresentaram condições físicas, mentais e psicológicas para participar de entrevista. A 

amostragem utilizada no estudo foi por conveniência. Assim, estimou-se uma amostra de 215 

pacientes. A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora e equipe treinada. Os 

participantes foram convidados a participar da pesquisa em dias de consulta médica. As 

entrevistas foram conduzidas individualmente, em salas previamente determinadas para esse 

fim. O instrumento utilizado foi a Escala de Suporte Social para Pessoas Vivendo com 

HIV/aids, a qual é uma derivação da escala Social Support Inventory for People Who are 

Positive or Have AIDS, que foi desenvolvida por Renwic no Canadá. No Brasil, para sua 

utilização da mesma foi realizada uma tradução reversa, com dois tradutores bilíngues, 

seguida da adaptação semântica de alguns itens para a versão brasileira (SEIDL; 

TROCCOLLI, 2006). O instrumento está composto de 22 itens, dividido em dois fatores: o 

Fator 1, o suporte social emocional (composto por 12 itens) – avalia a percepção e a satisfação 

quanto à disponibilidade da escuta, da atenção, da informação, da estima, da companhia e do 

apoio emocional em relação à soropositividade; o Fator 2, o suporte social instrumental 

(composto por 10 itens) – avalia a percepção e a satisfação quanto à disponibilidade de apoio 

no manejo ou resolução de questões operacionais do tratamento ou do cuidado de saúde, das 

atividades práticas do cotidiano, da ajuda material e/ou financeira. Foram realizadas análises 

descritivas visando caracterizar a população do estudo e responder ao objetivo proposto, 

através de distribuições de frequências e medidas descritivas (médias e desvio padrão). Para 

validar a concordância interna dos itens da escala foi utilizado o coeficiente Alfa de 

Cronbach. Foi ampla e claramente explicado para cada paciente que a participação no estudo 

era livre e que a recusa em participar da pesquisa não lhe causaria nenhuma restrição de 

atendimentos posteriores. Aos que aceitaram participar do estudo, foram formalizadas suas 

participações mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

RESULTADOS: Os resultados obtidos referem-se à disponibilidade percebida e à satisfação 

com o suporte social emocional e instrumental. Em um intervalo possível de 1 a 5, a 

variabilidade dos escores mostrou a diversidade na amostra quanto às duas variáveis: os 

participantes se distribuíram desde aqueles que percebiam alta disponibilidade e estavam 

satisfeitos com as duas modalidades de suporte social, até os que indicaram suporte social 

percebido nulo ou precário, acompanhado de muita insatisfação. Os indicadores e a 

distribuição dos escores constataram uma média de 3,69 + 0,72 (intervalo de 1 a 5) para a 

dimensão instrumental e média de 3,74+0,67 (intervalo de 1,42 a 5) para a emocional. Houve 

uma assimetria levemente à direita em ambos os suportes, indicando que a maior parte dos 

participantes relataram disponibilidade e satisfação com essas modalidades de apoio. Com 

relação à confiabilidade das escalas (total e dimensões), a consistência interna dos itens 

mostrou-se adequada na amostra estudada, com os valores do alfa de Cronbach 0,83 para o 

suporte instrumental e, 0,86 para suporte emocional. No presente estudo, a média do suporte 

social dos participantes também apresentou satisfação e disponibilidade do apoio recebido, 

indicando em ambos que a maioria dos pacientes soropositivos possui suporte social 

satisfatório com média de 3,69 no suporte instrumental e 3,74 no emocional. Encontrou-se 

uma média do suporte social emocional maior que o suporte social instrumental. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a média do suporte social dos participantes apresentou 

satisfação e disponibilidade quanto ao apoio recebido, indicando que a maioria dos pacientes 

soropositivos possui suporte social satisfatório. Este apoio poderá ajudar a reduzir os 

sentimentos de incapacidade para mudar e manter comportamentos favoráveis à TARV, como 

comparecer às consultas e a tomar a mediação no horário prescrito. 

CONTRIBUIÇÃO/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Considerando-se que o 



 

apoio social tem sido um fator que facilita o enfrentamento da doença e a recuperação do 

paciente com doenças crônicas, sugere-se a inclusão pelo enfermeiro da avaliação do apoio 

social no planejamento da sua assistência. A avaliação desse apoio e o oferecimento de ajuda 

poderão contribuir precocemente para o autocuidado, necessário principalmente para as 

pessoas com dificuldades de adesão. REFERÊNCIAS:FAUSTINO, Q. M.; SEIDL, E. M. F. 

Intervenção cognitivo-comportamental e adesão ao tratamento em pessoas com HIV/Aids. 

Psicol. teor. pesqui., v. 26, n. 1, p. 121-130, 2010. SEIDL, E. M. F.; TRÓCCOLI, B. T. 

Desenvolvimento de escala para avaliação do suporte social em HIV/aids. Psicol. teor. 

pesqui., v. 22, n. 3, p. 317-326, 2006. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência compreende o período entre a infância e a vida adulta. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (1993), adolescentes são indivíduos de 

ambos os sexos com idades entre 10 e 19 anos. Esse período caracteriza-se por 

transformações biopsicossociais que podem aumentar a vulnerabilidade dos adolescentes às 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), ao Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV) 

ou a uma gravidez indesejada, repercutindo na saúde sexual e reprodutiva do adolescente 

(MOURA et al., 2011). Algumas características da população jovem contribuem para sua 

vulnerabilidade às DSTs, como: desagregação familiar, exposição à violência, baixa 

autoestima, necessidade de transgredir e experimentar riscos. Destacam-se, também, falhas ou 

inconsistências no uso do preservativo e elevadas taxas de atividade sexual com diferentes 

parceiros (COELHO et al., 2011). No Brasil, é pouco conhecido o perfil epidemiológico das 

DSTs. Existem escassas informações sobre sua prevalência entre adolescentes e o número de 

casos notificados está bem abaixo das estimativas, talvez porque somente a aids, a sífilis 

(QUAIS?), e a síndrome de corrimento uretral masculino sejam de notificação compulsória. A 

infecção genital pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) é uma doença sexualmente 

transmissível que já atinge proporções epidêmicas em algumas regiões e vêm trazendo com 

ela um grande desafio para os profissionais de saúde. Com uma prevalência estimada de 15% 

a 40 % na população geral, a infecção por HPV, atualmente, representa a DST isolada mais 

frequente no mundo. A maioria dos indivíduos se infecta com o HPV nos primeiros anos do 

início da atividade sexual e estudos mostraram que a idade da primeira relação sexual é um 

fator de risco para o desenvolvimento do câncer numa idade mais avançada (CAMPANER; 

PARELLADA; CARDOSO, 2011). Apesar de que ações de saúde pública voltadas a essa 

patologia já estejam sendo realizadas, ainda há a necessidade de mais atuação e planejamento 

de estratégias diferenciadas envolvidas na redução dessa epidemia. A infecção pelo HPV 

decorre principalmente da falta de conhecimento sobre o vírus, seus sinais e sintomas, e sua 

relação com o câncer do colo do útero e as formas de sua transmissão (PANOBIANCO et al, 

2013). Ou seja, é necessário que haja a difusão de informações sobre a patologia, 
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principalmente a respeito da prevenção com o uso de preservativo durante as relações sexuais. 

Essas informações devem estar disponíveis aos jovens(em que setor ou local?). O 

comportamento sexual de risco e a falta de conhecimento sobre o HPV foi evidenciado em 

entrevista realizada durante estudo com adolescentes. Uma grande parte deles revelam a sua 

utilização apenas ocasional, indicando que muitos casos de relações sexuais ocorrem sem 

proteção (PANOBIANCO et al, 2013). A negociação do sexo seguro muitas vezes é 

considerada uma "batalha" entre homens e mulheres, pois a decisão de utilizar a camisinha 

deve ser mútua. Nas questões relativas ao exercício pleno e livre da sexualidade, para ambos 

os sexos, há a necessidade de decisões compartilhadas, como o uso do preservativo. Estas 

questões urgem uma abordagem multiprofissional humanizada, visando o empoderamento de 

mulheres e homens para que eles possam decidir sobre sua sexualidade e saúde (VARGENS 

et al, 2013). Na adolescência, a exposição precoce a agentes sexualmente transmissíveis 

associados a condições locais de processos inflamatórios propicia o primeiro contato com o 

HPV e a possibilidade de uma evolução para neoplasias do trato genital inferior 

(SECRETARIA DE SAÚDE DO CEARÁ, 2002). Pesquisam indicam que vários são os 

fatores que podem contribuir para a infecção pelo HPV. Um desses fatores é a presença de 

outras infecções causadas pelas DSTs. Apesar de o vírus ser necessário para o 

desenvolvimento das lesões pré-malignas e câncer invasivo, ele não é causa suficiente. 

Algumas infecções cérvico-vaginais de transmissão sexual estão relacionadas com o 

desenvolvimento do câncer (PINTO; BARBOSA; PAIVA, 2012). Dessa forma, os jovens que 

apresentam outras DSTs estão mais sujeitos a infecção pelo vírus do HPV e ao 

desenvolvimento do câncer do colo do útero. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi 

caracterizar o perfil de coinfecções de adolescentes acometidos pelo HPV atendidos em 

ambulatório especializado em DST. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um 

estudo descritivo, documental, retrospectivo e com abordagem quantitativa. A pesquisa foi 

realizada no ambulatório de referência em atendimento de DST localizado em Fortaleza-CE. 

A população foi constituída por adolescentes, na faixa etária de 12 a 18 anos, que tiveram 

algum atendimento no serviço no período de nove anos. Utilizou-se para coleta um banco de 

dados do próprio ambulatório. O mesmo banco possuía informações extraídas dos prontuários 

de pacientes atendidos no local. No serviço, 6419 pacientes apresentaram queixas 

relacionadas a alguma DST durante essa temporada. Dessas pessoas, 673 (10,48%) eram 

adolescentes. Dos 673 jovens, 336 (49,92%) exibiram queixas relacionadas ao HPV e 

diagnóstico definitivo da infecção. Desse valor, 54 (16,07%) possuíam outra infecção 

sexualmente transmissível, concomitante com o HPV. A pesquisa obedece a Resolução 

196/96, além de ter sido submetida e aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

RESULTADOS: Pertinente aos 54 adolescentes que participaram do estudo, observa-se que 

49 (14,58%) dos adolescentes apresentaram associado ao HPV o corrimento vaginal, sendo o 

achado mais frequente. Dois (0,59%) adolescentes que apresentaram corrimento uretral, dois 

(0,59%) desenvolveram úlcera genital e apenas um adolescente (0,29%) apresentou cervicite. 

A grande maioria, ou seja, 284 pessoas (84%) não apresentaram outro achado além do HPV. 

CONCLUSÃO: Afirma-se que a infecção pelo HPV acomete muitos adolescentes e a 

coinfecção com outras DST é uma realidade pertinente, havendo necessidade de intervenções 

voltadas para a prevenção dessas patologias evitáveis com comportamento sexual seguro. 

Faz-se necessário investir em ações educativas a respeito do modo de transmissão da 

infecção, dos prejuízos que pode causar a saúde e as formas de prevenção da doença e da 

possibilidade de coinfecção. Dos locais que podem ser utilizados para a prática educativa é a 

própria escola, considerando a mesma como um local que faz parte do cotidiano do 

adolescente. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A 

identificação das DST associadas ao HPV possui relevância no direcionamento das ações de 

saúde, principalmente no que diz respeito aos adolescentes, clientela que necessita de uma 



 

assistência diferenciada e voltada para as suas necessidades específicas. O enfermeiro, com 

seu papel relevante na equipe multiprofissional, que assiste o adolescente e sua família, 

necessita articular ações interdisciplinares voltadas para a educação sexual que integrem o 

ambiente domiciliar, a escola e a comunidade, despertando no jovem o interesse de ampliar o 

conhecimento e desenvolver habilidades e atitudes, contribuindo para o exercício de uma 

sexualidade mais responsável e segura. REFERÊNCIAS: CAMPANER, A. B.; 

PARELLADA, I. C.; CARDOSO, F. A. Infecção pelo papilomavírus humano na 

adolescência. Rev. Bras. Patol. Trato Gen. Inf., v. 1, n. 1, p. 24-27, 2011. COELHO, R. F. 

S. et al. Conhecimento e crenças sobre doenças sexualmente transmissíveis e HIV/aids entre 

adolesentes e jovens de escolas públicas estaduais da região oeste de Goiânia. Rev. Patol. 

Trop., v. 40, n. 1, p. 56-66, 2011. MOURA, E. R. J. et al. Perfil Sexual e Reprodutivo e 

percepção de adolescentes de Escola Pública sobre comportamento sexual saudável. Rev. 

APS, v. 14, n. 1, p. 58-66, 2011. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Saúde 

Reprodutiva de adolescentes: uma estratégia para ação. Genebra, 1993. 25p. 

PANOBIANCO, M. S. et al. O conhecimento sobre o HPV entre adolescentes estudantes de 

graduação em enfermagem. Texto & contexto enferm. v. 22, n. 1, p. 201-207, 2013. PINTO, 

V. F. C.; BARBOSA, V. F. C.; PAIVA, S. G. Aspectos epidemiológicos e citológicos de 

infecções pelo papilomavírus humano em adolescentes. Revista Científica do ITPAC, 

Araguaína, v. 5, n. 4, 2012. Disponível em:< 

http://www.itpac.br/hotsite/revista/artigos/54/4.pdf>. Acesso em: 7 ago. 2013. SECRETARIA 

DE SAÚDE DO CEARÁ. Saúde reprodutiva e sexual: um manual para a atenção primária e 

secundária (nível ambulatorial). Fortaleza: SESA-CE, 2002. p. 113-118. VARGENS, O. M. 

C. et al. Diagnóstico de HPV: o processo de interação da mulher com seu parceiro. Rev. bras. 

enferm. v. 66, n. 3, p. 327-332, 2013. 

DESCRITORES: Adolescente. Infecções por Papiloma Vírus (não confere nos descritores 

listados). Coinfecção. 
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HANSENÍASE: REPERCUSSÕES NO COTIDIANO DOS PACIENTES COM 
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INTRODUÇÃO: Hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium 

leprae, ou bacilo de Hansen que tem afinidade por células cutâneas e por células dos nervos 

periféricos. Possui evolução crônica e insidiosa podendo ocorrer episódios agudos 

denominados reação hansênica. É durante esses episódios a que ocorre piora das lesões 

neurológicas
1
. Os estados reacionais ou reações hansênica são reações do sistema 

imunológico do doente ao Mycobacterium leprae. Apresentam-se mediante episódios 

inflamatórios agudos e subagudos a resposta imunológica, podendo acometer tanto os casos 

paucibacilares como multibacilares. As reações hansênica, constituem importantes eventos na 

evolução da hanseníase. Ainda não há um tratamento específico capaz de impedir as 

ocorrências desses epifenômenos, nem um esquema de tratamento eficaz para todos os casos 
2
. É durante esses episódios, que invariavelmente ocorre das lesões neurológicas, 

consequentemente aumento das incapacidades. Estas incapacidades podem acarretar alguns 

problemas tais como diminuição da capacidade de trabalho, limitação da vida social e 

problemas psicológicos
1
. A hanseníase é uma doença que altera profundamente a condição de 

vida do doente, e quando não tratada adequadamente pode evoluir com alterações físicas que 

mudam a aparência e causam limitações severas no desempenho das atividades cotidianas dos 

portadores da doença
3
. O impacto provocado pela doença interfere no cotidiano dos sujeitos 

que tem a hanseníase como uma ameaça constante de sofrimento, abandono, deformidades e 

problemas psicossociais
4
. Para os pacientes com hanseníase a cura não representa apenas a 

remissão das lesões de pele e sim ausência de qualquer dano neuro-funcional que possa 

impedir de mantê-lo no contexto familiar, profissional e social, ou seja, a cura representa o 

retorno do seu cotidiano sem interferências e ou limitações na execução das atividades de 

rotina e quando apresentam quadro reacional quer seja antes, durante ou após o tratamento, 

este quadro é visto como um agravo da doença. OBJETIVO: conhecer as repercussões no 

cotidiano do paciente com hanseníase e episódios reacionais. DESCRIÇÃO 
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METODOLÓGICA: Estudo descrito, de natureza quanti-qualitativa realizado em um 

hospital público de Fortaleza-CE. A população foi composta por 30 pacientes com hanseníase 

e episódios reacionais em acompanhamento ambulatorial, cuja amostra foi de 20 pacientes. A 

coleta de dados ocorreu em março de 2010 com realização de uma entrevista individualizada. 

Para os dados quantitativos empregou-se a estatística descritiva para caracterização dos 

pacientes. Os dados qualitativos utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin que se desdobrou 

em três fases: 1ª) pré-análise, 2ª) exploração do material e 3ª) interpretação dos resultados, no 

qual foram estabelecidas as categorias e as subcategorias. RESULTADOS: Como resultados, 

dos 20 pacientes entrevistados 65% eram do sexo masculino e 35% do sexo feminino, com 

predominância da faixa etária de 30 a 49 anos. Em relação à escolaridade, 45% tem ensino 

fundamental completo e/ou incompleto, 35% tem ensino médio completo e/ou incompleto, 

15% analfabetos e 5% nível. Quanto à procedência, 80% são de Fortaleza, com nível salarial 

entre 1 e 2 salários mínimos (70%). Verificou-se que 100% se enquadrava na classificação 

operacional multibacilar, dos quais 50% com Grau de Incapacidade I, 35% com Grau II e 

15% sem incapacidades físicas. Quanto aos dados qualitativos tem-se as seguintes categorias 

com as respectivas subcategorias: Categoria 1 - Convivendo com a Hanseníase, contendo três 

subcategorias, quais sejam: Família, Sociedade e Sexualidade; Categoria 2 - Alteração da 

Hanseníase, com duas subcategorias: Quadro Álgico e Dormência; Categoria 3 - Limitações 

das Atividades, com duas subcategorias: Trabalho e Autocuidado. A primeira categoria teve 

como subcategoria a família, conforme constatado nos depoimentos: “Não houve problema, 

porque só minha esposa sabe, porque ela é da área da enfermagem. Os outros não contei, 

porque não interessa.”(E16). “A minha chefe sabe, os outros não.” (E11). A família é tão 

importante no contexto da doença que alguns revelam apoio total deles, isso serve como 

suporte no processo de superação da doença. Nas falas observa-se que o autopreconceito é tão 

grande que a maioria prefere não comentar que são portadores de hanseníase com medo da 

discriminação da sociedade. O paciente precisa ter consciência da cura, o primeiro passo a ser 

superado é o autopreconceito e com isso fica fácil o portador de hanseníase continuar inserido 

na sociedade
5
. Como segunda subcategoria tem-se a Sociedade, como expresso: “Os amigos 

são os mesmos...não fico falando dos meus problemas para ninguém.” (E15). “Os amigos se 

afastaram quando souberam.” (E18). Observamos que alguns entrevistados mantiveram o 

diagnóstico em anonimato e por isso a amizade não foi alterada. Porém, outros revelaram 

afastamento dos amigos. Outra subcategoria é a sexualidade, conforme as falas: “O pessoal de 

casa me rejeita, principalmente a mulher, não quis ficar perto de mim quando peguei a 

doença, ela me rejeitou de todo jeito, até mesmo como homem”... (E2). Observa-se que a 

sexualidade pode ser alterada não só por atitude do paciente, mas também pelo cônjuge que 

tem preconceitos com a doença. A segunda categoria teve como subcategoria quadro álgico, 

como no depoimento: “Por causa dessa dor nos nervos não consigo mais trabalhar, é muito 

ruim”. (E2). A dor significa sofrimento, mas também limitações impedindo de manter o 

paciente no trabalho. A subcategoria dormência foi constatada na fala: “O que é pior dessa 

doença é dormência que não acaba”. Assim como a dor, a dormência é um problema que 

interfere no cotidiano dos pacientes como revela essa fala. Quanto à terceira categoria, tem-se 

como subcategoria trabalho, pois a hanseníase interfere nas atividades laborais, como exposto 

a seguir: “Tô recebendo um beneficio por causa do corticoide que tomei para as reações, 

acabei tendo uma fratura na coluna e também uma ulcera que esta difícil sarar”.(E7). 

Observa-se que dependendo como se encontra o paciente, o mesmo pode ser afastado do 

trabalho. A outra subcategoria é o autocuidado, de acordo com o expresso: “Essa doença é tão 

ruim que às vezes não consigo pentear os cabelos, e nem vestir as roupas, varrer a casa então 

nem se fala.” (E8). Para alguns pacientes a realização de tarefas que muitas vezes parece ser 

simples, para eles se tornam difíceis ou até mesmo não executáveis. CONCLUSÃO: 

Conclui-se que para o hanseniano, o convívio com a doença é difícil, mesmo sabendo da cura. 



 

Ser portador de hanseníase e apresentar reações criam sentimentos de insegurança, medos e 

incerteza da cura, sentimentos esses que foram construídos ao longo da trajetória histórica da 

doença e nós profissionais da saúde devemos contribuir com os pacientes, atuando na 

prevenção de doenças e promoção da saúde. CONTRIBUIÇÃO/IMPLICAÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: O enfermeiro como profissional da saúde que está mais próximo do 

paciente deve considerá-lo como único e ter suas ações voltadas também para a família no 

processo ensino aprendizado, nas habilidades do autocuidado e no enfrentamento da cura. 

REFERÊNCIAS: 1. Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Políticas de Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. Guia para o Controle da Hanseníase. Cadernos de Atenção 

Básica nº 10 Serie A. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. 2. Ura S Tratamento e controle das 

reações hansênica. Hansen Int., 2007; 32(1): 67-70. 3. Sa AMM, Paz EPA. O cotidiano de ser 

hanseniano: um estudo de enfermagem. Hansen Int., 2007; 32(1): 49-55. 4. Andrade VLG. 

Características da hanseníase em área urbana: município de São Gonçalo [dissertação]. Rio de 

Janeiro: Escola nacional de Saúde Pública/Fundação Osvaldo Cruz: 1990. 5. Ponte KMA, 

Neto FRGX. Hanseníase: a realidade do ser adolescente. Rev. Bras. Enf. Brasília, 2005 mai-

jun; 58(3). 
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INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) é definida como uma síndrome clínica na 

qual uma desordem estrutural ou funcional do coração leva a uma diminuição da capacidade 

do ventrículo de ejetar sangue e/ou de encher-se de sangue nas pressões de enchimento 

fisiológico.¹ É uma complicação grave, geralmente progressiva e irreversível que pode 

comprometer a maioria dos pacientes cardíacos, tem-se revelado como um dos problemas de 

saúde publica por sua crescente incidência principalmente nos países desenvolvidos.² No 

Brasil, existem poucos recursos de informes epidemiológicos a respeito de IC. A maior parte 

das informações é obtida nos arquivos do DATASUS, advindos de dados das internações 

hospitalares. Porém, o melhor conhecimento da IC é de fundamental importância para 

avaliação de novas formas de prevenir, de tratar e de planejar o atendimento da população 

neste 3º milênio.² A IC possui um complexo regime terapêutico, cuja adesão ao tratamento 

com o uso regular das medicações e as alterações no estilo de vida são essenciais para evitar 

crises de descompensação. Isto tem sido uma importante limitação para alguns pacientes, 

elevando as taxas de readmissões hospitalares, as quais resultam em custo econômico elevado 

para o governo.
3
 Diante destas considerações, percebe-se que é primordial conhecer as 

características sociodemográficas de pacientes que se reinternam na vigência da 

descompensação cardíaca. Acredita-se que estudo possa direcionar os profissionais de saúde a 

atuarem junto à população que possui fatores de risco para o desenvolvimento da doença, 

quanto à importância das modificações no estilo de vida, contribuindo para a diminuição dos 

riscos de desenvolvimento da mesma. OBJETIVO: levantar as características 

sociodemográficas e clínicas de pacientes que reinternam por descompensações. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido em um 

hospital público referência em atendimento cardiovascular e pulmonar localizado na cidade de 
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Fortaleza-Ceará. A amostra foi composta por 69 pacientes que atenderam aos seguintes 

critérios de inclusão: ter diagnóstico médico estabelecido de insuficiência cardíaca; ter idade 

> 18 anos; estar em condições físicas e psicológicas para responder as questões da entrevista. 

Teve-se como critério de exclusão: ser paciente com quadro clínico grave. A coleta de dados 

foi realizada através de entrevista e consulta aos prontuários. Para a análise de dados, 

empregou-se a estatística descritiva. O projeto foi aprovado seguindo todos os preceitos da 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Ética em Saúde para a Pesquisa com seres 

humanos sob protocolo n
o 

774/10. RESULTADOS: Como resultados, predominaram: sexo 

masculino (65,2%), casados ou em união estável (52,1%), adultos com faixa etária entre 40 e 

59 anos (44,9%), aposentados (73,8%) e católicos (75,4%). Dos pacientes entrevistados, 

85,5% alegaram ter fatores de risco associados à IC, sendo que 45,6% relataram mais de um 

fator. Os fatores de risco citados foram: hereditariedade (75,3%), hipertensão arterial (62,3%) 

e diabetes (28,9). Diante destes fatores de risco, é necessário que os profissionais da saúde 

desenvolvam estratégias de prevenção primária e secundária para evitar que os pacientes que 

apresentem tais fatores e desenvolvam a insuficiência cardíaca. Quanto ao tipo de IC, 

predominaram: miocardiopatia dilatada idiopática (28,9) e isquêmica (23,2%), valvar 

(14,4%), tóxica (10,1%), chagásica (8,7%), hipertensiva (4%), congênita (3%) e outras 

causas(3%). Embora a cardiomiopatia dilatada não possua uma causa aparente, a doença pode 

ser causada por herança genética familiar em 25% a 30% dos casos. Ficando uma parte 

significativa dos pacientes sem diagnóstico etiológico. É necessário se prosseguir com a 

investigação porque muitas das diversas etiologias apresentam evoluções bastante distintas e 

tratamentos específicos.
4 

Em relação às internações hospitalares, observou-se que nos últimos 

seis meses anteriores à realização do estudo, 67,1% dos pacientes foram hospitalizados mais 

de uma vez, sendo 27,6% duas vezes; 14,5%, três vezes; 7,9% quatros vezes; 4,0% cinco 

vezes e 13,1% mais de cinco vezes. A procedência do paciente para internação se deu da 

seguinte forma: outra instituição (56,6%), emergência do próprio hospital (19,7%), 

ambulatório (14,5%), residência (7,9%) e outros (1,3%). As diversas hospitalizações são 

preocupantes, já que a hospitalização por IC permanece como um dos fatores de risco mais 

importantes para mortalidade. A internação por IC descompensada suscita mais 

hospitalização, com taxas de reinternações de 50% dentro de 12 meses após alta hospitalar. 

Além disso, as reinternações são responsáveis por elevados custos financeiros, onerando o 

setor saúde. Destarte, qualquer diminuição nessas internações implica em ganhos econômicos 

substanciais e melhora clínica dos pacientes.
5 

CONCLUSÃO: Constatou-se que a maioria 

dos pacientes com IC é homem, pessoas casadas, adultas e aposentadas, com os seguintes 

fatores de risco: hereditariedade, hipertensão arterial e diabetes. O manejo aos pacientes com 

IC é difícil e complexo, tornando-se um desafio para a equipe de saúde. É importante 

conhecer as manifestações clínicas presentes nestes pacientes para que diversas estratégias 

possam ser traçadas com a intenção de melhorar a qualidade de vida e a consequente redução 

nas taxas de reinternações por IC. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM. Que a Enfermagem contribua com os portadores da IC sobre a sua 

condição crônica de saúde, estimulando as modificações de hábitos, adequando o cuidado de 

Enfermagem as reais necessidades, proporcionando uma melhor qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: A gravidez é um acontecimento normal e fisiológico, mas que obriga a 

mulher a uma reorganização pessoal e relacional para que haja um sentimento de realização 

ajustado à nova situação em que esse acontecimento funcione como uma união recíproca entre 

o binômio mãe-filho. Dessa forma, para que a gestação evolua sem intercorrências é 

necessário um mínimo de atenção pré-natal. É no pré-natal que todas as dúvidas são sanadas 

para diminuir a ansiedade e melhorar o bem-estar da gestante. Também é nesse momento que 

são formados os grupos com as gestantes para a escuta compartilhada, troca de experiências 

sobre os sinais e sintomas mais prevalentes, bem como as mudanças ocorridas no corpo da 

mulher durante a preparação para a maternidade. Isso proporciona uma desmistificação de 

crenças e mitos gerados ao longo da vida por gerações. Assim essa pesquisa torna-se relevante 

por permitir que as mulheres sintam-se seguras e preparadas para a maternidade a partir da 

educação voltada para a saúde. OBJETIVO: Identificar o conhecimento da gestante antes e 

após oficina educativa sobre sexualidade, saúde reprodutiva e doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Tipo de estudo: Pesquisa 

descritiva com abordagem quantitativa; local e período: realizado em uma Unidade Básica de 

Saúde da Família, localizada na SER VI, situada em Fortaleza-CE, nos meses de março a 

maio de 2013. Sujeitos: gestantes que encontravam-se entre 2° e 3° trimestre gestacional, 

participantes do grupo de educação em saúde na comunidade situada na proximidade da 

unidade básica de saúde. Coleta de dados: foi realizada em três etapas: a primeira ocorreu 

mediante aplicação de um questionário estruturado fechado contendo questões sobre 

sexualidade, saúde reprodutiva, doença sexualmente transmissíveis, que continha sete 

perguntas. Essa etapa teve o intuito de identificar o conhecimento antes da oficina educativa. 

A etapa seguinte ocorreu através de uma oficina educativa com a participação das integrantes. 

Essa fase consistiu em uma intervenção como forma de orientar sobre o que é verdade e o que 
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é mito em relação à sexualidade, desenvolvimento fetal e crenças populares. Na terceira e 

última etapa também foi realizada uma entrevista para confirmar o aprendizado durante a 

etapa educativa. Análise dos dados: a análise ocorreu também em três etapas: a primeira foi 

realizada descritivamente após organização dos dados no programa Excel 98. Na etapa 

seguinte foi realizada a interpretação e inferência. Na terceira e última fase foi realizada uma 

discussão com a literatura científica. Os resultados foram apresentados em um quadro 

descritivo. Preceitos éticos: O estudo obedeceu todos os critérios da resolução 196/96 que 

resguarda a pesquisa que envolve seres humanos. Além disso, também foi solicitado a 

autorização dos sujeitos através da assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE). RESULTADOS: foram entrevistadas cinco mulheres, com idade gestacional entre 

quinze e trinta e oito semanas. Todas as mulheres tinham entre dezesseis e vinte e oito anos e 

apenas uma entrevistada relatou ser a primeira gestação; as outras já estavam na segunda ou 

terceira. As perguntas foram as seguintes: 1.Deitar lateralmente do lado esquerdo é a melhor 

posição para a mãe e para o bebê? 2.Deve ser feita a prevenção durante a gravidez? 3.Pode-se 

usar creme nos mamilos para hidratar? 4.Se a mãe tem sífilis, passa para o bebê? 5.É preciso 

tomar sulfato ferroso e ácido fólico até o final da gestação? 6.A grávida pode fazer sexo 

durante toda a gestação? 7.As vacinas que podem ser tomadas na gravidez são: influenza, 

anti-tetânica e contra a hepatite B? Em resposta à primeira questão no pré-teste, 80% 

responderam que sim e 20% disseram que não. A mesma questão após a oficina, mostrou 

100% de afirmação, demonstrando assim o aprendizado em relação à melhor posição em que 

a gestante deve dormir, afim de melhorar sua respiração e a do feto. A segunda questão antes 

da oficina demonstrou que 80% das mulheres responderam sim e 20% não. Após o teste, 

obtivemos novamente 100% de afirmações, garantindo assim o conhecimento dessas 

gestantes acerca da realização da prevenção durante a gravidez. Na terceira questão no pré-

teste, 60% das mulheres negaram, escolhendo a opção não e logo ao final da educação em 

saúde conseguimos que mais uma mulher, ou seja, 80%, fosse esclarecida sobre o uso de 

cremes hidratantes para o mamilo como forma de prepará-lo para a lactação. Na quarta 

questão, 60% das gestantes disseram que sim no início e ao final tivemos mais uma vez o 

êxito de conseguir que todas, portanto 100% das mulheres entendessem sobre a sífilis e as 

consequências que ela traz ao concepto. Na quinta e sexta questão obtivemos 100% de acertos 

das gestantes no pré e pós-teste, demonstrando o conhecimento delas sobre o uso do ácido 

fólico e do sulfato ferroso na gestação como forma de evitar problemas como a mal formação 

e a anemia durante a gravidez, e na sexta questão, a prática do sexo durante essa fase. Por fim, 

na sétima e última questão foi observado que 80% das mulheres sabiam quais vacinas 

poderiam ser tomadas respondendo que sim e ao final da oficina 100% já estavam 

esclarecidas acerca da importância e quais vacinas podem e devem ser tomadas. 

CONCLUSÃO: as gestantes que participaram do grupo tinham um ótimo conhecimento 

sobre medidas de bem-estar durante a gestação, visto que a maioria logo ao início da 

educação em saúde demonstrou domínio acerca dos assuntos abordados nas diversas questões. 

Algo que observamos também é que todas as gestantes se referiam à enfermeira para dizer 

que a profissional já as havia orientado acerca do assunto e isso demonstrou o vínculo 

estabelecido entre as gestantes e a enfermeira que as atendia. Vimos a importância da 

informação que deve ser dada à mulher nessa fase da vida e quão importante é o trabalho da 

enfermeira da Estratégia Saúde da Família ao vermos quanto isso reflete na saúde da mulher e 

na saúde do concepto. 

DESCRITORES: Saúde da mulher. Gravidez. Educação em saúde. 
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INTRODUÇÃO: A experiência da situação de rua é algo que muito choca e constrange, seja 

pela vulnerabilidade que essas pessoas estão expostas, pelo descaso da sociedade ou pela 

situação em que o nosso sistema se encontra (ZANETTI, 2011). Em estudo de Granado 

(2010), a autora passou a perceber a falta de oportunidade e orientação, o descaso da 

sociedade e do poder público, a falta de esperança e o medo. Tamanhas são as dificuldades 

enfrentadas por essas pessoas, vivendo um cotidiano de inseguranças e incertezas, que trazem 

indagações sobre os desafios diários a serem enfrentados. Os problemas clínicos mais comuns 

junto à população de rua são problemas nos pés, infestações, tuberculose, DST, HIV/AIDS, 

gravidez de alto risco, doenças crônicas, álcool e drogas, transtornos mentais, dermatológicos, 

gastrointestinais e de saúde bucal. OBJETIVO: Assim, objetiva-se investigar a produção do 

conhecimento acerca da vulnerabilidade emocional das pessoas em situação de rua, 

conhecendo a realidade que permeia esse grupo na área mental, almejando maior capacitação 

da enfermagem para lidar com esses membros marginalizados e excluídos. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada de maio a julho/2013, 

por meio de revisão sistemática de artigos, teses e dissertações na Biblioteca Virtual em 

Saúde, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, como publicações dos 

Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foram selecionados 

estudos publicados entre 2009 e 2013, que abordavam questões relacionadas às pessoas em 

situação de rua e suas problemáticas emocionais. RESULTADOS: Em Pesquisa Nacional 

sobre a População em Situação de Rua, realizada em 2008, 16,7% dessa população sofreram 

internações em hospitais psiquiátricos e 28,1% em centros de recuperação para dependentes 

químicos; 18,4% experimentaram impedimento para receber atendimento na rede de saúde. 

No imaginário social, são pessoas associadas à violência, pobreza ou drogadição, ocorrendo 

sua culpabilização como pessoas que não merecem ter seus direitos satisfeitos. Tem havido 

pouca efetividade na prática, onde classificações sociomorais influenciam a ação sanitária 

escolhida, sendo a internação compulsória indicada às pessoas incapazes de se cuidar, 

tomando como exemplo as medidas dadas aos usuários de crack. As pessoas que sobrevivem 

de trabalhos informais ocupando funções consideradas inferiores, sentem-se desvalorizadas, 

encontrando no alcoolismo uma expressão de seu sofrimento. O uso/abuso de álcool e drogas 
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no contexto de rua serve como recurso de sobrevivência e reação à exclusão social, aliviando 

o sofrimento em que predominam a carência material, emocional e a expectativa do futuro 

incerto. Em estudo sobre a ocorrência de transtornos mentais entre a população de rua, 

constatou-se que 49,48% apresentam problemas mentais como depressão e ansiedade. São 

fatores de risco para a saúde mental dessa população enfraquecimento ou rompimento de 

laços familiares, pobreza e/ou violência que levaram ao abandono do lar, falta de acesso a 

uma vida de qualidade, estigmatização, uso de substâncias psicoativas, violência a que estão 

expostos, principalmente para as mulheres, por ser um grupo mais vulnerável, condutas 

antissociais, sentimentos de impotência, revolta e tristeza. Pela população de rua apresentar 

índices de infecção de HIV superiores ao da população em geral, está vulnerável a um estado 

psíquico de fragilidade, sendo importante estabelecer estratégias que possibilitem apoio social 

e emocional que promova um estado psicológico positivo para o enfrentamento da doença e 

levando à resiliência com consequente adesão do tratamento. CONCLUSÃO: Com a 

estruturação de uma rede social e de uma proposta terapêutica para os que precisam de 

tratamento para a dependência química, a reinserção social dessas pessoas se torna algo mais 

próximo da realidade, porém, sabemos que para pessoas que passaram por tantas experiências 

negativas, são necessários um conjunto de fatores em união com as diferentes redes de 

assistência multiprofissional e sociedade. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Por 

isso é imprescindível para o enfermeiro conhecer essa realidade, unir esforços e encontrar 

motivação, aprofundando conhecimentos sobre os riscos que permeiam as pessoas em 

situação de rua, possibilitando que o cuidado humanizado, livre de preconceitos e pautado nos 

direitos de cidadania, seja efetivado nos espaços de saúde, através de um olhar solidário e 

ético para modificar essa realidade. 

DESCRITORES: Pessoas em situação de rua. Vulnerabilidade. Saúde mental. 
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INTRODUÇÃO: No mundo, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente e o primeiro 

entre as mulheres. Apesar de ser considerado de bom prognóstico, as taxas de mortalidade 

continuam elevadas no Brasil. A quimioterapia antineoplásica tem-se tornado uma das mais 

promissoras maneiras de combater o câncer. Porém, o ataque indiscriminado promovido pelas 

drogas antineoplásicas às células de rápida proliferação, produz os indesejáveis efeitos 

colaterais. As mulheres em tratamento evidenciam sentimentos de tristeza, ansiedade, 

vergonha, exclusão e mutilação devido aos efeitos colaterais das drogas, da radioterapia, da 

quimioterapia e da cirurgia. O tratamento do câncer vem se beneficiando de inovações 

tecnológicas que resultam em crescente aumento da sobrevida. Contudo, as neoplasias trazem 

à tona a sensação de vulnerabilidade frente à possibilidade da morte. Conhecer os estressores, 

tendo em vista as demandas de ajustamento que eles suscitam, é passo primordial para o 

adequado planejamento das atividades assistenciais com fins de reabilitação. OBJETIVO 

Aplicar a Teoria de Estressores de Betty Neumann a pacientes oncológicos em tratamento 

quimioterápico ambulatorial, identificar os estressores presentes nessas mulheres e 

implementar o processo de enfermagem a esses pacientes à luz da Teoria de Estressores de 

Betty Neumann. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo com abordagem qualitativa 

realizado com 20 mulheres com câncer de mama em primeiro tratamento quimioterápico em 

um centro de oncologia de referência no estado do Ceará para prevenção, diagnóstico e 
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tratamento do câncer. Critérios de inclusão: pacientes do sexo feminino, com a primeira 

ocorrência de câncer de mama, em primeiro tratamento quimioterápico e maiores de dezoito 

anos. A coleta de dados ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2012 por meio de 

entrevista semi– estruturada individual, contendo questões direcionadas à identificação dos 

estressores e preenchimento de um roteiro com os dados sócio demográficos e clínicos 

elaborado pelas autoras. Os dados foram categorizados de acordo com o proposto por 

Neumann, identificando os principais estressores identificados, os diagnósticos de 

enfermagem, as metas a serem alcançadas e os resultados esperados. A teoria de Betty 

Neuman usa uma abordagem de sistemas focalizada nas necessidades humanas de proteção e 

de alívio do estresse. Ela acreditou que as causas do estresse podem ser identificadas e 

remediadas pelas intervenções de enfermagem. A pesquisa respeitou em todas as etapas os 

princípios éticos e legais previstos na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde. RESULTADOS: A aplicação do processo de enfermagem segundo a 

teoria de Betty Neumann permite que as intervenções de enfermagem sejam realizadas 

visando à redução de eventos estressores além de ajudar essas mulheres no enfrentamento da 

doença durante a fase do tratamento até a reabilitação fortalecendo linha de defesa delas. 

Neuman usa uma abordagem de sistemas focalizada nas necessidades humanas de proteção e 

de alívio do estresse. Ela acreditava que as causas do estresse poderiam ser identificadas e 

remediadas pelas intervenções de enfermagem. Entre os principais estressores identificados 

destacam-se limitações físicas, perda da mama, alopecia, autoimagem prejudicada, 

diagnóstico de câncer, afastamento familiar, medo da morte, dificuldade em aceitar a doença, 

problemas financeiros e mudanças nos hábitos de vida. Os diagnósticos de enfermagem 

encontrados foram: mobilidade física prejudicada, distúrbio da imagem corporal, tensão no 

papel do cuidador, medo e enfrentamento ineficaz. Entre as principais intervenções de 

enfermagem formuladas destaca-se a promoção de um plano de ensino em relação ao 

diagnostico e tratamento câncer para que as mulheres aumentassem o conhecimento sobre a 

temática; entender as fragilidades emocionais, promover segurança e estimular autoconfiança, 

estimular o apoio dos familiares, estimular a fazer parte de grupos sociais ou religiosos, 

incentivar a buscar suas crenças espirituais, aliviar estresse e ansiedade e proporcionar 

momentos de distração. CONCLUSÃO: A condição de ter realizado mastectomia implica na 

necessidade de adaptação à nova situação, o que contribui para o surgimento e manutenção de 

níveis consideráveis de estresse, inclusive com repercussões no tratamento e na qualidade de 

vida dessas mulheres. O estresse gerado pelo diagnóstico e tratamento do câncer de mama 

altera o metabolismo feminino, contribuindo para o surgimento da depressão, fadiga, fraqueza 

e desmotivação. Disponibilizar uma assistência de qualidade e humanizada, e compreender os 

sentimentos dessas mulheres é relevante para melhorar o bem-estar físico, emocional e a 

adaptação ao regime terapêutico melhorando a qualidade de vida. Identificando os estressores 

é possível traçar um plano de cuidados personalizado de acordo com as reais necessidades do 

paciente. A presença de estressores nas pacientes acometidas pelo câncer de mama leva a 

refletir sobre o papel do enfermeiro como cuidador e como este deve através da 

sistematização da assistência de enfermagem oferecer um cuidado de enfermagem que 

possibilite a melhor qualidade de vida da mulher mastectomizada. Mesmo com o avanço 

tecnológico das últimas décadas, o diagnóstico e tratamento dessa patologia ainda estão 

vinculados à ideia de mortalidade acarretando diversas consequências tanto na vida da mulher 

quanto de seus familiares como sentimentos de angústia, sofrimento e impotência diante da 

morte. O envolvimento da família no processo de reabilitação, bem como a condução desse 

processo por meio de um trabalho em grupo com pacientes que estão vivenciando a mesma 

experiência poderia promover maior adesão ao programa. A equipe de saúde exerce um papel 

importante na prevenção, profilaxia e tratamento de complicações, no entanto, a identificação 

desses estressores durantes as fases do tratamento oncológico tem sido um grande desafio. 



 

IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: A assistência de enfermagem deve prevenir e 

identificar precocemente a presença de estressores para que a intervenção seja feita o mais 

cedo possível a fim de evitar mais sofrimento na vida dessas mulheres. O enfermeiro é o 

profissional que está presente em todas as etapas do tratamento da paciente mastectomizada 

em tratamento quimioterápico. E com tal proximidade é quem costuma identificar com mais 

facilidade quais os estressores que costumam acometer essa mulher durante o tratamento. 

Identificando esses estressores é possível traçar um plano de cuidados personalizado para essa 

paciente de acordo com sua necessidade e assim melhorar a qualidade de vida e contribuir 

para minimizar possíveis sintomas decorrentes do agir dos estressores e da reação apresentada 

por essa paciente. 

DESCRITORES: Neoplasias da mama. Estresse psicológico. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Choque séptico é o termo utilizado para definir a falência circulatória 

aguda de causa infecciosa, tendo como caracteristica a hipotensão arterial grave e refratária 

provocada através de germes como bactérias, fungos e vírus, levando a septicemia e 

comprometimento do sistema circulatório através da dilatação venocapilar
 (1)

. É uma das 

doenças fatais mais comuns de todo mundo. Anualmente, 20 a 30 milhões de pacientes são 

atingidos. Vale salientar que essa doença vem aumentando em uma taxa anual de 8 a 13% nos 

países ricos, o que pode ser explicado pelo envelhecimento populacional, o uso crescente de 

intervenções de alto risco em todas as faixas etárias e o desenvolvimento de patógenos 

resistentes a antibióticos e mais virulentos; já nos países em desenvolvimento, a desnutrição, a 

pobreza e a falta de acesso a vitaminas e tratamento precoce contribuem para o agravo da 

doença levando muitas vezes á morte 
(2)

. As causas mais comuns da sepse ocorrem pela 

contaminação de cateteres, sondas vesicais, pneumonias, trauma, queimaduras, pancreatite 

aguda grave, intervenção cirúrgica, terapia transfusional e infecção
 (1)

. As manifestações 

clínicas mais comuns são febre ou hipotermia, taquicardia, taquipnéia, leucocitose ou 

leucopenia 
(2)

. O diagnóstico é clínico e baseia-se nas alterações que constituem a síndrome da 

resposta inflamatória sistêmica (SIRS), sendo indispensável uma boa anamnese e exame 

físico, procurando avaliar sinais e sintomas de inadequação da perfusão tecidual 
(1)

. O 

tratamento básico se dá por antibióticos. Dependendo da gravidade do caso, serão necessários 

tratamentos para estabilizar a pressão arterial e função renal. Não raramente, o paciente requer 

suporte avançado numa UTI 
(1)

. Os profissionais de saúde devem ter em mente os riscos que a 

sepse pode levar e a alta taxa de mortalidade associada a ela em qualquer ambiente que 

trabalhem. Ao cuidar de um paciente com esse tipo de doença o profissional de enfermagem 

contribui com os outros membros da equipe para identificar o local e origem da sepse e os 

organismos específicos envolvidos. A equipe de enfermagem monitora o paciente quanto aos 

sinais vitais, administra medicamentos prescritos, monitora os níveis sanguíneos, o estado 
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hemodinâmico, balanço hídrico e estado nutricional 
(4)

. A Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) se torna indispensável no manejo á esse tipo de paciente onde ira 

contribuir para a organização do cuidado tornando possível a operacionalização do Processo 

de Enfermagem (PE), dando assim, visibilidade a contribuição da enfermagem na área de 

atenção a saúde. A SAE tem como objetivo identificar as situações de saúde-doença e as 

necessidades de cuidados de enfermagem, bem como auxiliar as intervenções de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade. Assim, o 

enfermeiro deve utilizar a SAE para prestar um cuidado adequado e efetivo ao paciente com 

choque séptico 
(5)

. OBJETIVO: Relatar um estudo de caso de um paciente portador de 

choque séptico e descrever as práticas assistenciais de enfermagem necessárias a portadores 

dessa doença, visando o cuidado integral. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Tratou-se de 

um estudo de caso de uma paciente com o diagnóstico de choque séptico, realizado em julho 

de 2013, na emergência de um hospital estadual de alta complexidade e de referência em 

Fortaleza-CE. Realizou-se exame físico e consulta ao prontuário da paciente, com a finalidade 

de conhecer as evoluções médicas e de enfermagem para a compreensão da história da 

paciente. Para identificação dos diagnósticos de enfermagem utilizou-se a taxonomia da 

NANDA International. Os dados foram organizados em uma tabela e analisados de acordo 

com a literatura pertinente. Os aspectos éticos exigidos na Resolução 196/96 foram 

respeitados. RESULTADOS: M.H.S, sexo feminino, 63 anos, natural e procedente de 

Fortaleza, solteira. Deu entrada ao hospital apresentando tosse seca, adinamia, mialgia, 

hipoxemia (porém aceitando dieta) e náuseas, faltou duas seções de hemodiálise devido 

estado geral ruim, tendo evoluído na noite anterior com desorientação. Teve quadro 

convulsivo (tônico-clônico) com perda da consciência, sem liberação esfincteriana de 2 

minutos, além de “roncado” no tórax e dispnéia. Deu entrada na SPCR rebaixada e 

taquidispnéica, PA= 220x120 mmHg, Dx= 202mg/dl, FC= 105bpm, SO2= 88% (ar 

ambiente). Movimenta os quatro membros. Avaliação cardíaca: RCR 2T, sem sopros. 

Avaliação pulmonar: MUV presentes, com crepitações difusas bilaterais até ápice. Abdome: 

flácido, indolor, sem massas e/ou VMG, RHA presentes. PPP sem edemas e/ou cianose. Pé 

diabético á direita. Fístula para hemodiálise em antebraço E. Apresenta, atualmente, 

diagnóstico de choque séptico, IRC agudizada, meningite viral resolvida, 2 PCR, KPC, sendo 

prescrito isolamento de contato e cuidados paliativos. Sem sedoanalgesia. Segue em TQT, 

VM modo A/C, PEEP= 05, FiO2= 21%, FR= 15/14, SatO2= 93%. AP: MUV presente, sem 

RA. AC: RCR, 2T, BNF, sem sopros. TGI: dieta por SNG, evacuações presentes. Abdome 

flácido, RHA presentes, Sem diurese no momento. Diagnósticos de enfermagem: 

Desobstrução ineficaz de vias aérea relacionada à infecção, presença de via aérea artificial e 

secreções retidas caracterizadas por quantidade excessiva de muco e ruídos adventícios 

respiratórios; Risco de infecção relacionada a procedimentos invasivos; Risco de integridade 

da pele prejudicada relacionado à imobilização física
 (6)

. Intervenções de enfermagem: 

Monitorar os sinais vitais; Realizar balanço hídrico; Realizar mudança de decúbito a cada 2 

horas; Realizar aspiração de TOT e VAS; Hidratar a pele com A.G.E., mantendo os lençóis 

esticados; Realizar procedimentos invasivos com técnica estéril. CONCLUSÃO: Com a 

realização deste estudo de caso percebemos que a SAE proporciona ao profissional 

enfermeiro um cuidar baseado em um maior conhecimento técnico científico, planejamento, 

cuidado holístico, organização, direcionamento do cuidado, documentação das ações e 

atenção. Assim, a utilização da SAE beneficia não somente o profissional de enfermagem, 

mas também, a equipe como um todo e principalmente o paciente. CONTRIBUIÇÕES / 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Contribuir no cuidado de enfermagem ao 

paciente com choque séptico, proporcionando assim uma assistência holística e de qualidade. 

Além disso, solidificar a profissão e aumentar a visibilidade e a importância da enfermagem 

dentro de uma equipe multidisciplinar. REFERÊNCIAS: 1. FELICE, D.C.; SUSIN, F. C.; 



 

COSTABEBER, M.A.; RODRIGUES, T.A.; BECK, O.M.; HERTZ, E. Choque: diagnóstico 
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agente infeccioso – diagnóstico. Rev. bras. ter. intensiva vol.23 no.2 São Paulo April/June 

2011. 4. Brunner e Suddarth, tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. 5. Truppe, T. C.; Meier, M. J. ; Calixto, R. C. ; Peruzzo, S.A. ; 

Crozeta, K. Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. 

Rev. bras. enferm. vol.62 no.2 Brasília Mar./Apr. 2009. 6. Nanda International. Diagnósticos 

de enfermagem da NANDA: definições e classificação (2012-2014). 

DESCRITORES: Diagnóstico de Enfermagem. Choque séptico. Estudos de Casos. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo de desenvolvimento normal, envolvendo 

alterações neurobiológicas estruturais, funcionais e químicas. Logo, esse prolongamento da 

vida é um desejo de qualquer sociedade. Todavia, essa conquista somente é real quando se 

agrega qualidade aos anos adicionais de vida. O crescimento da população idosa é um 

fenômeno mundial e, no Brasil, as modificações ocorrem de forma acelerada, passando de 3 

milhões em 1960 para 20 milhões em 2008, um aumento de quase 700% em menos de 50 

anos. Consequentemente, doenças próprias do envelhecimento passaram a ganhar maior 

expressão no conjunto da sociedade. Diante dessa realidade, o cuidado a pessoa idosa deve ser 

realizado com base em importantes parâmetros como nutrição, visão, audição, incontinência, 

atividade sexual, humor/depressão, cognição/memória, função dos membros inferiores e 

superiores e atividades diárias, focando na funcionalidade, pois o declínio pode sugerir a 

presença de doenças ou alterações ainda não diagnosticadas, sendo possível fazer um balanço 

entre as perdas e os recursos disponíveis para sua compensação. Além dessa questão dos 

cuidados no âmbito ambulatorial, um dos maiores desafios na atenção à pessoa idosa é fazê-la 

com que possa desfrutar de diversos prazeres que a vida oferece mesmo estando com algumas 

limitações, ou seja, deixa-la sempre inserida na sociedade, sentindo-se útil no meio que 

convive. Infelizmente, em decorrência de diversas características que são inerentes dessa faixa 

etária, como, audição prejudicada, o que pode acarretar em dificuldades por parte da família e 

da sociedade em lidar e compreender esses processos. Ações voltadas para prevenção e 

identificação precoce de alterações são os elementos essenciais para um cuidado de qualidade. 

OBJETIVO: Descrever avaliação multidimensional e os cuidados de enfermagem a uma 

pessoa idosa. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo de caso realizado no período de 

junho de 2013 no domicílio do participante. Realizou-se exame físico e anamnese. No 

momento da coleta, utilizou-se um formulário de avaliação multidimensional, bem como a 

escala de depressão geriátrica e o Mini Exame do Estado mental. Em seguida foram 

identificados os diagnósticos de enfermagem, de acordo com a taxonomia da NANDA 
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International 2012 e implementadas as intervenções pertinentes. Os dados coletados foram 

discutidos e analisados pelas pesquisadoras. Respeitaram-se os aspectos éticos da resolução 

196/96. RESULTADOS: M.S.R.D, sexo feminino, 75 anos, natural de Tutóia (MA), 

procedente de Fortaleza, aposentada, ensino médio completo, com diagnóstico de Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HSA) e problemas circulatórios. Em uso de: Ticlid, Propranolol, 

Captopril, Hidrion, Lasix e Citracal. Mora com a filha, o genro e duas netas. Possui 6 filhos e 

14 netos. Relata ter sofrido uma perda significativa na família e por isso ficou sem vontade de 

realizar suas atividades de rotina, porém está conseguindo aos poucos voltar as suas 

atividades normais. Ingere no café da manhã vitamina de frutas (mamão, aveia, banana, 

farinha de linhaça); no lanche da manhã: café com leite e bolacha; no almoço: arroz, frango 

ou carne ou peixe; no lanche da tarde: vitamina ou fruta ou suco com bolacha; no jantar: canja 

ou café com pão; antes de dormir: mingau de aveia. Relata não sentir fome e comer em 

pequenas quantidades. Não realiza atividade física, pois não tem vontade. Ao exame físico: 

Couro cabeludo sem sujidades, ausência de pediculose, cabelos hidratados, resistentes, 

distribuição capilar regular. Face simétrica, normocorada, hidratada, ausência de nevos. 

Mucosa ocular normocorada, esclera branca, sem alterações oculares, fissura ocular ao nível 

da implantação auricular. Narinas pérvias, sem desvio de septo e em boas condições de 

higiene. Ausência de sujidades e cerúmen no pavilhão auricular bilateralmente, acuidade 

auditiva preservada. Lábios normocorados, hidratados e íntegros, mucosa oral preservada. 

Tórax simétrico e elíptico, sem retrações ou abaulamentos, boa expansibilidade pulmonar, 

frêmitos tóraco-vocais presentes. À ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares presentes, sem 

ruídos anormais. Ausculta cardíaca: ritmo normal, bulhas normofonéticas em 2T, sem sopros. 

Abdome plano, indolor à palpação, ruídos hidroaéreos presentes. Membros superiores e 

inferiores sem edema. Sinais vitais: PA= 120 x 80 mmHg, FR= 19 irpm; FC: 87 bpm, 

T=36ºC. Na realização da avaliação multidimensional, relatou que sua altura é 1,49 m e seu 

peso é 49 kg, tendo, assim, um índice de massa corpórea de 21,62, apresentando um 

diagnóstico nutricional de baixo peso. As áreas avaliadas que apresentaram alterações foram 

as seguintes: humor e depressão, sendo realizado a escala de depressão geriátrica abreviada, 

apresentando uma pontuação normal, 2 escores; em relação ao domicílio relatou que possui 

tapetes soltos em casa, na cozinha e no banheiro e que o banheiro não possui corrimão; quanto 

a queda relatou que caiu uma vez há muito tempo, não lembrando há quanto tempo, porém 

lembra que foi em um supermercado. No mini exame do estado mental apresentou uma 

pontuação de 30 escores no total, estando dentro dos padrões de corte. Na avaliação do 

APGAR da Família apresentou boa funcionalidade familiar, obtendo 10 pontos. Em relação 

ao ECOMAPA, apresentou uma relação forte com a família extensa e a igreja e tênue com 

amigos. Os diagnósticos de enfermagem identificados foram: nutrição desequilibrada: menos 

do que as necessidades corporais caracterizados por falta de interesse pela comida e peso 

corporal 20% ou mais abaixo do ideal; pesar caracterizado por sofrimento, relacionado a 

morte de pessoa significativa; disposição para processos familiares melhorados caracterizado 

por relacionamentos geralmente positivos, a família adapta-se a mudanças e o funcionamento 

familiar satisfaz às necessidades dos membros da família; risco de quedas, relacionado a 

ausência de material antiderrapante no box do chuveiro e tapetes espalhados pelo chão. As 

intervenções de enfermagem foram: orientar a idosa a comer de 3 em 3 horas, variar os 

alimentos para melhorar o apetite, descobrir o que mais gosta e colocar nas refeições; orientar 

a idosa a tentar voltar a sua rotina, se apoiar na religião para superar a perda; incentivar a 

continuar e preservar a boa relação com a família; orientar a tirar os tapetes soltos, colocar 

tapetes antiderrapantes e corrimão no banheiro. CONCLUSÃO: Concluímos que a 

assistência de enfermagem a uma pessoa idosa se torna mais efetiva quando aplicada a 

avaliação multidimensional, pois assim compreende-se melhor as suas fragilidades, sejam elas 

físicas, psíquicas ou sociais. Após ter conhecimento dessas questões, pode-se planejar 



 

cuidados que promovam uma assistência integral ao idoso, para então implementar as 

intervenções necessárias, avaliando, posteriormente, a sua eficácia. 

CONSIDERAÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: O enfermeiro deve 

conhecer os instrumentos que avaliam de forma integral o idoso afim de melhorar a 

assistência à esta população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

DESCRITORES: Idoso. Enfermagem. Avaliação Geriátrica. 
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INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é uma alteração cardíaca onde o 

coração apresenta-se incapaz de bombear o sangue em uma taxa proporcional às necessidades 

dos tecidos metabolizantes. Embora seja geralmente causada por um desenvolvimento lento 

de uma deficiência intrínseca na contração do miocárdio, uma síndrome clínica similar está 

presente em alguns pacientes com insuficiência cardíaca causada por condições nas quais o 

coração normal é exposto a uma carga que excede sua capacidade, ex: sobrecarga líquida, 

infarto agudo do miocárdio, disfunção valvular aguda; ou nas quais o enchimento ventricular 

está prejudicado. A ICC é uma condição comum e frequentemente recorrente com um mau 

prognóstico, consiste num problema mundial da saúde pública sendo conhecida como uma 

síndrome do idoso. É uma síndrome que ocorre em indivíduos que devido a alguma 

anormalidade cardíaca, desenvolvem um conjunto de sintomas e sinais clínicos consecutivos a 

falência hemodinâmica. A ICC é o principal diagnóstico registrado na internação hospitalar 

dos pacientes hospitalizados com mais de 65 anos, em muitos estados patológicos. O início da 

insuficiência cardíaca é precedido de hipertrofia cardíaca, a resposta compensatória do 

miocárdio ao aumento do trabalho mecânico. A redução de bombeamento sanguíneo pelo 

coração pode ter várias origens desde idiopatias a causas secundárias como: diabetes, estresse 

emocional, obesidade, dieta rica em sódio e gorduras, inatividade física, idade, história 

familiar, dentre outros. A hipertensão arterial, arteriosclerose e alteração do funcionamento 

das válvulas cardíacas são os grandes responsáveis por 95% dos casos. A insuficiência 

cardíaca grave ou insuficiência cardíaca descompensada ocorre quando o coração é 

gravemente lesado e não ocorre nenhum tipo de compressão para que o débito cardíaco seja 

normal. A base desse tipo de insuficiência é o fato que o coração não consegue bombear 
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sangue suficiente para fazer os rins funcionarem adequadamente, ocasionando uma contínua 

retenção de líquido, onde este é desenvolvido cada vez mais, podendo levar à morte. Os 

sintomas apresentados pelo portador de ICC geram sinal de alarme ocasionado pela 

dificuldade respiratória que surge ao menor sinal de esforço físico, originado inclusive em 

estado de repouso, levando o paciente a dormir utilizando diversas “almofadas” para respirar 

melhor. Numa fase avançada aparecem dores de cabeça, dor abdominal, inchaço das 

extremidades, principalmente pés, tornozelos e pernas. OBJETIVO: O objetivo do estudo é 

relatar a sistematização da assistência de enfermagem a uma paciente com insuficiência 

cardíaca congestiva fundamentada na teoria das necessidades humanas básicas. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso clínico, realizado em um 

hospital público na cidade de Quixadá-CE. Durante o estágio da Disciplina Processo de 

Cuidar da Saúde do Adulto, nos meses de novembro e dezembro de 2012. A coleta de dados 

foi realizada a partir de um instrumento fundamentado na Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas, por meio de uma entrevista clínica com a paciente, seguida de exame físico e busca 

de dados no prontuário. A análise dos dados foi realizada a partir do julgamento clínico dos 

Diagnósticos de Enfermagem de acordo com a Taxonomia II da North Amercian Nursing 

Association International (NANDA), intervenções de enfermagem baseadas na Nursing 

Intervention Classification (NIC) e resultados de enfermagem segundo a Nursing Outcome 

Classification (NOC). Com relação aos aspectos éticos foram obedecidas as recomendações 

da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisa com seres humanos. 

RESULTADOS: Sexo feminino, 62 anos, branca, casada, católica, aposentada, analfabeta, 

cinco filhos, natural de Baturité-CE e residente em Quixadá-CE. Fonte da entrevista: paciente. 

Queixa Principal: Dor abdominal, cansaço, desmaio e tontura. Durante três dias persistiam os 

sintomas, vindo então, a procurar a emergência da unidade e após avaliação do clínico e 

alguns exames, foi admitida para internação. Relata que há um ano sentia-se cansada e com 

tontura, sendo há dois meses diagnosticada com Insuficiência Cardíaca Crônica (ICC). Pele: 

fina, desidratada, apresentando turgor e elasticidade diminuída. Higiene satisfatória. Orientada 

no tempo e espaço. Refere dor abdominal intensa, classificada segundo a escala de 0 a 10 com 

valor numérico quatro (desconfortável), devido à ausência de eliminações fisiológicas. 

Apresenta sono e repouso prejudicados como consequência da dor abdominal. Tem 

dependência total para movimentar-se e autocuidado (alimentar-se, ir ao banheiro, tomar 

banho e vestir-se). Afirma ter bom relacionamento com a família. Mora com o esposo e com 

um neto na zona urbana, em casa de alvenaria, com água encanada e saneamento básico, 

banheiro dentro de casa e coleta de lixo. Exame físico - Sinais vitais: P: 75 bpm; T: 36ºC; PA: 

180/100 mmHg; FC: 55 bpm; FR: 25 rpm. Sistema gastrointestinal: Sem dentição, cavidade 

oral ressecada, abdômen distendido, globoso e com estrias. RHA ausentes. Sistema urinário: 

presença de edema nos MMII e MMSS. Durante palpação refere dor em todos os quadrantes. 

Diagnósticos de enfermagem: Dor aguda caracterizada por relato verbal de dor relacionado a 

agentes lesivos (biológicos); eliminação urinária prejudicada caracterizada por retenção 

urinária relacionado a múltiplas causas; constipação caracterizada por abdome distendido, dor 

abdominal, maciço à percussão abdominal relacionado à mobilidade do trato grastrointestinal 

diminuída; volume de líquidos excessivos caracterizado por edema e oligúria relacionado a 

mecanismos reguladores comprometidos; padrão de sono prejudicado caracterizado por 

insatisfação com o sono relacionado à dor abdominal; mobilidade física prejudicada 

caracterizada por amplitude limitada de movimentos relacionada à dor; déficit no autocuidado 

para alimentação, banho, higiene íntima e vestir-se caracterizado por incapacidade de ingerir 

alimentos de forma segura, incapacidade de acessar o banheiro, incapacidade de fazer higiene 

íntima apropriada e capacidade prejudicada de colocar e tirar itens de vestuário relacionada à 

dor. Resultados de enfermagem: Controle da dor; eliminação urinária; eliminaçao intestinal; 

sobrecarga de líquidos severa; sono; mobilidade; autocuidado: alimentação, banho, higiene 



 

íntima e vestir-se. Intervenções de enfermagem: Controle da dor; cuidados da retenção 

urinária; controle de constipação/ impactação; controle hidroeletrolítico; melhora do sono; 

posicionamento; assistência do autocuidado. CONCLUSÃO: A sistematização da assistência 

de enfermagem é importante para estabelecer prioridades no atendimento ao paciente 

observando-o em sua totalidade, permitindo desenvolver ações no cuidado que sejam 

adequadas e de qualidade, a fim de aliviar os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. 

Apresenta-se como relevante o desenvolvimento deste estudo, pois põe em prática o processo 

de enfermagem que é tão importante nos cuidados de enfermagem, fortalecendo a autonomia 

da profissão. 

DESCRITORES: Dor abdominal. Enfermagem. Insuficiência Cardíaca Congestiva. 
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INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) consiste na incapacidade do coração para 

bombear sangue suficiente para atender às necessidades teciduais de oxigênio e nutrientes do 

organismo. Do ponto de vista fisiológico a IC geralmente é resultado da contratilidade 

diminuída do miocárdio, resultante do fluxo sanguíneo coronariano diminuído. A IC é 

atualmente reconhecida como problema de saúde pública devido a grande incidência de novos 

casos, estima-se que dois milhões de casos novos são diagnosticados anualmente no mundo. 

No Brasil, são diagnosticados 240 mil casos por ano, sendo que as projeções indicam que em 

2025, aproximadamente, 30 milhões de pessoas (15% da população) serão acometidas pela 

IC, aumentando assim, os gastos com essa síndrome. O aumento na incidência da IC está 

relacionado a melhorias no tratamento das doenças cardíacas (infarto agudo do miocárdio e 

hipertensão arterial sistêmica) e o maior número de pessoas idosas, resultando em taxas de 

sobrevida aumentada. As principais complicações que podem levar a IC são: Diabetes 

Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Miocardiopatia, Distúrbios Valvares, Doença da 

Artéria Coronária, Arritmias Cardíacas, dentre outras. As manifestações clínicas produzidas 

pela IC afetam diversos sistemas orgânicos, tais como: cardiovasculares, cerebrovasculares, 

gastrointestinais, renais e respiratórios. Sendo os principais sintomas, respectivamente, 

taquicardia, vertigem, ascite, noctúria e dispnéia de esforço. O edema pulmonar e o periférico 

são manifestações causadas pela IC, sendo o primeiro pela insuficiência cardíaca esquerda 

podendo causar congestão rápida dos pulmões levando a morte em minutos a horas, e o 

segundo pela insuficiência cardíaca direita não considerada uma forma tão grave. Através do 

ecocardiograma podem ser identificados os dois tipo de IC, Insuficiência Cardíaca Sistólica 

que é o resultado da diminuição da contração ventricular e a Insuficiência Cardíaca Diastólica 
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que é a dificuldade de enchimento ventricular. O tratamento da IC ocorre por meio de 

intervenções clínica e cirúrgica. A terapêutica clínica baseada no tripé digital, diuréticos e 

inibidores da enzima conversora tem provocado as melhores respostas, com redução de 

manifestações clínicas, de necessidade de hospitalizações e de mortalidade. Para os pacientes 

com importante disfunção ventricular, em que os procedimentos clínicos já estão esgotados, 

três procedimentos cirúrgicos podem ser cogitados: o transplante cardíaco, a ventriculectomia 

parcial e a cardiomioplastia. O estado de saúde no envelhecimento é o resultado de muitos 

fatores, pois com o passar dos anos vividos após a idade de 65 anos, pacientes e clínicos 

devem focalizar as condições em que os idosos vivem. Após a idade de 65 anos, 80% das 

pessoas relatam uma ou mais doenças crônicas, e quase todas aumentam com a idade. Apesar 

dos avanços nas condutas médicas e cirúrgicas para IC, a mortalidade permanece alta. As 

enfermeiras podem fazer uma importante diferença na promoção de resultados positivos. 

Ressaltando a importância da aplicação do Processo de Enfermagem para garantir a melhoria 

da assistência. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo descrever a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem desenvolvida para um paciente com insuficiência cardíaca. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de caso clínico desenvolvido 

para um paciente com insuficiência cardíaca. Realizado na Clínica Médica do hospital 

municipal de Quixadá-CE, durante o estágio da Disciplina de Processo de Cuidar da Saúde do 

Adulto, nos meses de novembro e dezembro de 2012. As informações foram obtidas por meio 

de entrevista clínica com a filha do paciente, utilizando-se instrumento fundamentado na 

Teoria das Necessidades Humanas Básicas, seguido de exame físico e busca de dados no 

prontuário do paciente. Foram elaborados diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem segundo a Taxonomia II da NANDA-Internacional, a Classificação das 

Intervenções de Enfermagem (NIC) e Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). 

Foram obedecidas diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos, de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

RESULTADOS: Sexo masculino, 90 anos, branco, casado, católico, aposentado, analfabeto, 

14 filhos sendo 13 vivos, natural e residente em Quixadá-CE. Fonte da entrevista: filha. 

Queixa Principal: Dor e edema no pé esquerdo. Nega tabagismo e etilismo. Portador de 

Hipertensão Arterial Sistêmica, Hipertrofia Ventricular Esquerda, Isquemia miocárdica e 

Adenocarcinoma Prostático. Apresenta sono e repouso preservado. Mantêm ótimo 

relacionamento com a família. Mora com a esposa na zona rural, em casa de alvenaria, com 

sete cômodos, água tratada, lixo incinerado, banheiro com fossa, cisterna e não possui rede de 

esgoto. Possui um animal doméstico (gato). Ao exame físico: orientado no tempo e espaço, 

pele normocorada, umidade normal, textura enrugada, temperatura aumentada no MID, 

elasticidade diminuída, turgor normal. Acesso venoso com jelconº 20 no MSD, fazendo uso 

de soroterapia. Condição de higiene: cabelos limpos e unhas não aparadas. Acuidade visual e 

auditiva normais. Ausência total de dentes e não utiliza prótese dentária. Tórax e respiratório: 

mamas simétricas, ventilação espontânea, ar ambiente, AP: MVU sem RA. Mucosas 

normocoradas, normocárdico, normotenso. AC: RCI; 2T; bulhas hipofonéticas; S/S. 

Abdomen: RHA presentes, indolor à palpação. Eliminações fisiológicas presentes em fraldas. 

Tem dependência total para o autocuidado e movimentar-se (alimentar-se, ir ao banheiro, 

tomar banho, vestir-se e tomar remédio). Apresenta-se calmo e colaborativo. Dor classificada 

como (4) desconfortável, segundo escala de 0 a 10. Sinais vitais: PA: 108/62 mmHg; FR: 28 

rpm; FC: 68 bpm; T: 37,2 ºC; P: 64 bpm. Glicemia: 214 mg/dl. Diagnósticos de enfermagem: 

Dor aguda caracterizada por relato verbal de dor relacionada à doença; Mobilidade física 

prejudicada caracterizada por amplitude limitada do movimento relacionado à dor; Déficit no 

autocuidado para alimentação, banho, higiene íntima e vestir-se caracterizado por 

incapacidade de ingerir alimentos de forma segura, incapacidade de acesso ao banheiro, 

incapacidade de fazer higiene íntima apropriada e capacidade prejudicada de colocar e tirar 



 

itens de vestuário necessários relacionado à dor; Risco de glicemia instável relacionado à 

monitoração inadequada da glicemia. Resultados de enfermagem: Controle da dor; 

Mobilidade; Autocuidado: alimentação, banho, higiene íntima e vestir-se; Nível de Glicemia; 

Intervenções de enfermagem: Controle da dor; Assistência no autocuidado; Posicionamento; 

Tratamento da Glicemia. CONCLUSÃO: Consideramos que foi de fundamental importância 

o desenvolvimento deste trabalho, pois mostrou a necessidade da aplicação do Processo de 

Enfermagem para assistência ao paciente internado em instituições hospitalares, pois garante 

um atendimento individualizado, e integral com diminuição de riscos e erros no cuidado, a 

fim de promover melhoria no estado de saúde, concomitantemente, a alta hospitalar para que 

o mesmo retorne precocemente ao convívio familiar retomando as atividades de vida diária. 

DESCRITORES: Dor abdominal. Enfermagem. Insuficiência Cardíaca Congestiva. 
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ESTRATÉGIAS EM SAÚDE MENTAL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: 
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INTRODUÇÃO: A Saúde Mental apresenta-se como uma grande área de interesse para a 

Saúde Pública e para toda a sociedade. Com a transição epidemiológica das doenças, afecções 

bastante freqüentes e relevantes são àquelas relacionadas a esse setor, influenciando 

diretamente a qualidade de vida do ser humano e de todos ao seu redor. Segundo o Ministério 

da Saúde, 3% da população mundial apresentam transtornos mentais graves e persistentes, 

sendo 6% relacionados a álcool e outras drogas. O mesmo apresenta que 12% das pessoas, em 

geral, necessitam de atendimento especial em saúde mental
1
. Infelizmente muitas pessoas, 

pelo desconhecimento, não acreditam estarem doentes quando algo relacionado aos aspectos 

psicossociais os acomete, o que contribui para que não solicitem ajuda qualificada. A 

superlotação em alguns serviços de saúde também influencia para a falta de identificação 

pelos profissionais, o que torna necessário uma maior sensibilização e conhecimento por parte 

desses. Diante da epidemiologia dos transtornos da psico contemporaneidade e levando em 

conta que a Atenção Primária é a porta de entrada para os serviços de saúde, e ainda que, 

muitos pacientes procuram a Estratégia Saúde da Família por problemas físicos que muitas 

vezes podem ter relação com esses transtornos, é relevante que haja uma maior intervenção 

dentro desse nível de atenção no que se refere à Saúde Mental. OBJETIVO: Identificar 

pessoas que apresentam manifestações referentes a algumas doenças da psico 

contemporaneidade, incluindo a ansiedade, a depressão e o uso de álcool ou drogas, através de 

busca ativa na Estratégia Saúde da Família. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O presente 

estudo, representado por um Relato de Experiência, aconteceu em uma Equipe de Saúde da 

Família, localizado no município de Capistrano, interior do Ceará, durante o ano de 2011 e 

2012. Os pacientes seriam aqueles que comparecessem às consultas no posto de saúde ou que 

fossem identificados por profissionais da equipe através de visitas. Um dos critérios era 
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apresentar durante os atendimentos, ou visitas, sinais e sintomas relacionados à ansiedade, 

depressão ou uso de álcool ou drogas. Após a identificação passariam por consulta médica 

para diagnóstico e encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) caso fosse 

necessário, ou seriam acompanhados pela ESF. Para depressão, foi utilizado a Escala de 

Depressão de Hamilton, que foi a primeira escala para esse tipo de patologia, hoje já com 

adaptações, e que também serviu de base para elaboração de outras
2
. RESULTADOS: A 

princípio, foram realizados treinamentos e encontros mensais com a equipe do Centro de 

Atenção Psicossocial do município, instituição essa que atende a toda a população da região 

do maciço de Baturité. Participaram dos encontros enfermeiros, médicos, dentistas, auxiliares 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde da ESF e da equipe multiprofissional do 

CAPS. Os encontros, que acontecem até hoje, são mensais. Algumas participações também 

ocorreram fora do município, como em Quixadá, para conhecimento de estratégias utilizadas, 

o que facilitou o trabalho desenvolvido, transformando as consultas realizadas, que passaram 

a ter uma atenção diferenciada, como a indagação de “como vai a sua vida” no início de cada 

atendimento. A classificação ocorreria quando os mesmos fossem encaminhados a consulta 

médica para definição de diagnóstico e realização de Plano de Cuidados, juntamente com a 

equipe. De início, foram identificadas 25 pessoas que apresentaram manifestações 

características e que passaram a estar mais presentes no posto de saúde. Foram selecionados 

dias no cronograma para consultas específicas, realizadas visitas domiciliares para um 

acompanhamento mais aprofundado, encaminhados para o CAPS aqueles que deveriam ter 

um seguimento mais rigoroso, bem como realizado discussão de casos nos encontros entre 

esse e o PSF. O questionário de depressão de Hamilton foi utilizado, já que apresenta 

indagações que facilitam um maior conhecimento do entrevistado. As entrevistas foram 

realizadas em domicílio, mesmo que a identificação ocorresse na unidade básica, de forma 

individual, oferecendo um maior tempo para o paciente expressar suas colocações e, com isso, 

visando um maior cuidado nas respostas obtidas. CONCLUSÃO: Com este trabalho foi 

possível conhecer mais acerca da Saúde Mental, entender sobre a grande incidência e 

magnitude destas afecções, observar o ser humano de forma mais holística e favorecer um 

melhor acompanhamento desses pacientes. Foi possível também concluir que muitas vezes a 

atenção é voltada para as queixas e manifestações físicas, o que leva a deixar de detectar 

algum problema relacionado aos aspectos psicológicos, que muitas vezes passam 

despercebidos, inclusive por pessoas que já há algum tempo freqüentam as unidades de saúde. 

A necessidade de oferecer um maior tempo para o paciente explanar o que realmente deseja, 

parando para ouvi-lo com atenção, procurando entender o que apresenta, respondendo às suas 

dúvidas e tentando diminuir suas aflições e ansiedades, é algo imprescindível para que se 

possam identificar problemas relacionados à Saúde Mental, tornando o cuidado mais 

humanizado. IMPLICAÇÕES DE ENFERMAGEM: Esse estudo foi capaz de oferecer 

subsídios para a elaboração de um programa de acompanhamento individualizado, permitindo 

uma maior qualidade na assistência prestada pela enfermagem no âmbito da Saúde Mental na 

Atenção Primária. A qualificação através de treinamentos e capacitações também torna 

possível um maior conhecimento, segurança e consequentemente uma maior valorização 

desse profissional, além de contribuir para a Política Nacional de Saúde Mental, que apresenta 

dentre as suas prioridades a inclusão da saúde mental dentro da atenção básica, o atendimento 

de pessoas dependentes de álcool e outras drogas e a capacitação dos profissionais nessa 

área
3
. Somado a isso, o presente trabalho possibilita, com os achados encontrados, subsídios 

para uma diversidade de estudos que os profissionais enfermeiros podem realizar utilizando 

como base as observações encontradas. Outro fator de relevante importância é a apresentação, 

diante do trabalho dentro de uma equipe multidisciplinar, das potencialidades que a 

enfermagem apresenta na área de saúde mental e atenção primária. REFERÊNCIAS: 1. 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Manual técnico de promoção 



 

da saúde e prevenção de riscos e doenças na saúde suplementar. Rio de Janeiro: ANS, 2006. 

Acesso em 10 de junho de 2013. Disponível 

em:<http://www.ans.gov.br/portal/upload/biblioteca/manual_ans.pdf>. 2. CALIL, H. M. e 

PIRES, M. L. N. Aspectos gerais das escalas de avaliação de depressão. Acesso em 15 de 

junho de 2013. Disponível em: <http://hcnet.usp.br/ipq/revista/vol25/n5/depre255a.htm.>. 3. 
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INTRODUÇÃO: Úlceras de perna são exemplos de feridas crônicas, que não cicatrizam 

facilmente, possuem longa duração e recorrência frequente, podendo estar relacionadas a 

problemas multifatoriais
1
. Sua ocorrência constitui importante problema de saúde pública, 

cuja já elevada incidência é crescente, em nível mundial, especialmente diante do cenário 

demográfico de aumento da expectativa de vida da população, pois o processo de 

envelhecimento torna o indivíduo mais predisposto a ser portador desse tipo de lesão. Nesta 

fase da vida, inúmeras alterações fisiológicas ocorrem nos diversos órgãos e sistemas 

corporais, dentre as quais, modificações na estrutura da pele, cujo número de camadas sofre 

redução, mudando a arquitetura da junção dermo-epidérmica, que, associada a prejuízos na 

função mecânica dérmica, no sistema imune, no aporte vascular e na resposta inflamatória, 

comuns em idosos, torna a pele mais suscetível á ação deletéria de vários agentes agressores 

externos. Além disso, idosos costumam apresentar co-morbidades de etiologia crônica, que os 

predispõem mais intensamente ao aparecimento de lesões de pele crônicas em membros 

inferiores (MMII)
2
. A avaliação dos diversos aspectos relacionados á ocorrência desse tipo de 

lesão entre idosos é conduta relevante, pois pode auxiliar os profissionais envolvidos no 

cuidado á saúde de idosos portadores de úlcera de perna. OBJETIVO: Descrever as 

características clínicas e de autopercepção da saúde de idosos portadores de úlcera de perna 

acompanhados em um ambulatório especializado do município de Fortaleza-CE, Brasil. 

                                                
1Enfermeira. Especialização em Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva pela Universidade Estadual do 
Ceará (UECE). Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família do Município de Chorozinho – Ceará. E-mail: 
danilely_jc@yahoo.com.br 
2Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunto II do Curso de Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 
3Enfermeira. Especialização em Enfermagem Obstétrica pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). 
Enfermeira Assistencialista no Hospital Antônio Prudente. 
4
Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Bolsista CAPES. 
5
Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Universidade Federal do 

Ceará. Especialização em Enfermagem em Centro de Terapia Intensiva pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE). 
6Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Médica. Bolsista CAPES-REUNI 



 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo, exploratório, transversal, com 

abordagem quantitativa, desenvolvido em um ambulatório de cirurgia vascular de Hospital de 

nível terciário localizado no município de Fortaleza-CE. A amostra final, do tipo não 

probabilística consecutiva, foi constituída por 53 idosos que buscaram atendimento de saúde 

no ambulatório para realização de curativos, no período de coleta de dados da investigação 

(agosto a outubro/2010). Os critérios de inclusão foram: ser indivíduo na faixa etária idosa, 

portador de úlcera de perna, independentemente da etiologia, e conforme a seguinte definição 

de úlcera de perna: lesão(ões) localizada(s) abaixo do joelho, que não cicatriza(m) em um 

período de seis semanas e caracteriza(m)-se por perda circunscrita ou irregular da derme ou 

epiderme, podendo atingir subcutâneo e tecidos subjacentes
3
; aceitar livremente participar do 

estudo após esclarecimentos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram excluídos os idosos portadores de demências (autodeclarada ou informada por 

acompanhante do idoso), bem como os que apresentavam limitações na capacidade de 

comunicação verbal. Realizaram-se entrevistas individuais em sala reservada, no ambulatório, 

em momento anterior ao procedimento de realização de curativos, utilizando-se formulário 

contendo dados de identificação sociodemográfica, características clínicas, comportamentais e 

psicossociais. Os dados coletados foram organizados no software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 18.0, e analisados de forma descritiva; construíram-se quadros 

e tabelas com frequências absolutas e relativas, calcularam-se médias, medianas e desvios-

padrão. Foram respeitadas as recomendações éticas para pesquisas com seres humanos, nos 

termos da Resolução 196/96 e complementares. O projeto do estudo foi previamente 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, e aprovado, 

sob protocolo nº 065.07/10. RESULTADOS: A maioria dos idosos da amostra era do sexo 

feminino (52,8%), na faixa etária entre 60-69 anos (52,8%; média 69,3 anos), com menos de 

cinco anos de estudo (73,5%), casados ou em união estável (52,8%), vivendo com familiares 

(86,8%), em casa própria (83%), com saneamento básico adequado (84,9%), aposentados 

(60,4%), com renda familiar mensal de um a três salários mínimos (98,1%). No que tange á 

caracterização clínica, verificou-se, quanto á presença de doenças crônicas, que 73,6% tinham 

diagnóstico médico de Hipertensão Arterial Sistêmica; 52,8% tinham Diabetes Mellitus; 

50,9% apresentavam insuficiência venosa, e 28,3%, insuficiência arterial. Quanto ao número 

de lesões, 75,5% dos idosos apresentavam ferida única, 17% duas feridas e 7,5% três ou mais 

feridas. Para 50,9% dos idosos, o tempo de existência da(s) ferida(s) era maior que um ano, e 

para 18,9% de seis meses a um ano. 45,2% tinham queixas de dores constantes no(s) local(is) 

da(s) ferida(s). 50,9% referiram ferida recidivante; 28,3% afirmaram amputação prévia em 

MMII; 11,3% apresentavam deformidades. Além disso, 52,8% informaram dificuldades de 

deambulação (41,5% deambulam apenas com auxílio, 11,3% não deambulam). Sobre a 

realização de curativos, 69,8% afirmam realizá-los diariamente; 18,9% semanalmente e 

11,3% de duas q quatro vezes por semana. A maioria costuma realizá-los em casa (58,5%) 

enquanto 28,3% o fazem apenas no ambulatório especializado. No que tange á autopercepção 

de saúde, observou-se que a maioria dos idosos (58,5%) classificaram sua saúde como “boa”; 

28,3% como “ruim”; 9,4% como “excelente”, e 3,8% como “muito ruim”. 64,2% revelaram 

ainda que perderam tempo de trabalho ou estudos devido á ocorrência da(s) ferida(s); para 

90,6% dos idosos, o desempenho de suas atividades cotidianas foi significativamente afetado 

pela(s) ferida(s); 49,1% afirmaram que a(s) ferida(s) afetou seu relacionamento com o(a) 

parceiro(a)/com familiares; 90,6% referiram que a(s) ferida(s) limitou sua participação em 

atividades de lazer. CONCLUSÃO: A caracterização clínica dos idosos com úlcera de perna 

permitiu identificar que são, em sua maioria, portadores de doenças crônicas de base, tais 

como HAS e DM. As feridas normalmente são recidivantes e associadas a amputações prévias 

e deformidades em MMII, possíveis razões para a alta porcentagem de idosos com 

dificuldades de deambulação observada. A avaliação da autopercepção de saúde dos idosos 



 

revelou que a maioria considera ter boa saúde, apesar de a ferida ter interferido no tempo 

dedicado ao trabalho/estudos, prejudicado o desempenho em seus afazeres cotidianos e 

reduzido sua participação em atividades de lazer. Acredita-se que conhecer o conjunto dessas 

características permite traçar um plano de assistência profissional com metas e objetivos 

eficazes, pois a evolução desse tipo de lesão de pele está diretamente relacionada à maneira 

com que tais características influenciam a vida do portador das feridas. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O conhecimento acerca 

das características clínicas e de autopercepção de saúde de idosos portadores de úlceras 

crônicas em MMII pode auxiliar o profissional enfermeiro, enquanto importante componente 

da equipe multidisciplinar de saúde, na implementação de intervenções individualizadas e 

efetivas de promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação voltadas a 

essa clientela específica. REFERÊNCIAS: 1. Dealey C. Cuidando de feridas: um guia para 

as enfermeiras. 3ed. São Paulo: Atheneu, 2008.; 2. Brandão AR, Brandão TCR. 

Envelhecimento Cutâneo. In. Freitas EV. Tratado de geriatria e gerontologia. 2ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 1573 p.; 3. Frade MAC, et al. Úlcera de perna: um estudo 

de casos em Juiz de Fora - MG (Brasil) e região. An Bras Dermatol. 2005; 80(1): 41-6. 
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INTRODUÇÃO: Apesar de ser uma problemática relevante, a saúde sexual e reprodutiva 

deixa várias lacunas a serem abordadas na maioria dos grupos sociais. Pessoas como 

profissionais do sexo, homossexuais, adolescentes, pessoas de baixa escolaridade, usuários de 

drogas e aqueles com menor acesso a informação e serviços de saúde devem ser os principais 

destinatários das ações relativas aos problemas relacionados à saúde sexual. Entre esses se 

destacam as mulheres que vivem em presídios. O perfil da maioria das mulheres presidiárias é 

de jovens, de baixo nível econômico e educacional, que já se prostituíram ou possuem 

histórico de uso de drogas ilícitas e álcool (MIRANDA; VARGAS; VIANA, 2004 apud 

HARDING; VLAHOV et al.). É inegável, portanto, que a população de mulheres presidiárias 

careçam de orientações relacionadas à prevenção e promoção de saúde sexual e reprodutiva, 

bem como do acesso ao tratamento de doenças ligadas a esse eixo da saúde. Com base nessas 

observações, este trabalho tem como principal argumento promover a saúde sexual e 

reprodutiva com presidiárias de um município de médio porte do interior do Ceará. 

OBJETIVOS: O presente trabalho tem como objetivo promover a Saúde Sexual e 

Reprodutiva de presidiárias em um município de médio porte; verificar as necessidades de 

aprendizagem de saúde sexual e reprodutiva; promover saúde sexual e reprodutiva das 

presidiárias e organizar/promover atividades educativas. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: O estudo trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo e 

abordagem qualitativa, o campo escolhido para a realização da pesquisa foi a Delegacia da 
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Mulher localizada em uma cidade de médio porte no estado do Ceará/Brasil. A instituição foi 

selecionada por ser referência na região. A população foi constituída pelas presidiárias da 

referida instituição, que atenderam aos seguinte critério para inclusão: a) estarem cumprindo 

pena privativa de liberdade em regime fechado, b) regime semi- aberto; c) aguardando 

julgamento e d) regime aberto. A coleta de dados foi realizada através de questionário, que 

posteriormente, havendo a consolidação de dados e divisão do conteúdo em categorias de 

acordo com as dúvidas mais frequentes. A partir de então, foi construído um plano de 

atividades educativas e dinâmicas para serem aplicadas nesse grupo de presidiárias. O estudo 

obteve a autorização da diretoria da delegacia da mulher para sua realização. Todas as 

presidiárias foram informadas sobre o objetivo da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, concordando em participar voluntariamente do 

estudo, que as garantiu anonimato. Em nenhum momento a pesquisa oferecereu risco a vida 

das presidiárias, e foi-lhes propiciado o direito de retirar-se da pesquisa se assim desejassem. 

RESULTADOS: A equipe entrou em contato com a direção da Delegacia da Mulher, para 

apresentação do projeto e solicitação de permissão para realização das atividades, a partir daí, 

as acadêmicas foram ao presídio para apresentarem-se as detentas e realizar a coleta de dados, 

através do questionário. Logo após, foi realizado um planejamento a cerca das atividades a 

serem desenvolvidas, onde as atividades de capacitação foram categorizadas em módulos, e 

estas abordavam temas como doenças sexualmente transmissíveis – DST’s, tipos de sexo, 

posições sexuais, preservativos, contraceptivos e higiene pessoal. Durante a capacitação, as 

DST’s foram apresentadas, através de palestra e como auxílio, imagens ilustrativa dos sinais e 

sintomas mais comuns, bem como nas suas formais mais graves e possíveis consequências, as 

presidiárias tiraram dúvidas e foi aberto espaço para debates. Para a orientação sobre os tipos 

e as posições sexuais, bem como o uso dos preservativos, contraceptivos e higiene pessoal, 

foram realizadas diferentes atividades, como dinâmicas com palavras, imagens, uso de prótese 

do órgão sexual masculino, a fim de orientar sobre a colocação do preservativo masculino, 

além da abertura de espaço para depoimentos e debates. As presidiárias expuseram dúvidas, 

sendo as principais: Quando apresento corrimento é porque estou com algumas dessas 

doenças? Como fico sabendo se estou com alguma doença? Como posso convencer meu 

parceiro sexual a usar camisinha?. Durante as atividades houve a supervisão contínua das 

atividades e dos materiais pelas carcereiras, o que dificultava o desenvolver dos trabalhos em 

decorrência da intimidação que elas transmitiam, além do espaço físico inadequado e os 

castigos que provocavam o adiamento das sessões educativas, mas ainda assim, foi possível 

perceber, apesar das dificuldades, que houve o interesse das presidiárias, e uma notória 

melhora sobre o entendimento que as mesmas passaram a ter sobre os cuidados com a higiene 

íntima, formas preventivas e contraceptivas, sinais e sintomas das DST’s, podendo ainda ter 

sido notada a melhora na autoestima e no autocuidado, identificando-se ainda a necessidade 

de uma assistência voltada para o atendimento médico hospitalar. As presidiárias elogiaram o 

trabalho desenvolvido pela equipe, agradeceram pelo esclarecimento de suas dúvidas e pela 

assistência voltada a elas. CONCLUSÃO: A atuação do profissional de enfermagem é 

irrefutável por estar inserida em um contexto de responsabilização, podendo realizar 

atividades educativas ao passo que desenvolve ações de inclusão social, através da 

implementação de tecnologias leves na sua linha de cuidados, destacando- se, quando inserido 

em uma comunidade fragilizada sócio culturalmente, especificamente naquelas colocadas em 

situações de risco como violência, drogas, analfabetismo, prostituição, dentre outras. Sendo o 

profissional de enfermagem responsável pela melhoria da qualidade de vida/saúde do paciente 

e/ou comunidade a qual está ligada, é competência deste, assisti-lo integralmente, visando 

uma assistência de forma abrangente focando aspectos físicos, espirituais, morais e sociais. 

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM O papel humanístico da enfermagem 

pressupõe atuar na promoção do bem-estar e qualidade de vida das pessoas, dessa forma, faz-



 

se necessário o planejamento e a implementação de ações educativas em saúde. Na atenção 

primária ainda não se percebe o planejamento de ações voltadas para a promoção da saúde 

nesses grupos, que são marginalizados social e culturalmente. Ainda há uma negligência por 

parte, tanto dos profissionais da saúde, quanto pelo governo, de ações de orientação, prestação 

de cuidados e ações educativas voltadas a esse grupo. Nesse contexto, deve haver uma maior 

preocupação do profissional enfermeiro em detectar e suprir os usuários dos serviços de 

saúde, em especial as presidiárias, quanto às lacunas relativas ao cuidado na saúde sexual e 

reprodutiva. Portanto, é dever da enfermagem fazer desse campo um foco de atuação e 

desenvolvimento de ações políticas em saúde. REFERÊNCIAS: MIRANDA, A. E.; 

MERCON-DE-VARGAS, P. R.; VIANA, M. C. Saúde sexual e reprodutiva em 

penitenciária feminina, Espírito Santo, Brasil. Rev. Saúde Pública [online]. 2004, vol.38, 

n.2, pp. 255-260. ISSN 0034-8910. Disponível em: 

http://pesquisa.bvsalud.org/regional/resources/lil-358001 Acesso em: 24 de novembro de 

2011. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Saúde e comunidade. O trabalho do agente comunitário de saúde. Brasília: Ministério 

da Saúde; 2000. 

Descritores: Enfermagem; Educação em saúde; Presidiárias. 
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INTRODUÇÃO: O câncer é considerado um grave problema de Saúde Pública mundial, vem 

atingindo em grande proporção as mulheres, cada vez mais jovens e com taxa de mortalidade 

crescente (BIM et al. 2010). No Brasil, o câncer de mama e colo de útero estão entre os dois 

primeiros tipos de cânceres que mais acometem as mulheres, as estimativas para 2012/2013 

são de 52.680 e 17.540 casos respectivamente (INCA, 2012). O exame Clínico das Mamas e o 

Papanicolau realizados juntos se tornaram uma estratégia eficaz na prevenção destes cânceres, 

no diagnóstico precoce e no tratamento das possíveis alterações cervicais (MOURA, et al. 

2012). Diante da magnitude deste problema, torna-se essencial que o enfermeiro trabalhe a 

educação em saúde para esclarecimento de dúvidas e troca de saberes, e não se detenha 

somente ao exame, mas explore o histórico da mulher e a instrua sobre a importância da 

detecção precoce. OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem na 

atuação de uma atividade de educação em saúde na prevenção do Câncer de Mama e de Colo 

do Útero; identificar as principais dúvidas e o conhecimento prévio que as usuárias têm em 

relação aos temas. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, de abordagem 

descritiva, realizado por acadêmicas do 8º semestre de enfermagem da Universidade Regional 

do Cariri- URCA. A atividade educativa ocorreu de março a abril de 2013, em duas Unidades 
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Básicas de Saúde (UBS), em bairros distintos com comunidades de diferentes características 

sócio-econômicas do município de Juazeiro do Norte-CE. A Educação em Saúde se procedeu 

durante os estágios curriculares da disciplina: Estágio Supervisionado I, voltado à Atenção 

Básica em Saúde. Os sujeitos do estudo foram mulheres com idades entre 19 a 48 anos, que 

procuraram realizar o exame Papanicolau, as mesmas eram pertencentes à área de abrangência 

das UBSs que eram campos de estágio. Na prática educativa, utilizaram-se vídeos, aulas em 

slides e o próprio material de uso do exame para demonstração de como é realizado. 

RESULTADOS: As acadêmicas entraram em contato com os Agentes Comunitários de 

Saúde e contaram com o apoio deles na mobilização das mulheres para as atividades nas 

UBSs. Esta estratégia foi essencial e significava para uma das unidades, devido à resistência 

das mulheres em realizar os exames devido o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família ser 

do sexo masculino, portanto poucas procuravam a UBS. As ações aconteceram no consultório 

de enfermagem, onde as acadêmicas exibiram um vídeo e em seguida realizaram o exame 

clínico das mamas em uma acadêmica para que as pacientes visualizassem o auto-exame a ser 

feito em casa, ressaltando-se a importância deste para a prevenção do Câncer de Mama e a 

relevância da realização do exame clínico das mamas com o profissional antes do exame 

Papanicolau. Logo após, abordou-se o exame Papanicolau, preventivo de câncer de colo do 

útero, mais conhecido como “exame de Prevenção” entre as mulheres, por meio de aulas em 

slides, apresentando-se os materiais utilizados (especulo, espátula de Ayre, escova 

endocervical, ácido acético e solução de Lugol, cuba rim, lâmina, e fixador de álcool a 90%), 

bem como as utilidades de cada um, em seguida estes foram manejados pelas pacientes. O 

Câncer de colo do útero foi abordado de maneira clara, pontuando-se a gravidade de suas 

consequências, com o objetivo de orientá-las sobre a importância do exame. Em seguida, foi 

realizada uma escuta das principais dúvidas e curiosidades sobre ambos os exames e 

autocuidado, o que permitiu observar que algumas mulheres não sabiam realizar o auto-exame 

das mamas corretamente em casa e a maioria não realizava. Algumas delas desconheciam que 

o Exame de Prevenção e Papanicolau são termos diferentes para o mesmo exame; percebeu-se 

que elas nunca visualizam um colo de útero nem por imagens; não conheciam os instrumentos 

utilizados para a coleta do exame; poucas sabiam as recomendações antes do exame e as que 

sabiam relataram informações vagas ou incompletas. Neste momento as acadêmicas 

explicaram cada recomendação e de que forma poderiam interferir no resultado da coleta 

deste exame de citologia oncótica. Algumas apresentaram medo, ansiedade; a maioria relatou 

resistência e certo pudor em realizar com profissional do sexo masculino. Durante a 

explanação do assunto, apresentaram muitas dúvidas em relação ao exame e ao próprio corpo, 

dentre as dúvidas citaram: A partir de qual idade pode ser realizado o exame preventivo de 

câncer de colo do útero? O que causa o câncer de colo do útero? Como posso me prevenir? Já 

tive casos de câncer na minha família, devo me preocupar? Com quantos anos devo começar a 

fazer mamografia? Todo nódulo mamário pode gerar câncer? Por que não posso fazer o auto-

exame das mamas no período menstrual? Estas foram algumas das várias perguntas feitas por 

estas pacientes, o que reforça o quanto o momento foi proveitoso e aberto para discussões. As 

pacientes também relataram dificuldades para conscientizar o marido quando necessário a 

tomarem as medicações juntos para tratamento de alterações encontradas e pediram, ainda, às 

acadêmicas orientações sobre como proceder diante de tal situação. Foi proposta, então, uma 

atividade educativa com os parceiros para esclarecê-los e instruí-los sobre a importância de 

tomar as medicações e seguir com o tratamento correto, quando for comum a ambos, assim 

como a participação e compreensão do marido na saúde de sua esposa. A atividade foi 

elogiada pelas mulheres, estas agradeceram pelo trabalho realizado, pois puderam esclarecer 

suas dúvidas, trocar experiências entre si e adquirir conhecimentos e argumentos para 

conversarem com os esposos e amigas resistentes ao exame. Percebeu-se que a unidade que 

apresentava baixa demanda de mulheres para o exame preventivo obteve um fluxo maior de 



 

pacientes, e estas até mesmo na participação em outras atividades educativas desenvolvidas na 

unidade básica de saúde. CONCLUSÃO: Pôde-se perceber que esta atividade foi relevante 

para construção de conhecimento destas mulheres para a realização dos exames preventivos 

de Câncer de Mama e de Colo do Útero, assim também como para as acadêmicas, na troca de 

conhecimentos e partilha de ideias, o que contribuiu de maneira significativa na construção 

das discentes para futuras profissionais capacitadas e de reflexão crítica. Estabeleceu-se, 

ainda, o vínculo paciente-acadêmico, gerando credibilidade e confiança. CONTRIBUIÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: A partir desta atividade educativa, ressalta-se a relevância do 

profissional não se deter apenas ao exame, refletindo sobre seu atendimento, a maneira como 

repassa as informações, para que este reconheça as carências da população da UBS que atua. 

Levando em consideração o conhecimento prévio da paciente, o enfermeiro deve ter 

criatividade na sua consulta para atendê-la da melhor maneira possível com uma visão mais 

holística. REFERÊNCIAS: BIM, C.R.; PELLOSO, S.M.; CARVALHO, M.D.B.; 

PREVIDELLI, I.T.S. Diagnóstico precoce do câncer de mama e colo uterino em mulheres do 

município de Guarapuava, PR, Brasil. Rev Esc Enferm USP, v.44, n.4, p, 940-946, 2010. 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. ABC do câncer: abordagens 

básicas para o controle do câncer. 2. ed. rev. e atual.– Rio de Janeiro : Inca, 2012. MOURA, 

A.D.A.; SILVA, S.M.G.S.; FARIAS, L. M.; FEITOZA, A.R. Conhecimento e motivações das 

mulheres acerca do exame de Papanicolaou: subsídios para a prática de enfermagem. Rev. 

Rene. Fortaleza, v. 11, n. 1, p. 94-104, jan./mar.2010. 
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INTRODUÇÃO: A vivência da gravidez introduz na vida da mulher, uma série de condições 

inerentes a essa nova realidade. Tal experiência para cada uma das gestantes, não deve ser 

compreendida apenas à luz das modificações biológicas, pois se encontram atreladas a uma 

variedade de fatores psicossociais que devem estar equilibrados, para a garantia do bem estar 

do binômio mãe e filho. Uma das estratégias fundamentais para a contemplação das 

necessidades que emergem durante o ciclo gravídico de uma forma integral é a educação em 

saúde. Embasando-se na concepção ampliada do processo saúde-doença, ela busca promover 

a saúde através da compreensão dos seus mais diversos processos determinantes, assumindo 

um papel ativo no enfrentamento dos mesmos. Tal ideia constitui um desafio por estar 

envolvida com questões que interligam continuamente o ser humano nos eixos sociais, 

psíquicos e biológicos, rompendo assim, com antigos paradigmas reducionistas com foco 

apenas no modelo biomédico. A nutrição durante o processo gestacional merece um enfoque 

diferencial, pois constitui um fator determinante para o surgimento de várias enfermidades 

que prejudicam o período gravídico. Os fatores condicionantes de um bom padrão nutricional 

podem estar relacionados a uma série de situações que permeiam a esfera biopsicossocial de 

cada uma dessas mulheres. Durante o acompanhamento pré-natal, espera-se um ganho 

ponderal de acordo com a condição nutricional da cliente, sendo realizadas em cada consulta 

medidas e índices relacionados com o mesmo. Diante dos valores e da importância desse 

contexto realiza-se as devidas orientações para serem acompanhadas durante as consultas 

                                                
1 Enfermeira.Especialista em Enfermagem do Trabalho. Residente em Enfermagem Obstétrica/MEAC/UFC. 

Email: alline.falconieri@yahoo.com.br 
2 Enfermeira. Especialista em Saúde da Família. Residente em Enfermagem Obstétrica/MEAC /UFC. Email: 

enfa_camilamartins@hotmail.com 
3 Enfermeira do 1º ano da Residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar na Área de Saúde da 
Mulher e da Criança/MEAC/UFC. Email: daniele.enf@hotmail.com 
4 Enfermeira. Especialista em Saúde da Família. Residente em Enfermagem Obstétrica/ MEAC/UFC. Email: 

kamillycamurca@hotmail.com 
5
 Enfermeira. Residente em Enfermagem Obstétrica/MEAC/UFC. Email: raqueldeserpa@yahoo.com.br 

6
 Enfermeira do Serviço de Educação Permanente da Maternidade Escola Assis Chateaubriand e do Núcleo de 

Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Ceará. Tutora da Residência Integrada Multiprofissional 

em Atenção Hospitalar na Área de Saúde da Mulher e da Criança/MEAC/UFC. Email: 

sarahfraxe2005@yahoo.com.br 



 

subsequentes. Todos os profissionais de saúde encontram-se diretamente relacionados com o 

cuidado prestado com as gestantes. Tratando-se especificamente da Enfermagem, o cuidado 

desses profissionais torna-se um instrumento fundamental para a promoção da capacidade de 

cada gestante atuar ativamente diante de questões de saúde relacionadas com o seu bem estar. 

O processo de educação não deve ser pautado em meras imposições e sim na construção 

contínua de um vínculo de confiança, através do respeito de crenças e valores e compreensão 

da realidade onde o assistido encontra-se inserido, tornando-o competente para a 

administração efetiva do autocuidado. Porém, existe uma série de barreiras que podem limitar 

a realização de tais ações. O ciclo gravídico é um período de intenso aprendizado, que diante 

de entraves como as elevadas demandas dos serviços, lacunas na formação profissional e 

humanística dos enfermeiros, dificuldades no processo de comunicação, entre outras, 

comprometem a efetividade do cuidado realizado. Conceitos e condutas devem ser repensados 

para uma atuação verdadeiramente qualificada da enfermagem perante a realidade da 

gravidez. A criação de materiais instrucionais pode oferecer ao enfermeiro educador uma 

ferramenta de transmissão de conhecimento de uma maneira criativa, objetiva, precisa e em 

tempo hábil. Podem também ajudar na simplificação de conceitos que as gestantes trazem de 

suas experiências pessoais ou adquiridas no contato com outras oportunidades de assistência 

em saúde. Qualquer material que se desenvolva deve contemplar as características do 

aprendiz para fundamentar a sua construção e execução efetiva. Diante desse contexto, uma 

atuação inovadora na prática do enfermeiro de um Programa de Residência Integrada 

Multiprofissional em Atenção Hospitalar na Área de Saúde da Mulher e da Criança e de 

Enfermagem Obstétrica, através de materiais didáticos que contemplem as especificidades do 

processo gravídico e educativo torna-se um diferencial ao qualificar as condutas de quem 

assiste e traz inúmeros benefícios a quem é assistido por enxergá-lo e valorizá-lo de uma 

forma holística e humana. OBJETIVO: Relatar a experiência de construção de um material 

educativo como ferramenta para aquisição de conhecimentos sobre a nutrição adequada para 

gestantes. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um relato de experiência sobre a 

construção de um “Cubo educativo” que objetiva guiar as gestantes sobre a temática 

alimentação saudável no ciclo gravídico. O estudo foi desenvolvido em junho de 2013, por 

residentes de enfermagem Obstétrica e da Residência Integrada Multiprofissional em Atenção 

Hospitalar na Área de Saúde da Mulher e da Criança. Foi utilizado como referencial o Manual 

de Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco do Ministério da Saúde, publicado em 2012 e o livro 

Enfermagem na Saúde das Mulheres, das Mães e dos Recém-nascidos: O Cuidado ao Longo 

da Vida, de Susan A. Orshan. A construção do “cubo educativo” foi destinada para um 

trabalho de educação em saúde a um grupo de gestantes acompanhadas em um Centro de 

Desenvolvimento Familiar, e de uma Maternidade Escola, ambos vinculados à Universidade 

Federal do Ceará. RESULTADOS: O “cubo educativo” construído apresenta faces de cores 

verdes, amarelas e laranjas que contemplam, respectivamente, alimentos permitidos (frutas, 

vegetais, cereais e fibras), alimentos que podem ser consumidos moderadamente (derivados 

de laticínios, carboidratos e gorduras vegetais) e alimentos que devem ser evitados (alimentos 

industrializados, enlatados, frituras, doces, bebidas alcoólicas). O “cubo educativo” foi 

construído por cores que mimetizam a simbologia utilizada nos semáforos. Essa proposta 

educativa tem como foco central a difusão de informações sobre os benefícios de 

determinados alimentos e nutrientes e os malefícios de outros durante o período gestacional. 

A identificação dos principais fatores que caracterizam o comportamento alimentar é 

imprescindível para adaptação de teorias que possam fundamentar a intervenção nutricional, 

bem como para desenvolvimento do material educativo. Contaremos com o apoio dos 

nutricionistas da residência Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar na Área de 

Saúde da Mulher e da Criança que participam de atividades práticas, educativas e disciplinas 

integradas. CONCLUSÃO: Diante do exposto, conclui-se que a construção do “cubo 



 

educativo” nos permitiu o aprimoramento da nossa capacidade de reflexão diante de uma 

realidade que exige uma atuação da equipe de enfermagem e multiprofissional que contemple 

as necessidades emergentes do ciclo gravídico. Acredita-se que esse material permitirá às 

gestantes possibilidades de aperfeiçoar seus conhecimentos e de aprender de forma lúdica e 

interativa, além de estimulá-las a adotar hábitos alimentares saudáveis. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O enfermeiro é por 

excelência um educador que busca através de suas ações sensibilizar os clientes para realizar 

mudanças positivas em seus comportamentos, favorecendo, assim, uma melhor qualidade de 

vida. Evidenciamos que o processo educativo, quando baseado nos princípios da promoção da 

saúde, proporciona troca de informações, experiências, desenvolvimento de autonomia e 

adoção de hábitos saudáveis. Ao compartilhar esse estudo, vislumbramos incentivar outros 

profissionais a utilizarem instrumentos educativos em seus serviços, como uma possibilidade 

a mais de interação, educação e saúde. 

DESCRITORES: Promoção da Saúde. Gravidez. Nutrição Pré-Natal. 
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INTRODUÇÃO: A lei da reforma psiquiátrica 10.216/2001 foi criada a fim de proporcionar 

uma vida mais digna para as pessoas que possuem sofrimento mental de modo a considerar os 

seus direitos. Podemos citar como exemplos: proteção contra qualquer forma de abuso e 

exploração, ter garantia de sigilo nas informações prestadas; ter direito a presença médica, em 

qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, 

receber o maior número de informações a respeito de sua doença e seu tratamento, dentre 

outros (GIOVANELLA et al., 2008). A esquizofrenia é uma desordem cerebral grave, 

caracterizada por perturbações no pensamento que afeta linguagem, percepção e memória. 

Podem ser gerados delírios. A capacidade de gerar expectativas quanto ao futuro pode ser 

alterada ou perdida. Atinge em torno de 7 mil pessoas, em especial, entre 15 e 35 anos. Sua 

incidência é baixa, mas a sua prevalência é elevada devido a sua cronicidade. Afeta em torno 

de 24 milhões de pessoas em todo o mundo. O tratamento torna-se mais eficaz quando 

realizado nos estágios iniciais da doença. Mais de 50% das pessoas portadoras de 

esquizofrenia não estão recebendo os cuidados adequados e cerca de 90% das pessoas com 

não estão em tratamento em países em desenvolvimento (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). Para implementar intervenções, é necessário que haja um 

estabelecimento de um relacionamento terapêutico entre o enfermeiro e o cliente. Segundo 

Stefanelli (1993), essa interação consiste em um conjunto de ações executadas pelo 

enfermeiro com um objetivo específico fazendo o uso do conhecimento científico e de suas 

habilidades para auxiliar o cliente que se encontra com dificuldade em comunicar-se ou de 

lidar com os seus próprios sentimentos. A vivência de um relacionamento terapêutico, a partir 

de uma assistência humanizadora, com um paciente em processo de ressocialização permite 

que o enfermeiro decifre as conexões de pensamento e de sentimento do paciente 

corroborando para um melhor entendimento do modo de expressão do cliente 

(ZERBETO;RODRIGUES,1997). O tratamento da esquizofrenia é realizado por uma equipe 
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interdisciplinar, utiliza-se antipsicóticos que podem ser típicos ou atípicos, na abordagem 

individual, faz-se o uso da comunicação terapêutica promovida pela interação entre 

profissional e cliente. Em terapias grupais que estimulam a comunicação de forma bastante 

interativa e em uma rede de apoio oferecida aos cuidadores de forma a realizar a educação em 

saúde. Esse estudo tem a finalidade de corroborar para uma melhor assistência aos pacientes 

com sofrimento mental e sua reinserção social. É relevante para a enfermagem psiquiátrica, 

pois será mais um suporte de aprimoramento de conhecimentos para os acadêmicos de 

enfermagem e enfermeiros favorecendo o empoderamento de sua prática assistencial. 

OBJETIVOS: Relatar o histórico clínico; realizar a sistematização da assistência de 

enfermagem; favorecer o desenvolvimento das habilidades dos acadêmicos durante a consulta 

de enfermagem. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo do 

tipo estudo de caso. Realizado em um hospital mental de referência (hospital-dia HD) em 

Fortaleza durante o mês de maio de 2013 nos estágios da disciplina de enfermagem no 

processo do cuidar do adulto II da Universidade Federal do Ceará. O HD possui uma 

programação terapêutica intensiva com atividades individuais e grupais com a finalidade de 

reabilitar psicossocialmente e favorecer a sua reinserção na sociedade e na família. Possui 

dois serviços: lugar de vida (para psicóticos) e HD elo de vida (para dependentes químicos). 

Foram realizadas muitas atividades grupais promovendo interação entre acadêmicas e os 

usuários do serviço na abordagem individual foi utilizado um instrumento que servia de 

orientação para a obtenção do histórico clínico e a realização do exame mental. Foram 

utilizadas as técnicas de comunicação terapêutica durante o relacionamento terapêutico 

desenvolvido. A sistematização da assistência de enfermagem foi realizada durante todo o 

processo. RESULTADOS: Histórico clínico: F.V.N., 29 anos, sexo masculino, negro, 

solteiro, bissexual, tabagista, católico, ensino fundamental incompleto, sedentário, 

desempregado, anteriormente trabalhou na praia como vendedor ambulante, renda mensal 

familiar de 1 salário mínimo e meio, reside em Fortaleza. Início de uso de substâncias 

psicoativas aos 12 anos de idade. Vivenciou a separação dos pais que foi um fato marcante em 

sua vida.. O relacionamento com o pai é melhor do que com a mãe. Relata que sofreu 

violência física e psicológica, sempre tem discussões com a mãe. Apresenta esquizofrenia 

paranoide, nenhum familiar apresenta essa patologia, início com 17 anos, apresenta como 

queixas: dor de cabeça, dor na barriga, disfagia, vômitos, constrangimento, solidão, 

ansiedade, depressão e estresse. Passou por 4 internações anteriores. Relata que se sente bem 

com o tratamento, crendo que irá ter uma melhora no quadro de saúde, deseja voltar a 

trabalhar e ter mais liberdade para viver. Exame mental: Comportamento: inquietação, 

agitação, anda de um lado para outro, sorrisos imotivados. Humor: ansioso, instável e 

deprimido. Afeto: embotamento e expressão facial reduzida. Fala: fala quando solicitado, 

frases curtas, contradição no conteúdo, tom baixo de voz. Pensamento: fuga de ideias. Senso 

percepção: alucinação: escutou vozes, mas não sabia descrever. Nível de consciência: alerta, 

orientado em relação ao tempo e espaço. Perda de memória recente. Inteligência: tem 

conhecimentos básicos, sabe se comunicar e entende sempre o que é falado. Insight: consegue 

entender os fatos. Atitude: defensiva que tem se modificado. No plano de intervenções de 

enfermagem os principais diagnósticos encontrados foram: estilo de vida sedentário, 

processos familiares disfuncionais, isolamento social, comunicação verbal prejudicada, 

processos do pensamento perturbados. As principais intervenções executadas: educação para 

saúde; aconselhamento; revisar história familiar; determinar a história dos comportamentos 

agressivos na família; discutir métodos de resolução; ouvir comentários do paciente relativos 

à sensação de isolamento; promover a participação em atividades de lazer; manter a 

simplicidade da comunicação; avaliar o estado mental, observando o prejuízo existente; 

manter uma relação voltada à realidade. Os principais resultados obtidos foram: motivação; 

demonstra planejar mudanças de comportamento na resolução de conflitos; participa de forma 



 

mais ativa das atividades; manifesta o desejo de envolver-se com os outros; participa da 

comunicação terapêutica; reconhece mudanças no pensamento; identifica as intervenções para 

lidar eficazmente com a situação. CONCLUSÃO: Com estudo, pode se concluir que houve 

uma grande aprendizagem por parte das acadêmicas, pois foi possível fazer a interação entre a 

teoria e a prática de enfermagem destinada a pacientes com sofrimento mental. A avaliação do 

paciente foi bastante positiva, pois foi evidente a sua melhora no que diz respeito à interação 

social, a importância da continuidade do tratamento e da execução do autocuidado. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A interação enfermeiro e paciente com a 

utilização das técnicas de comunicação terapêutica são essenciais no tratamento de pacientes 

com esquizofrenia, pois auxiliaram nas principais necessidades vivenciadas por eles, 

favorecendo a promoção do bem-estar biopsicossocial. 

DESCRITORES: Enfermagem, Cuidados de Enfermagem, Estresse Psicológico. 
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INTRODUÇÃO: A Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) é um hospital de referência na atenção terciária no Estado e conta 

com um Centro de Parto Normal. Isso garante às futuras mães condições de ter a criança em 

quarto individual, com acompanhante. Os quartos são individuais, equipados e mobiliados, 

conforme o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, e de acordo com normas 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A Lei 11.108, de abril de 2005, 

assegura a presença de acompanhante para mulheres que estejam em trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato em hospitais públicos e conveniados com o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Em 2000, foi instituído o PHPN (Programa de Humanização no Pré-natal e 

Nascimento) para assegurar acesso e qualidade do acompanhamento ao pré-natal, da 

assistência ao parto, pós-parto e neonatal. Mais tarde, em 2004, foi implantado a Política 

Nacional de Ação Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que tem dentre seus objetivos, 

promover uma atenção obstétrica qualificada e humanizada e ampliar a adesão ao PHPN para 

100% dos municípios. O Programa fundamentou-se no direito à humanização da assistência 

obstétrica e neonatal. A humanização aqui compreende dois aspectos fundamentais. O 

primeiro refere-se ao dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, seus 

familiares e o recém-nascido, através de atitudes éticas e solidárias por parte dos profissionais 

de saúde e de organização da instituição de modo a criar um ambiente acolhedor. O segundo 

se refere à adoção de medidas e procedimentos sabidamente benéficos para o 

acompanhamento do parto e do nascimento, evitando práticas intervencionistas 

desnecessárias. A fim de garantir um acompanhamento adequado às mulheres inseridas no 

Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, foi desenvolvido, pelo Ministério da 

Saúde, o Sistema de Informação do Pré-natal (SISPRENATAL). Trata-se de um software no 

qual está definido o elenco mínimo de procedimentos para uma assistência pré-natal 
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adequada, permitindo o acompanhamento das gestantes, desde o início da gravidez até a 

consulta de puerpério. O Plano de Ação 2004-2007 da PNAISM traz dentre seus objetivos a 

promoção de uma atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada, incluindo a 

assistência ao abortamento em condições inseguras para mulheres e adolescentes (BRASIL, 

2004). Ainda na perspectiva da humanização do parto e nascimento, em 7 de abril de 2005, 

foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei nº11.108, para garantir às parturientes o direito à 

presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, os serviços da rede SUS (própria ou conveniada), 

ficam obrigados a permitir a presença de um acompanhante indicado pela parturiente durante 

todo o processo de parto (BRASIL, 2005). A atenção ao parto é uma das competências do 

enfermeiro. Nas últimas décadas, a enfermagem obstétrica vem buscando integrar em seu 

cotidiano um modelo de assistência que melhor atenda às necessidades de cuidados das 

parturientes pautado nos princípios científicos, humanísticos, éticos e político-sociais em 

substituição ao modelo biomédico. Além disso, houve uma preocupação na prestação de 

cuidados de enfermagem baseada em evidências científicas e o uso do processo de 

enfermagem como metodologia para a prática e documentação em enfermagem, permitindo 

melhora na assistência, maior segurança para identificar o estado de saúde ou problemas, 

planejar, implementar as intervenções e realizar a avaliação da assistência de enfermagem 

(SUMITA; ABRAO; MARIN, 2005). O apoio durante o parto, também denominado suporte 

intraparto, pode ser realizado tanto por profissionais do serviço, enfermeiras e parteiras 

quanto por acompanhantes treinadas, denominadas doulas. O treinamento e supervisão das 

doulas é uma atribuição do enfermeiro do serviço, por meio da realização de cursos de 

capacitação que incluam temáticas como: noções de anatomia e fisiologia do parto, métodos 

não farmacológicos para o alívio da dor, ética e espiritualidade, técnicas de relaxamento e 

exercícios para o períneo, respiração e visualização. A humanização no parto requer o respeito 

aos aspectos da fisiologia feminina, sem intervenções desnecessárias, o reconhecimento dos 

aspectos sociais e culturais do parto e nascimento e a oferta de suporte emocional à mulher e a 

sua família, garantindo os direitos de cidadania. Assim, durante o trabalho de parto, o 

enfermeiro deve incentivar a deambulação, realizar técnicas de massagem e relaxamento, 

prestar apoio emocional, acolher o acompanhante e envolvê-lo ativamente no processo de 

parto e entender a mulher em todos os seus aspectos, enfocando-a como protagonista deste 

período. OBJETIVOS: Ressaltar a importância do parto humanizado para a parturiente e sua 

relação com os cuidados de enfermagem. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de 

um relato de experiência, do tipo descritivo de abordagem qualitativa, vivenciado por 

acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal do Ceará, durante estágio curricular em 

uma maternidade escola de Fortaleza-CE. Os sujeitos do estudo foram às parturientes da 

referida instituição. RESULTADOS: Durante o estágio, foram acompanhados seis partos 

naturais na referida instituição. Inicialmente, as parturientes são admitidas na instituição e são 

direcionadas para o apartamento. As parturientes tiveram a oportunidade de se hospedarem 

em quartos individuais, com a presença do acompanhante no próprio apartamento, durante 

todo o processo. Das seis parturientes, apenas uma não possuía acompanhante. O 

acompanhamento e a evolução dos trabalhos de parto foram realizados pelo enfermeiro, por 

serem parto sem distocia. O enfermeiro realizou uma avaliação inicial da mulher e do 

andamento do processo de expulsão da criança. Neste mesmo momento, o acolhimento é 

executado, onde é realizada uma escuta ativa da mulher, seus anseios, dúvidas e escolhas em 

relação ao parto. Na instituição é disponível diversos tipos de recursos não farmacológicos 

para alívio da dor, como: hidroterapia, através de banhos de chuveiro, bola suiça, promovendo 

a massagem do períneo, uso das barras de apoio; lançou mão ainda de outras técnicas, como o 

estímulo à deambulação, técnicas de relaxamento, como musicoterapia, massagens de 

conforto e acupressão, favorecendo uma assistência holística a mulher. CONCLUSÃO: 



 

Durante o trabalho de parto, a paciente decide a posição preferencial dela, como: deitada, de 

cócoras ou de lado e o acompanhante permanece no apartamento durante todo o processo, 

oferecendo segurança e apoio emocional à mulher. Essa assistência mais integralizada e 

baseada em técnicas humanizadas ajuda a mulher a passar por todo o processo do parto de 

forma satisfatória, sendo uma ótima experiência para a mulher. Com o nascimento da criança, 

antes mesmo de cortar o cordão umbilical, primeiramente ela entra em contato com a mãe, 

onde é proporcionado o primeiro contato e a possibilidade da amamentação. Após a avaliação 

da criança e a estabilidade da mãe, eles são transferidos para um alojamento conjunto, onde 

nele permanecem até a alta hospitalar. CONTRIBUIÇÕES/IMPLAÇÕES DE 

ENFERMAGEM: O suporte emocional (encorajar, tranquilizar e estar presente 

continuamente), medidas de conforto físico (massagens, compressa fria, exercícios 

respiratórios e pélvicos); suporte de informações (orientações, instruções e conselhos) 

promovido pelo enfermeiro, mostram-se como uma grande estratégia satisfatória no auxílio ao 

processo de parto para as mulheres, devendo ser incentivado nos serviços de saúde, no 

cotidiano das atividades assistências humanizada do pessoal da equipe de enfermagem. 

DESCRITORES: Cuidados de Enfermagem. Parto Humanizado. 
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INTRODUÇÃO: O Método Mãe Canguru (MMC) é um modelo de assistência perinatal 

voltado para o cuidado humanizado, o qual implica no contato precoce pele a pele entre a mãe 

e o bebê prematuro, além de reunir estratégias de intervenção biopsicossocial. Entende-se por 

bebê prematuro nascido com idade gestacional inferior a 37 semanas. A busca pelo cuidado 

humanizado vem sendo preconizada pela enfermagem no cotidiano das atividades de 

assistência prestadas ao paciente. Neste contexto, tem o objetivo de fazer com que o cuidado 

ao recém-nascido (RN) torne-se uma prática mais eficiente, focada no estímulo da 

maximização do vínculo entre mãe e bebê. É importante observar que o pai também pode 

participar do processo e, com isso, estimular mais ainda o seu vínculo com o filho. O MMC 

oferece ao bebê uma vivência mais humanizada da passagem da vida intrauterina para a 

extrauterina, possibilitando o aumento do vínculo afetivo à relação pais e filho. Além disso, 

proporciona mais segurança ao bebê e à mãe nos cuidados com o RN e incentiva a prática do 

aleitamento materno. Todos estes fatores asseguram um melhor crescimento e 

desenvolvimento da criança. O MMC é desenvolvido em três etapas. A primeira etapa ocorre 

quando o RN necessita de internação na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI 

Neonatal) e por este motivo não pode ficar junto à mãe. Neste momento os pais têm livre o 

acesso à UTI Neonatal e é possível manter o contato físico com o recém-nascido que está 

dentro da incubadora. Os pais são estimulados pela equipe hospitalar a tocarem o bebê, 

ficarem próximos, realizar ou participar de alguns cuidados. É então iniciado o contato direto 

pele a pele entre os pais e o bebê, que progride até que o bebê vá para a chamada “bolsa 

canguru”, que consiste em uma faixa que mantém a criança ligeiramente vestida, na posição 

vertical, contra o peito da mãe ou do pai. Na segunda etapa, o RN já está com quadro clínico 

estável e dessa forma é possível que a mãe o acompanhe por mais tempo. Mãe e filho são 
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transferidos para o Alojamento Conjunto (AC), quarto em que binômio mãe-filho 

permanecem juntos para que a “Posição Canguru” seja prolongada por maior tempo possível. 

O bebê não vai para o berçário e a partir desta etapa é a mãe quem realiza todos os cuidados, 

contando com o apoio e a com supervisão da equipe de enfermagem. Na terceira etapa, a mãe 

já está corretamente orientada e possui bastante segurança e autonomia para realizar os 

cuidados do RN sozinha. Nesta etapa o quadro clínico do bebê já é bastante favorável à alta 

hospitalar e, dessa forma, mãe e filho vão para casa. A eficácia do MMC é comprovada pela 

redução da incidência de refluxo, melhor liberação das vias aéreas, o que reduz o risco de 

sufocamento e de apnéia do bebê, redução do tempo de internação e do risco de infecções 

hospitalares, manutenção da temperatura corpórea do bebê e melhora do desenvolvimento 

neurológico. Neste contexto, a Enfermagem possui papel fundamental na realização do 

método. OBJETIVOS: Descrever a experiência da realização de assistência de enfermagem 

ao binômio mãe-filho em uma unidade hospitalar de referência da cidade de Fortaleza-CE, no 

enfoque assistencial do Método Mãe Canguru. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se 

de um relato de experiência, descritivo, de natureza qualitativa, realizado nos meses de abril e 

maio de 2013. Utilizou-se como estratégia para a coleta de dados, que foi realizada por 

acadêmicos de enfermagem de uma faculdade privada de Fortaleza-Ce, a realização da 

consulta de enfermagem e exame físico da mãe e do bebê. Foi realizada a observação do 

binômio na enfermaria Canguru e orientações pertinentes ao cuidado com o RN de baixo 

peso. RESULTADOS: O estudo do MMC permitiu correlacionar conhecimentos teóricos do 

processo de Assistência de Enfermagem à Mulher e ao RN no MMC às atividades do 

cotidiano da prática profissional a partir das vivências realizadas durante as aulas teórico-

práticas da disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente, o que facilitou a percepção das 

situações relevantes. Na enfermaria destinada ao Método Canguru existe um número de leitos 

limitados e as mães ficam em tempo integral com seus bebês. Neste caso, havendo afetividade 

entre os pais e o RN, este método propicia condições favoráveis ao casal para lidar com as 

consequências da prematuridade. Ficou evidente a importância da interação entre as mães-

cangurus, entre elas e suas famílias e com a equipe de assistência, uma vez que isso favorece a 

troca de experiências, apoio emocional, formação de vínculo e empatia. O método traz a 

possibilidade a essas mães de empoderamento no cuidado com o filho e de poder estar junto 

dele. Em decorrência da assistência de enfermagem preconizada pelas diretrizes do MMC, 

foram realizadas atividades de orientação desenvolvidas durante as consultas de enfermagem 

com as mães de RN de baixo peso, que abordaram as seguintes temáticas: noções de higiene; 

cuidados com o bebê prematuro; estímulo ao aleitamento materno exclusivo; apoio 

psicológico a mãe; orientações aos cuidados no domicílio; a importância do banho de sol; 

inserção do pai junto ao cuidado com o RN e a importância da continuidade do 

acompanhamento do RN com profissionais especializados. A valorização dos laços familiares 

também foi um resultado do MMC na Assistência de Enfermagem ao RN de baixo peso, que, 

além de tudo, promoveu o aprimoramento do cuidado materno com o bebê, visto que foram 

esclarecidas suas principais dúvidas, como o manuseio, banho, alimentação e a pega no seio. 

CONCLUSÃO: Constatou-se que a vivência do MMC está diretamente relacionada à 

assistência de saúde humanizada, neste caso, à mulher e ao RN, o que propiciou o aumento do 

vínculo entre a mãe e o bebê e a diminuição do tempo em que eles permanecem separados por 

conta dos cuidados necessários à prematuridade. Proporcionou aos pais maior confiança e 

competência nos cuidados com o RN mesmo antes da alta hospitalar, melhorando, dessa 

forma, o relacionamento da tríade mãe-bebê-família. Ainda na prática, foi possível observar a 

satisfação da puérpera com o método e as melhorias constantes do quadro clínico do RN. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A enfermagem deve 

buscar meios de humanizar ainda mais sua assistência, satisfazendo as necessidades do 

paciente, e, neste caso, orientando a puérpera para os cuidados com o RN. Na utilização desse 



 

método, a Enfermagem tem um papel fundamental, orientar a mãe, oferecer apoio emocional, 

segurança nos cuidados e acompanhar o binômio durante a estadia hospitalar. Compreender o 

que significa o método e seus vários benefícios para o binômio é essencial para uma prática 

humanizada, integral e singular a cada caso. 

DESCRITORES: Cuidados de Enfermagem. Método Mãe Canguru. 
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INTRODUÇÃO: O cuidado é o foco do trabalho da enfermagem independente da natureza 

das atividades desempenhadas. Em se tratando da equipe de enfermagem que atua em Central 

de Materiais e Esterilização (CME) há, muitas vezes, uma visão equivocada de que houve um 

distanciamento da prática profissional, contudo compreendemos que os processos de trabalho 

exercidos neste setor influenciam o cuidado direto prestado às pessoas assistidas nos 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde. Em relação aos pacientes internados em hospitais, 

por ser esta uma população vulnerável a diversos riscos à saúde, o papel da equipe de 

enfermagem da CME é fundamental para prevenção e minimização das infecções 

hospitalares, que até o momento ainda representam desafios aos serviços, gestores e 

profissionais de saúde. Diante desta realidade, sentimo-nos motivadas em refletir acerca do 

papel do enfermeiro da CME no cuidado a pacientes internados em hospitais, visto ser este o 

gestor dos processos de trabalho realizado na CME. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Análise reflexiva construída a partir da vivência de acadêmicas, docente e enfermeiras de 

serviço, por ocasião da prática da Disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro de 

Materiais do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade de Fortaleza, em 2013. 

RESULTADOS: Historicamente, a CME esteve vinculada à gestão do Centro Cirúrgico, e 

muitas das atividades que hoje são centralizadas ocorriam nas diversas unidades dos serviços 

de saúde. Ao longo do tempo, foi percebida a importância da centralização, a fim de reduzir 

custos, normatizar e padronizar processos, treinar e supervisionar a equipe envolvida em todas 

as etapas do processamento de produtos para saúde (recepção, limpeza, desinfecção, preparo, 

esterilização, monitoramento, guarda e distribuição), identificando os possíveis erros 

precocemente e se adequando ao aumento da complexidade da tecnologia dos materiais e 

equipamentos clínicos e cirúrgicos. Ressaltamos ainda que, por muito tempo, as pessoas que 

eram encaminhadas para exercer sua prática laboral na CME eram aquelas que tinham 

problemas relacionais, limitação física e/ou cognitiva ou estavam aguardando “completar” o 

tempo para a aposentadoria e precisavam de um ambiente que fosse mais “tranquilo”. Assim, 
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trabalhar neste setor, podia inclusive representar um “castigo” para muitos trabalhadores e, 

para outros, um lugar para descansar. Ao longo do tempo, este perfil de trabalhador foi 

modificando, em virtude de ser percebido que as atividades da CME exigem trabalhadores 

responsáveis, comprometidos, saudáveis, dinâmicos, capacitados e satisfeitos, a fim de que 

uma assistência de qualidade seja prestada. Na perspectiva de garantir a segurança dos 

pacientes e dos profissionais de saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

publicou, em março de 2012, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 15/2012 que dispõe 

sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras 

providências relacionadas à CME. Após esta divulgação, o COFEN publicou a Resolução 

424/2012, que normatiza as atribuições dos profissionais de enfermagem em CME e em 

empresas processadoras de produtos para saúde. Tais legislações se tornaram um marco para a 

mudança do olhar acerca da CME, sendo reconhecida a importância de profissionais 

exclusivos para este setor, visto a complexidade das atividades que ali ocorrem e influenciam 

no cuidado prestado diretamente aos pacientes internados em hospitais. Destacamos que o 

gestor deve promover ações de educação permanente, ter bom relacionamento interpessoal e 

capacidade de liderança, reconhecer as potencialidades dos membros da equipe, possuir 

conhecimentos em microbiologia, infectologia e esterilização, ter poder de decisão e 

capacidade de adoção de medidas dinâmicas e planejadas na organização do trabalho, buscar 

manter-se atualizado quanto aos avanços tecnológicos, ter saúde física e mental, a fim de 

realizar suas atribuições, reduzir riscos para os pacientes e promover a cultura de segurança. 

Entendemos que os usuários dos serviços, na maioria das vezes, por não conhecer acerca da 

importância da CME, podem não valorizar adequadamente a prática profissional neste setor, 

inclusive, por vezes, não compreendem a necessidade desta atividade ser executada por 

pessoas habilitadas e qualificadas, contudo isso não pode representar um fator. Conclusão: 

Embora a “invisibilidade” da CME para os usuários dos serviços de saúde seja uma questão 

ainda desafiadora, não deve influenciar na compreensão dos profissionais de CME sobre a 

importância deste papel e deve está inserida em constantes discussões desta prática com os 

diversos segmentos sociais: fornecedores e fabricantes de produtos, equipe multidisciplinar, 

responsável pela administração superior e os próprios usuários dos serviços de saúde. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Ao refletirmos acerca 

desta temática podemos promover discussões junto a estudantes e profissionais de 

enfermagem a fim de desmistificar a ideia de que o cuidado direto é mais importante que o 

indireto e compreender que eles se complementam. REFERÊNCIAS: ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO 

ANESTÉSICA E CENTRO DE MATERIL E ESTERILIZAÇÃO. Práticas Recomendadas 

SOBECC. 6ª. ed revisada e ampliada. São Paulo: SOBECC, 2013. BARTOLOMEI, S. R. T.; 

LACERDA, R. A. Trabalho do enfermeiro no Centro de Material e seu lugar no processo de 

cuidar pela enfermagem. Rev Esc Enferm USP, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 412-7, 2006. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 

2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e 

dá outras providências. D.O.U. de 19 de março de 2012.. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.pdf>. Acesso em 

14 ago. 2012. SILVA, A. C.; AGUIAR, B. G. C. O Enfermeiro na central de material e 

esterilização: uma visão das unidades consumidoras. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, v. 

16, n.3, p. 377-81, jul./set. 2008. TAUBE, S. A. M., MEYER, M. J. O processo de trabalho da 

enfermeira na Central de Material e Esterilização. Acta paul. enferm. São Paulo, v.20, n. 

4, p. 470-475, out./dez. 2007. 

DESCRITORES: Enfermagem. Esterilização. Cuidado 
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INTRODUÇÃO: Desde tempos antigos, os povos tinham interesse em estabelecer relações 

entre fatores ambientais e saúde, para tentar prevenir a ocorrência e disseminação de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs). No Brasil a redução de doenças transmissíveis não tem 

sido homogênea, apresentando grandes diferenciais entre regiões geográficas (maior 

incidência no norte e nordeste) e mesmo entre regiões em um mesmo município, onde a 

população mais pobre ainda é a mais vulnerável a morte por doenças infecciosas. As Doenças 

Sexualmente Transmissíveis estão entre os problemas de saúde pública mais comum no Brasil 

e em todo o mundo. As mesmas são causadas por vários tipos de agentes patogênicos como: 

os vírus, as bactérias e os fungos. Essas doenças podem acometer principalmente o público 

jovem, que estejam infectados. A transmissão ocorre tanto homem com mulher, homem com 

homem ou mulher com mulher, da mãe infectada para o bebê, durante a gravidez ou durante o 

parto, por transfusão de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de seringas e agulhas 

contaminadas. Podem acometer toda a população sem nenhuma especificidade. As principais 

DSTs se manifestam por meio de úlceras, corrimentos, bolhas ou verrugas. Ao contrário do 

que muitos pensam, podem causar doenças graves, podendo causar problemas sexuais, 

esterilidade, aborto, nascimento de bebês prematuros, deficiência física ou mental nos bebês 

de grávidas contaminadas e alguns tipos de câncer. Além disso, quando uma pessoa apresenta 

uma DSTs tem uma chance maior de pegar outra, inclusive a AIDS. A maioria das doenças 

sexualmente transmissíveis tem cura, mas devem ser corretamente diagnosticadas e tratadas 

por profissionais de saúde. O controle das doenças transmissíveis tem-se baseado em 

intervenções que procuram interromper um ou mais elos conhecidos da cadeia epidemiológica 

dos agentes causadores de doenças ao ser humano. Existem duas estratégias de prevenção de 

DSTs: primária (uso do preservativo) em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) é o 

método mais eficaz para a redução do risco de transmissão e secundária (diagnóstico e 

tratamento). As diretrizes para diagnóstico e tratamento precoces, incluindo a avaliação das 

parcerias sexuais, são pouco conhecidas ou implementadas pelo sistema de saúde. Não existe 

disponibilidade contínua de medicamentos padronizados para portadores de DSTs, bem como 

de preservativos. A pactuação entre os três níveis de governo estabelece que a aquisição dos 
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medicamentos é de responsabilidade dos estados e municípios, e a aquisição de preservativos 

é compartilhada, sendo de 80% de responsabilidade do nível federal nas regiões sul e sudeste 

e de 90% nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. Porém esta pactuação vem sendo 

cumprida com dificuldade. Pouco se valoriza a prevenção especificamente dirigida ao controle 

das DSTs (educação em saúde, disseminação da informação para reconhecimento de sinais e 

sintomas, busca precoce por assistência, convocação de parceiros, campanha em mídia, etc). 

Há ênfase no diagnóstico etiológico, pouco se conhece o manejo sindrômico e os profissionais 

capacitados são insuficientes. As diretrizes para diagnóstico e tratamento precoce, incluindo a 

avaliação das parcerias sexuais, são pouco conhecidas ou implementadas pelo sistema de 

saúde. Não existe disponibilidade contínua de medicamentos padronizados para portadores de 

DSTs, bem como de preservativos. Assim, cabe ao profissional de enfermagem trabalhar com 

ações voltadas á promoção da saúde na prevenção. OBJETIVO: Apresentar algumas 

estratégias de promoção e prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis encontradas 

na literatura atual. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, pois esse tipo de estudo permite reunir o conhecimento sobre um determinado 

assunto (POLIT, 2004). Para isso buscou-se selecionar as produções cientificas com base nos 

seguintes critérios de inclusão: a) se referirem a publicações entre 2006 a 2012; b) e estarem 

disponíveis eletronicamente na base Scielo e Lilacs e c) artigos redigidos em português e 

inglês. O levantamento foi realizado no mês de abril de 2013 e foram encontrados 5 artigos. 

Os resultados foram categorizados e analisados conforme a literatura pertinente. 

RESULTADOS: De acordo com o Ministério da Saúde, a região Norte tem o maior 

percentual de homens (24,6%) que tiveram algum tipo de DSTs. Em outras regiões, diz o 

órgão, o número não passa de 20%. Quando o recorte é feito por raça, a pesquisa mostra que o 

total de homens negros (19%) que relataram sintomas é maior do que entre os brancos 

(13,8%). Os números mostram também que pessoas que já tiveram mais de 10 parceiros na 

vida têm 65% mais chance de ter algum antecedente relacionado às DSTs. A prevenção no 

combate das DSTs existe algumas estratégias: orientações aos médicos para oferecer exames 

aos pacientes no momento da consulta; premiação ao servidor como forma de incentivo 

durante a abordagem sobre as DSTs etc. Deve haver participação e controle de ações pelas 

organizações da sociedade civil no acesso aos serviços de saúde, no cumprimento da 

pactuação para aquisição de medicamentos, na disponibilização de insumos laboratoriais, na 

disponibilidade de preservativos e outros insumos. A promoção da saúde frente à profilaxia 

dessas doenças pode ser feita através de ações educativas, é dever de todo profissional da 

enfermagem conversar e orientar, mostrar os riscos á saúde, retirar todas as dúvidas, 

esclarecer mitos e fazer o uso de tecnologias do cuidado para o acolhimento e a acessibilidade 

dos usuários como forma de garantir a participação dos mesmos como “elemento essencial no 

contexto das práticas de saúde”. CONCLUSÃO: Deve haver uma participação e controle de 

ações pelas organizações da sociedade civil no acesso aos serviços, no cumprimento da 

pactuação para aquisição de medicamentos, na disponibilização de insumos laboratoriais, na 

disponibilidade de preservativos masculino e feminino e outros insumos. Algumas DSTs 

podem não apresentar sinais e sintomas, tanto no homem quanto na mulher. E isso requer que, 

se fizerem sexo sem camisinha, procurem o serviço de saúde para consultas com um 

profissional de enfermagem, para que haja uma avaliação inicial. IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: É importante a participação dos profissionais da enfermagem para existir 

uma qualidade de vida com responsabilidade na população, para isso é fundamental que os 

profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro, sempre realizem atividades de educação 

á comunidade e sem que haja nenhum tipo preconceito e assim os pacientes tenham a 

conscientização que a prevenção é à melhor forma de prevenir as doenças sexualmente 

transmissíveis. 
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INTRODUÇÃO: A grande quantidade de lixo existente nas cidades abriu uma alternativa de 

sobrevivência e renda para as camadas de baixa renda da população. No Brasil, sabe-se que o 

número de pessoas desempregadas e inseridas no mercado informal de trabalho é grande. 

Com isso, a busca pela sobrevivência tem se tornado uma luta diária e incessante para a 

maioria das famílias do país. A cata do lixo tornou-se não só uma alternativa de renda, como 

de procura por alimentos. Os catadores de materiais realizam a seleção, recolhimento, 

transporte e venda dos resíduos sólidos recicláveis. A situação de vida e, principalmente, de 

saúde das pessoas que vivem desta atividade é muito pouco conhecida no país e exterior. Os 

catadores de materiais recicláveis são verdadeiros agentes ambientais. Eles são responsáveis 

por grande parte de todo o material que as indústrias de reciclagem operam no Brasil. Estima-

se que 76% do lixo gerado pelos municípios das cinco regiões do Brasil (sul, sudeste, centro 

oeste, norte e nordeste) tenham como destino final os lixões a céu aberto, sendo que a região 

norte é a que mais deposita (90%) e a sul é a que menos o faz (53%). Somente 10% dos 

municípios possuem aterros sanitários, 13% aterros controlados e 1% empregam formas de 

tratamento como compostagem, reciclagem e incineração Os catadores de lixo, ao 

manusearem os resíduos descartados, sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) e sem 

vacinação pré-exposição, a procura de materiais que possam ser comercializados ou até servir 

de alimentos, estão expostos a alguns riscos à saúde por conta da contaminação presente nos 

resíduos, além dos riscos a sua integridade física por acidentes causados pelo manuseio dos 

mesmos. Além disso, servem de vetor para a propagação de doenças originadas dos impactos 

dos resíduos, como o tétano, que se caracteriza como uma doença aguda, não contagiosa, 

causada pelo bacilo Clostridium tetani, que produz exotoxinas capazes de atingir o Sistema 

Nervoso Central (SNC) após entrar na corrente sanguínea. As manifestações clínicas ocorrem 

devido à hiperexcitabilidade do SNC, sendo: hipertonia dos músculos masseteres e da mímica 

facial (trismo e riso sardônico), dos músculos do pescoço (rigidez de nuca), ocasionando 

dificuldade de deglutição. Pode evoluir para espasmos musculares generalizados intensos, 

atingindo a musculatura dorsal (opstótono), rigidez dos músculos reto-abdominais (abdome 

em tábua) e do diafragma. As principais complicações são: parada respiratória e/ou cardíaca, 
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durante o espasmo muscular, disfunção respiratória, infecções secundárias, crise hipertensiva, 

fratura de vértebras, hemorragia intracraniana, edema cerebral e embolia pulmonar. O 

diagnóstico do tétano é eminentemente clinico epidemiológico, não dependendo de 

confirmação laboratorial. Após o diagnóstico, os pacientes devem ser internados em unidade 

apropriada, com pouca luminosidade, temperatura agradável e o mínimo de estímulos 

auditivos, visuais, táteis. Em relação ao tratamento medicamentoso, recomendam-se as 

seguintes medidas: o uso de Penicilina Cristalina, Imunoglobulina Humana Antitetânica e 

Benzodiazepínica, além disso, realiza-se o debridamento e limpeza dos focos suspeitos após a 

aplicação do Soro Antitetânico. A eliminação do Tétano Acidental exige a vacinação 

sistemática dos catadores de lixo e o atendimento adequado pós-ferimento. A vacinação 

antitetânica, aliada às medidas sanitárias e tratamento adequado das feridas, constitui ações 

seguras e eficazes no controle da doença. No Ceará, o número de casos passou de 59 em 

1994, para 32 em 2005, e taxa de incidência de 0,88 para 0,4 por 100.000 habitantes, na 

mesma ordem. Apesar dos esforços na área da Vigilância Epidemiológica (VE), no que 

concerne a prevenção e controle da doença, o tétano continua ocupando importante espaço no 

cenário nacional das doenças infecciosas, configurando-se ainda como um sério problema de 

Saúde Pública. Mesmo diante dos diferentes riscos advindos do cotidiano profissional, as 

estratégias de prevenção da doença ainda são deficientes. É necessário que exista uma 

implementação da enfermagem na promoção da saúde a esses catadores. OBJETIVO: 

Descrever o panorama bibliográfico acerca da prevenção e promoção da saúde com catadores 

de lixo sobre a problemática do tétano. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica, pois esse tipo de estudo permite reunir o conhecimento sobre um 

determinado assunto (POLIT, 2004). Para isso buscou-se selecionar as produções cientificas 

com base nos seguintes critérios de inclusão: a) se referirem a publicações entre 2006 a 2012; 

b) e estarem disponíveis eletronicamente na base Scielo, Lilacs e Tese de Doutorado e c) 

artigos redigidos em português e inglês. O levantamento foi realizado no mês de abril de 2013 

e foram encontrados 12 artigos. Os resultados foram categorizados e analisados conforme a 

literatura pertinente. RESULTADOS: Segundo a literatura encontrada, é necessária a 

prevenção quanto ao cuidado e manejo do material reciclável, melhorando, dessa forma, suas 

condições sanitárias e agregando ao lixo que recolhem e armazenam valor comercial. O 

público também merece ser atendido por visitas de Agentes Comunitários de Saúde, 

Enfermeiros e Médicos, precisam também receber e serem orientados quanto ao uso adequado 

de EPI (botinas, capas de chuva, luvas, máscara, óculos e sinalizadores). Como atividades de 

promoção da saúde, foram encontradas na literatura a execução de palestras, exposições e 

atividades lúdicas sobre temas inerentes ao trabalho desses catadores, distribuição de sacos 

para armazenamento de resíduos recicláveis e vacinação contra hepatite B, tétano e difteria, 

doenças recorrentes nesse grupo. CONCLUSÃO: Não foram identificadas na literatura 

atividades voltadas para a proteção do tétano especificamente, mas atividades genéricas que 

buscavam orientar e sensibilizar o público para a prevenção de diversas doenças. Há 

necessidade de que a enfermagem promova ações planejadas de mobilização social e utilizem 

estratégias de modo a facilitar o acesso dos catadores de lixo às ações voltadas para 

imunoprofilaxia do tétano, independente da idade, sexo e zona de moradia. É fundamental que 

os profissionais de enfermagem levem a sério a imunização dos catadores de lixo 

estabelecendo rotinas de verificação de carteiras de vacinas e orientando a complementação 

do esquema vacinal em todas as oportunidades de contato com esses catadores. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: É de grande importância a realização de uma 

investigação epidemiológica, aprofundando o conhecimento sobre as condições de trabalho e 

saúde destes trabalhadores. Com isso, é de responsabilidade da enfermagem implantar e 

acompanhar as formar preventivas do tétano. Os catadores, diretamente envolvidos no 



 

processo de manuseio, transporte e destinação final dos resíduos, formam uma população 

numerosa, com grande importância econômica e com precárias condições de trabalho. 

DESCRITORES: Tétano. Enfermagem. Promoção da Saúde. Epidemiologia. Uso de 

Resíduos sólidos. 
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INTRODUÇÃO: A adolescência é um período delicado no desenvolvimento humano no que 

se referem às vulnerabilidades em diferentes aspectos. Logo, alcançar esses diferentes espaços 

em que os adolescentes se encontram é uma prioridade, buscando reduzir as vulnerabilidades 

nas quais estão inseridos. A abordagem com adolescente deve ser interdisciplinar, pois esse 

ser vulnerável em diferentes focos, como segurança, infecções sexualmente transmissíveis e 

alimentação, por exemplo, necessita de espaços educativos diferentes, podendo ser igrejas e 

escolas, agregando saúde e educação para se criar estratégias que atinjam o jovem e o 

provoquem à reflexão. O trabalho é uma atividade remunerada, e o lazer fora do momento do 

trabalho, contudo, são complementares. Num estudo realizado com 354 adolescentes do 

ensino médio do período noturno sobre sua atividade laboral, concluíram que as 

representações do trabalho entre os jovens demonstram uma contradição entre o seu 

reconhecimento como valor moral positivo para o desenvolvimento psicossocial a elaboração 

da identidade e as consequências negativas decorrentes da exposição, precocemente, a cargas 

físicas e psicológicas. OBJETIVO: Conhecer as atividades laborais e de lazer de 

adolescentes na periferia. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

descritivo. Realizado numa escola localizada na periferia de Fortaleza em abril de 2011 com 

25 adolescentes. Como instrumento utilizou-se um questionário mediado pelo modelo de 

atividade de vida trabalho e lazer de Roper, Logan, Tierney
2
. Questionou-se sobre aspectos 

correlacionados ao trabalho, informações acerca da renda familiar, se os adolescentes 

trabalham e se frequentam algum curso profissionalizante; no referente ao lazer, se costumam 

a ir a alguma área de lazer. Foram respeitados os aspectos éticos e legais que envolvem 

pesquisas com serem humanos. RESULTADOS: Observou-se que a maior parte dos 

adolescentes reside numa casa na qual a renda mensal é maior do que um salário mínimo e 

menor do que dois, vivendo numa condição que acarreta restrições em diversos aspectos. A 

difícil condição financeira traz o risco social. Então, foram criados programas esportivos, 

culturais e trabalhos orientados, destinados principalmente para os moradores dos bairros 

periféricos com o objetivo de exercer controle social do tempo livre, mas muitos jovens não 

interagem com essas atividades ou não são motivados. Dos jovens que trabalham, todos 

ocupam o mercado informal com diferentes ocupações-ajudante de metalúrgico, ajudante de 

motorista, atendente de farmácia, ajudante de academia, feirante, duas costureiras, duas babás, 
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um entregador de um mercado. Somente um não gosta do seu trabalho, contudo todos não 

querem permanecer na mesma ocupação. Dos cursos profissionalizantes realizados, foram 

citados artesanato, turismo, auxiliar de pedreiro, corte e costura manicure, informática, mas 

nem todos foram concluídos. Esses cursos ajudam os jovens a ter uma formação especifica 

para aumentar a possibilidade de ingressar ao mercado de trabalho com uma qualificação, 

porém, dos que concluíram, nenhum trabalha com o que estudou. O jovem deveria trabalhar 

na condição de jovem aprendiz, porém, por motivos diversos, estão trabalhando no mercado 

informal. Há uma adolescente que trabalha como feirante desde os dez anos e ainda afirmou 

que era ilegal, tem consciência dessa pratica, mas a necessidade de sustentar seu filho é a 

justificativa de manter-se nessa ocupação. Em relação à área de lazer, eles referem frequentar 

praça, quadras, shopping, campo de jogar futebol. É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do Poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. Sobre as atividades de lazer, os meninos afirmaram gostar de capoeira, conversar 

com amigos, jogar bolsa, vídeogames, desenhar grafite, ir à igreja, à praia, ao cuca e lan 

house. Já as meninas, namorar, assistir a filmes, ir ao shopping, piscina, igreja e festas. Num 

estudo realizado numa escolha publica de São Paulo, observou-se que as moças preferiram 

atividades de lazer de participação social como paquerar/namorar/ficar, passear no shopping
3
. 

Sobre as adolescentes, constatou-se a ansiedade de vínculo afetivo. Verifica-se que o período 

de descobertas é relacionado ao conhecimento do outro, mas torna-se necessário atentar-se 

para o risco de uma gravidez precoce. Numa pesquisa com adolescentes grávidas, nas 

narrativas delas, a frase aproveitar a vida, principalmente em justificar os comportamentos 

afetivo-sexuais juvenis; logo, tornaram-se mais vulneráveis à gravidez precoce
4
. Já os 

meninos não explicitaram ações que conferissem vínculos afetivos e sim expressaram 

atividades esportivas. Sobre o lazer que eles gostariam de ter, dez não sabiam o que 

acrescentar, pois afirmaram viver muito bem, com a afirmativa de já possuírem os itens de 

que precisam. Outros adolescentes desejam fazer praticas esportivas como natação, vôlei, 

basquete e momentos de lazer com a família. Próximo a esses jovens, há um polo esportivo 

que permite a execução de vários esportes, sendo necessário procurar esse serviço e adequar-

se aos horários. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observa-se a necessidade de intervenções 

sobre essa temática para que os adolescentes reflitam sobre suas oportunidades de lazer, bem 

como a inserção profissional alicerçada na formação necessária, favorecendo uma maior 

oportunidade no campo de trabalho. CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: relacionam-se em conhecer a realidade de grupos específicos para 

alcançar de forma mais ampla a promoção da saúde nas suas dificuldades reais, oportunizando 

o empoderamento para enfermagem em torna-se ainda mais autônoma em seu exercício e para 

o adolescente em refletir sobre sua condição de vida. É um desafio a produção de 

conhecimento, associando teoria, pesquisa e prática, entretanto, que seja um estimulo às 

demais pesquisas para subsidiar a prática que poderá ser aplicada e melhorada na atuação 

profissional do enfermeiro no contexto da Promoção da Saúde do adolescente. 

REFERÊNCIAS: Fischer FM et al. Efeitos do trabalho sobre a saúde de adolescentes. Ciênc. 

Saúde Coletiva, 2003; 8(4): 2003. Roper N, Logan WW, Tierney A J. Modelo de 

enfermagem. 3. ed. Lisboa: Mcgrawhill, 1995. Pfeifer LI, Martins YD, Santos JLF. A 

influência socioeconômica e de gênero no lazer de adolescentes. Psic. Teor. Pesq., 2010; 

26(3): 427-432. Goncalves H, Knauth DR. Aproveitar a vida, juventude e gravidez. Rev. 

Antropol., 2006; 49(2): 625-643. 
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INTRODUÇÃO: A internet sem dúvidas revolucionou toda uma geração interferindo assim 

na maneira das pessoas se relacionarem entre si. A maneira fácil, simples e rápida de resolver 

questões diárias como, por exemplo, o pagamento de contas pessoais é outro atrativo para 

conquistar cada dia mais usuários da rede. O público alvo ainda continua sendo os jovens que 

são atraídos pelas redes sociais. Dentre tantas redes sociais que surgiram nos últimos anos o 

Facebook recebeu uma positiva aceitarão entre os adolescentes. O Facebook se tornou uma 

rede social popular que tem sido levantada a hipótese de exercer um influente potencial sobre 

as atitudes, intenções e comportamentos de seus usuários. O Facebook proporciona uma nova 

lente através da qual se pode considerar uma influência comportamental, que pode ser 

considerada, no contexto da teoria comportamental existente¹. A vulnerabilidade desses 

jovens nessas redes sociais é algo expresso Muitas questões de desenvolvimento de são 

encontrados durante a adolescência, que é também um momento em que o uso da Internet 

torna-se cada vez mais popular. Estudos têm demonstrado que os adolescentes estão usando 

esses espaços online para tratar de questões de desenvolvimento, especialmente as 

necessidades de intimidade e conexão com os outros. Comunicação on-line com o seu 

potencial para interagir com outras pessoas desconhecidas, pode colocar os adolescentes em 

maior risco². OBJETIVO: Conhecer as produções científicas sobre o uso das redes sociais 

por adolescentes. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma revisão narrativa, 

desenvolvida mediante material já elaborado, artigos científicos disponíveis em resumos. A 

seleção do material ocorreu-se no mês de julho de 2013. O levantamento bibliográfico foi 

concretizado a partir da pesquisa na base de dados US National Library of Medicine National 

Institutes of Health (PUB MED). A seleção dos artigos satisfez aos respectivos critérios de 

inclusão: artigos internacionais, com assuntos adolescentes e facebook, publicados nos 

últimos 5 anos, com resumo disponíveis para leitura e analise, e os descritores utilizados 

foram saúde do adolescente e internet. Essa etapa foi baseada na literatura cientifica que 

abordasse a temática. Para análise dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo que se 

caracteriza por um conjunto de técnicas de análise de comunicação que visa obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das 

                                                
1
Graduanda – Aluna Pesquisadora de Iniciação Cientifica do Centro Universitário Estácio/ Fic ; Monitora da 

disciplina de Histologia e Embriologia do Centro Universitário Estácio/ Fic 
2Graduanda - Aluna Pesquisadora – Colaboradora de Iniciação Cientifica do Centro Universitário Estácio/ Fic 
3Enfermeira. Doutora – Docente do Centro Universitário Estácio/Fic: eve_pinheiro@yahoo.com.br 



 

mensagens. RESULTADOS: foram encontrados 119 artigos. Desses apenas 21 

apresentaram-se dentro do contesto da pesquisa. Os artigos destacam os objetos de estudo, 

que variam de acordo com o tema em estudo estando voltados para o uso das redes sociais por 

adolescentes especificando diferentes tipos de estudos e abordagens, às definições do uso das 

redes sociais por adolescentes não estar ligada só ao facebook, mas também a diferentes sites, 

que tiveram como objetivos relatar o uso para tratamentos de doenças bem como suas 

descobertas, tratamentos psicológicos. Entre os diversos cenários, houve predomínio de 

setores dentro das universidades, como propostas de educação e pesquisa para os adolescentes 

contidos nos locais de estudo. Com a seleção dos artigos e a delimitação do foco principal, 

estes foram analisados e a parti de uma leitura mais detalhada realizada, delimitou-se que: o 

uso das redes sociais está cada vez mais crescente, que estão sendo usadas a qualquer 

momento e por tudo, que os pais cada vez se preocupam mais com o acesso dos adolescentes 

de forma tão livre, que a sociedade estar tentando se adaptar ao mundo das redes sociais que 

cresce de forma desordenada e as doenças que os acompanham. CONCLUSÃO: De acordo 

com o estudo da revisão bibliográfica abordando como temática as redes sociais e seu uso por 

adolescentes evidenciou-se a importância desse assunto principalmente pelos usuários jovens. 

Este estudo teve a finalidade de destacar a forma positiva pelo qual esses jovens fazem uso 

das redes sociais mais também à vulnerabilidade que muitas vezes eles sofrem. A exposição 

de seus gostos, vida particular, opção sexual, estilo de vida, dentre outros pontos são bastante 

relevantes no estudo dessa revisão narrativa. Através deste estudo pode-se observar que os 

adolescentes estão cada vez mais ligados e ligados nessa vida de redes sociais, pois muitos 

deles chegam a ter mais convivência com seus amigos virtuais do que com os próprios 

familiares e seus amigos reais, hoje em dia é muito difícil se vê um adolescente brincando 

com um carrinho, um vídeo game entre outras coisas, eles acham que a interação pela internet 

é muito mais interessante e tem maior rapidez no envio de suas conversas que acabam 

chegando ao destinatário em tempo real. Conclui-se então a extrema relevância desse tema 

para a contribuição de vida desses jovens e da sociedade. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: é durante a adolescência que os jovens passam por mudanças físicas e 

principalmente psicológicas, a Enfermagem como ciência que visa o cuidar holístico do ser 

humano desempenha nesta fase da vida um importante papel de promoção da saúde. A relação 

feita entre a Enfermagem e o uso das redes sociais pelos adolescentes mostra quanta 

importância esse eixo temático possui, principalmente na atualidade onde a vida virtual 

passou a fazer parte do cotidiano de tantos jovens. A forma como o Facebook, sendo umas 

das maiores redes sociais usadas pelos adolescentes vem ocupando um importante espaço na 

vida desses jovens faz que a Enfermagem fique atenta em alguns pontos. O jeito como se 

expressam, transmitem seus sentimentos, desejos, gostos e qualidade de vida são aspectos 

relevantes no qual a Enfermagem deve ter um cuidado especial atentando para a fase de 

descobertas que estes jovens passam na adolescência. Garantir um cuidado voltado para a 

saúde física e psicológica para os adolescentes quem veem as redes sociais como uma forma 

de fuga dessas descobertas e questionamentos tão presentes na adolescência. 

REFERÊNCIAS: Moreno MA, Kota R, S Schoohs, Whitehill JM.The facebook influence 

model: a concept mapping approach. Children's Research Institute. 2013 Jul; 16 (7) :504-11. 

Reich SM, Subrahmanyam K, Espinoza G. Friending, IMing, and hanging out face-to-face: 

overlap in adolescents' online and offline social networks. Department of Education, 

University of California. 2012 Mar; 48 (2) :356-68. 
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INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), popularmente 

conhecido no Brasil como “Teste do Pezinho”, é uma política pública que visa identificar 

portadores de doenças que se diagnosticadas e tratadas precocemente, previne sequelas 

irreversíveis (SILVA, 2009). Mas, para que este alcance o seu objetivo primordial de detectar 

algumas doenças metabólicas, hematológicas, infecciosas e genéticas, que podem causar 

implicações graves ao desenvolvimento e crescimento, o teste deve ser feito no momento e da 

forma adequados. O PNTN pode triar de 2 a 46 doenças, dependendo do tipo de investigação 

que se propõe (simples ou ampliado). No entanto em sua forma simples ele prevê o 

diagnóstico de quatro doenças: Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, 

Hemoglobinopatias e Fibrose Cística. Os exames realizados em cada Estado serão aqueles 

para os quais está habilitado a fazer, conforme as fases de implantação estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde, a saber: Fase I: Hipotireoidismo congênito e Fenilcetonúria; Fase II: 

Hipotireoidismo congênito, Fenilcetonúria e Hemoglobinopatias; Fase III: Hipotireoidismo 

congênito, Fenilcetonúria, Hemoglobinopatias e Fibrose Cística. O estudo para identificação 

destas doenças teve início nos Estados Unidos, ao final da década de 1950, com o médico 

Robert Guthrie, que se interessou pela temática após se tornar pai de um menino com doença 

mental (SOUZA, 2011). No Brasil a primeira iniciativa em se aplicar o referido teste, 

aconteceu na cidade de São Paulo, a partir de uma iniciativa da Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), para o diagnóstico da fenilcetonúria. Embora o próprio Estatuto da 

Criança e do Adolescente faça referência à obrigatoriedade do “Teste do Pezinho”, dados 

extra-oficiais do Ministério da Saúde indicam que entre um terço e metade dos cerca de 
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3.000.000 RN brasileiros não realizaram este teste no ano 2000 (alguns RN podem ter 

realizado o teste em laboratórios privados que não informam seus dados para as estatísticas 

oficiais). Pode-se dizer que além da falta de cobertura, também existia a falta de um sistema 

de controle de qualidade, fundamental para a análise de outras variáveis importantes na 

otimização de um programa de triagem neonatal: idade de coleta da primeira amostra, tempo 

decorrido entre a coleta e a entrada do material no laboratório, tempo decorrido entre a 

entrada do material no laboratório e a comunicação do resultado aos pais, idade de início do 

tratamento (SOUZA; SCHWARTZ; GIUGLIANI, 2002). OBJETIVOS: Identificar o número 

de recém-nascidos que realizaram o teste nos anos de 2011 à 2012; e descrever os principais 

cuidados de enfermagem durante a prática da coleta deste exame. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Estudo retrospectivo, descritivo, em uma maternidade de referência, no 

município de Fortaleza, no período de janeiro de 2011 à dezembro de 2012. Os estudos 

descritivos coletam descrições de variáveis existentes e usam os dados para justificar e avaliar 

condições e práticas correntes ou fazer planos mais inteligentes para melhorar as práticas de 

atenção a saúde (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). Utilizou-se como instrumento de 

coleta o livro de registro existente na unidade. Amostra foi constituída por 6684 registros de 

recém-nascidos submetidos ao exame. RESULTADOS: O momento para a coleta, 

preferencialmente, não deve ser inferior a 48 horas de alimentação protéica e nunca superior a 

30 dias, sendo o ideal entre o 3º e o 7º dia de vida. Isto porque o RN precisa ingerir leite 

materno suficiente ou fórmula para que haja elevação dos níveis de fenilalanina e seja 

possível o rastreamento da fenilcetonúria ARAÚJO; REIS, 2012). No ano de 2011, foram 

coletados 3388 exames de Triagem Neonatal sendo: janeiro (186), fevereiro (287), março 

(294), abril (255), maio (368), junho (328), julho (261), agosto (254), setembro (243), outubro 

(304), novembro (316) e dezembro (292). No ano de 2012 foram coletados 3296 exames: 

janeiro (333), fevereiro (240), março (289), abril (337), maio (368) junho (306), julho (177), 

agosto (204), setembro (187), outubro (319), novembro (282) e dezembro (254). Esta 

instituição realiza o Teste de Triagem Neonatal em RN internado antes do momento da alta 

hospitalar, ou ainda em RN vindo da residência acompanhado de sua mãe. Destaca-se como 

cuidados de enfermagem durante a coleta do teste: 1. Orientar a mãe sobre o exame. 2. 

Preencher corretamente o cadastro com dados maternos e do bebê. 3. Preparar o local a ser 

realizada a coleta. 4. Posicionar corretamente o bebê (no colo da mãe, em pé, de frente para 

ela (posição de arroto). 5. Identificar a área adequada para punção (os lados do calcanhar, 

evitando as bordas e o centro) 6. Realizar a coleta, preenchendo corretamente os locais 

indicados gota a gota. 7. Atentar para o preenchimento homogêneo do papel filtro (cartão de 

“Guthrie”) 8. Pressionar o local da punção para conter sangramento. 9. Deixar o bebê 

confortável. 10. Desprezar material descartável utilizado. 11. Realizar registro corretamente. 

12. Lavar as mãos. 13. Encaminha o exame para o laboratório. O profissional deve orientar a 

mãe sobre a importância da realização e do resultado do exame. Os resultados são entregue às 

mães e quando positivo, é repetida a coleta e realizado encaminhamento materno. É relevante 

ressaltar que a amostra colhida deve secar à temperatura ambiente, naturalmente, por cerca de 

3 h, na posição horizontal, sem que haja contato com outra amostra (SOUZA, 2011). Deve-se 

evitar amostras inadequadas tais como: quantidade insuficiente de sangue, amostra 

concentrada, amostra úmida ou amostra hemolisada, pois nestes casos o procedimento deverá 

ser repetido. CONCLUSÃO: O Teste de Triagem Neonatal tornou-se um direito de toda 

criança nascida em território brasileiro. Sua importância tem sido reconhecida pela população 

e também por todos os profissionais da área de saúde. A instituição onde fora realizada a 

pesquisa, tem desenvolvido um trabalho satisfatório, diante do compromisso assumido com a 

clientela que se utiliza de seus serviços. Procurando não deixar nenhuma dúvida ou pendência 

relacionada a esta prática, objetivando garantir a conclusão de todo o processo, desde a coleta 

até a entrega dos resultados. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: É 



 

indiscutível que esta coleta deve ser realizada por um profissional de enfermagem habilitado, 

capacitado e treinado para também orientar a mãe sobre o exame e as doenças a serem 

detectadas. Favorecendo desta forma, o acesso a uma política pública de saúde, ampliando a 

perspectiva de uma vida saudável ao recém-nascido, fortalecendo a excelência do cuidado de 

enfermagem, que busca sempre o cuidado numa visão holística. REFERÊNCIAS: ARAUJO, 

L.A.; REIS, A.T. Enfermagem na Prática Materno-Neonatal. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. LOBIONDO-WOOD, G.; HABER, J. Pesquisa em enfermagem: métodos, 

avaliação crítica e utilização. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. SILVA, 

M.B.G.M. Cuidado de enfermagem em Triagem Neonatal In: PROENF: Saúde Materna e 

Neonatal. Porto Alegre: Artmed/Panamericana, 2009. SOUSA, A.B.G e colaboradores. 

Enfermagem Neonatal: cuidado integral ao recém-nascido. São Paulo: Martinari; 2011. 

SOUZA, C.F.M.; SCHWARTZ, I.V.; GIUGLIANI, R. Triagem Neonatal de Distúrbios 

Metabólicos. Ciência e Saúde Coletiva. 7(1); 129-137, 2002. 

DESCRITORES: Enfermagem Neonatal. Triagem Neonatal. Recém-Nascido. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A assistência ao Recém-Nascido com integridade da pele prejudicada deve 

ser prioridade para a equipe de enfermagem. Manter a pele íntegra é prioridade no cuidado 

durante o período neonatal, especialmente no caso do Recém-Nascido Prematuro (RNPT), 

pois a prevalência de sepse nesta idade após o terceiro dia de vida é de 21%, com taxa de 

mortalidade de 18%. A maioria desses casos ocorre na primeira semana de vida, quando a 

função da barreira epidérmica se encontra altamente comprometida (CUNHA; PROCIANOY, 

2006). Pesquisa realizada um uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) com 51 

RN, revelou os que mais apresentaram lesões de pele: RN que pesavam menos de 1000g 

(50%); os que nasceram entre 30 e 34 semanas e 6 dias de gestação (60%) (FONTENELE; 

CARDOSO, 2005). Outro estudo avaliou 137 RN em uma UTIN durante o período de coleta 

de dados, 27% apresentaram alterações na integridade da pele, caracterizando uma 

predominância de hematomas (46%), eritema (18%), escoriações (12%), equimose (10%), 

pústulas (6%) e ainda outras em menor proporção (8%) (FONTENELE, 2008). Os 

procedimentos clínicos visam a reconhecer e a predizer a evolução de agravos na condição de 

saúde, além de tratá-los ou preveni-los. Em relação à terapêutica, são diversas as estratégias e 

técnicas que os enfermeiros podem empregar na sua prática, sendo a mais utilizada a que 

congrega os procedimentos técnicos (CARVALHO, 2009). A categorização das atividades de 

cuidado de enfermagem é o primeiro passo para usar uma linguagem unificada e descrever o 

que a enfermagem faz. Através da manutenção desenvolvimento e difusão dessa linguagem, 

haverá maior oportunidade para mostrar que as intervenções de enfermagem fazem diferença 

na evolução do paciente (HUR; KIM; STOREY, 2000). OBJETIVOS: Identificar as 

principais lesões de pele ocorridas em unidades neonatais e descrever os cuidados de 

enfermagem com o recém-nascido com o diagnóstico de enfermagem integridade da pele 
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prejudicada. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo de caráter exploratório e descritivo. 

Este tipo de estudo é utilizado quando se quer informações precisas sobre as características 

dos sujeitos de pesquisa, grupos, instituições ou situações, ou sobre a frequência de ocorrência 

de um fenômeno, principalmente quando pouco se sabe sobre ele. Realizado em três unidades 

neonatais públicas, em Fortaleza-CE-Brasil. Participaram 42 enfermeiros atuantes em 

neonatologia. A coleta de dados foi realizada de maio a setembro/2011, conforme a 

disponibilidade dos participantes. Aprovado pelo comitê de ética das instituições pesquisadas 

sendo desta forma, os princípios éticos da Resolução n° 196 de outubro de 1996 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que regulamenta normas para a pesquisa que envolve 

seres humanos resguardados neste estudo. RESULTADOS: Neste estudo, as lesões citadas 

pelos enfermeiros, foram: mielomeningocele 42 (100%), citadas como uma lesão presente em 

todas as unidades visitadas. Em seguida teve-se assadura 40 (95%); hematoma 39 (93%); 

infiltração 38 e gastrosquise 38 (90%); tocotraumatismo 37 (88%); equimose e descamação 

33 (79%); eritema 32 (76%); pústula 29 (69%) e escoriação 26 (62%). Outras lesões também 

foram consideradas pelos enfermeiros: encefalocele 14 (33%); onfalocele 10 (24%); 

adiponecrose 5 (12%); abcesso e queimadura 4 (10%); úlcera por pressão 2 (5%); cicatriz 

pós-cirurgia e lábio leporino 1(2%). O conhecimento das lesões é fundamental para um 

cuidado diferenciado, independente de sua origem. Neste sentido, Brandão (2006), refere que 

muitas alterações cutâneas podem ser detectadas pelo enfermeiro durante várias atividades 

como higiene, passagem de cateteres e exame físico, destacando a importância do enfermeiro 

em saber descrever as lesões detectadas, considerando suas características. É importante 

enfatizar que as malformações genéticas mencionadas pelos enfermeiros participantes, são 

lesões importantes e constantes nas unidades neonatais que necessitam de cuidados especiais. 

O cuidado com qualquer lesão é um processo dinâmico, que depende de avaliações contínuas, 

considerando todo contexto do recém-nascido, devendo ser individualizado e realizado por 

profissionais capacitados para tal atividade, assim como atividades preventivas que 

mantenham a integridade da pele. Quanto aos cuidados de enfermagem com o RN com o 

diagnóstico de enfermagem integridade da pele prejudicada, foram: aplicar um curativo 

adequado ao tipo de lesão; reposicionar o paciente pelo menos a cada duas horas, conforme 

apropriado; posicionar o paciente de modo a evitar a tensão sobre a lesão, conforme 

apropriado e remover curativo e fita adesiva. Aplicar emolientes à área afetada; aplicar 

curativo oclusivo transparente sempre que necessário e evitar o uso de sabonete alcalino na 

pele. No cuidado ao RN com integridade da pele prejudicada, as coberturas mencionadas 

pelos enfermeiros na utilização dos curativos biológicos de acordo com o tipo de lesão, foram: 

hidrocolóide, alginato de cálcio, espuma de prata e hidrogel. Relatado uso segundo protocolo 

quando existente no serviço. Examinar a pele e as mucosas quanto a vermelhidão, calor 

exagerado, edema e drenagem e documentar mudanças na pele e mucosas. De acordo com a 

descrição das atividades dos profissionais, pode-se observar que no contexto geral, eles são 

conhecedores do cuidado que deve ser direcionado ao RN. É imprescindível que o enfermeiro 

assuma realmente o compromisso de desempenhar suas atividades da melhor forma possível, 

utilizando-se de todas as ferramentas disponíveis em seu ambiente de trabalho. 

CONCLUSÃO: No cuidado ao RN com integridade da pele prejudicada, a equipe de 

enfermagem, sob supervisão do enfermeiro tem um papel fundamental neste contexto, na 

busca pela excelência do cuidado ao RN. Ante o compromisso e a disponibilidade da 

utilização do processo de enfermagem, perpassa a necessidade de algumas habilidades como 

capacitação técnica, aplicação de princípios éticos, desenvolvimento de pesquisa baseada em 

evidências, utilizando princípios de humanização. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: É essencial que os enfermeiros ousem, diante de suas atividades, busquem 

estratégias de melhor cuidar do RN para tomada de decisões, utilizando sua prática diária, 

desenvolvendo raciocínio crítico, com embasamento na literatura existente, favorecendo o 



 

cuidado humanizado. REFERÊNCIAS: BRANDÃO, E.S. Enfermagem em dermatologia: 
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é, provavelmente, o mais temido pelas mulheres devido 

à alta frequência e, sobretudo, pelos efeitos psicológicos que afetam a percepção da 

sexualidade e autoimagem. Ao receber o diagnóstico de câncer de mama, a mulher começa a 

enfrentar um momento difícil, passando por três etapas: sentimento negativo de estar com a 

doença, realização do tratamento agressivo e aceitação da convivência com si própria. Um dos 

métodos mais utilizados para o tratamento do câncer da mama é a mastectomia, uma cirurgia 

mutiladora que visa remover todo o tumor visível e que pode ter como consequência 

problemas físicos e psicológicos. A resposta à mutilação é individual e pode estar relacionada 

a fatores como idade, autoadmiração, estado emocional e situação socioeconômica. Como em 

qualquer mutilação, a mastectomia requer, além dos cuidados próprios da cirurgia, apoio 

emocional, objetivando uma melhor compreensão, interação, adaptação e aceitação da 

autoimagem. OBJETIVO: Dessa forma, este estudo tem como objetivo identificar as 

necessidades da mulher mastectomizada e aplicar a sistematização da assistência de 

enfermagem. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa descritiva do 

tipo estudo de caso, onde foram elaborados diagnósticos e intervenções de enfermagem para 

uma paciente mastectomizada. A pesquisa foi realizada na cidade de Quixadá-CE, durante o 

mês de novembro de 2012. Os dados foram coletados por um instrumento semiestruturado 

contendo anamnese e exame físico. Em seguida, foi aplicado o processo de enfermagem, onde 

desenvolveu um plano de cuidados através de julgamento clínico usando as taxonomias 

estabelecidas pela North American Nursing Diagnosis Association e Classification of Nursing 

Interventions. Foram levados em consideração para o estudo os aspectos da autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça, bem como obedecido as recomendações da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. RESULTADOS: Paciente com 

48 anos, sexo feminino, casada, mastectomia prévia há dois anos. Os principais diagnósticos 

de enfermagem encontrados foram: Negação ineficaz relacionada à ameaça da realidade 
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desagradável evidenciada por ao falar sobre acontecimentos angustiantes, faz comentários 

como se quisesse mandá-los embora; Distúrbios na imagem corporal relacionada ao 

tratamento da doença evidenciado por verbalização de percepção que refletem uma visão 

alterada do próprio corpo na aparência, estrutura ou função; Conforto prejudicado relacionado 

ao tratamento e relato de sentir-se desconfortável evidenciado por efeitos secundários; Risco 

de disfunção neurovascular periférica relacionada a cirurgia (mastectomia); Mobilidade física 

prejudicada relacionada à intolerância à atividade evidenciada por amplitude limitada de 

movimento; Risco de baixa autoestima situacional relacionado ao distúrbio na imagem 

corporal; Disposição para enfrentamento aumentado. Foram implementadas as seguintes 

intervenções: Usar técnicas de reflexão e esclarecimento para facilitar a expressão das 

preocupações; Avaliar a compreensão que a paciente tem do processo de doença; Encorajar o 

domínio gradativo da situação; Estimular a socialização, com participação em grupos de 

específicos de autoajuda; Incentivar a prática de autocuidado; Reduzir ou eliminar fatores que 

precipitem ou aumentem o desconforto; Proporcionar atividades de diversão calmantes para 

promover o relaxamento; Monitorar parestesia; Determinar as limitações dos movimentos e o 

efeito sobre o funcionamento; Encorajar exercícios ativos de amplitude de movimentos; 

Melhorar a imagem corporal; Encorajar a paciente a aceitar novas condições; Estimular a 

identificação de valores de vida específica; Auxiliar a paciente a identificar estratégias 

positivas para lidar com as limitações; Auxiliar a paciente em seu luto e enfrentamento de 

perdas ou incapacitações; Educar para a saúde; Reduzir ansiedade; Avaliar a adaptação da 

paciente a mudanças na imagem corporal. CONCLUSÃO: Neste estudo buscou-se refletir 

acerca da implementação da sistematização da assistência em enfermagem no atendimento a 

mulher mastectomizada, assim também conhecer como esta mulher se porta diante dessa nova 

realidade do seu próprio eu, de sua família e da sociedade, e identificar as necessidades 

enfrentadas por ela. Pode-se perceber que a enfermagem, assim como todo o sistema de 

saúde, tem papel fundamental indo este até ao pós-tratamento, no qual uma nova realidade 

surge de ímpeto na vida da mulher, uma vez que o cuidado que é cura, que é singular, que é 

humanizado e também direcionado ao resgate da mulher. Sendo assim esta mulher deve ser 

considerada única, como cidadã, pessoa responsável por sua saúde e seu autocuidado, como 

um todo de carne e espírito, mente e corpo, a qual se deve prestar uma assistência que 

congregue técnica, ciência e humanização. Portanto, a atuação de enfermagem não se reduz a 

orientações e informações sobre a doença e seus direitos a saúde, mas envolve também 

atuação em nível existencial, desenvolvendo um cuidado holístico e eficiente, centrado na 

singularidade da mulher, na sua história de vida e nos seus anseios, o que nos permite uma 

assistência integradora de uma nova realidade. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: A enfermagem enquanto profissão que visa o cuidado, 

independente de qual dimensão seja esta, assume o compromisso de assistir essas mulheres, 

cabendo a nós sensibilidade, capacidade de ouvir, e de ver o invisível, pois ainda existe certa 

fragilidade no envolvimento do enfermeiro para interpretar as reais e potenciais necessidades 

dessas mulheres. É necessária a interação face a face, com vista e compreensão das 

experiências vivenciadas pelas as mesmas. É importante uma relação positiva, construir laços 

de confiança é importante para o cuidado humanizado que a enfermagem visa prestar. Espera-

se enriquecer a prática profissional da categoria, cabendo a estes saberem fazer uma 

abordagem ampla da assistência proporcionando-lhes uma melhor qualidade de vida. Os 

enfermeiros são reconhecidos como os profissionais de saúde que estão mais perto e de forma 

mais regular com as mulheres em todos os estádios da doença. Deste modo, contribuem de 

forma significativa para ajudar as mesmas a lidar ou a antecipar mudanças na aparência 

corporal. Pela posição privilegiada que ocupam, podem mais facilmente identificar áreas 

preocupantes e ajudar as doentes a lidar com sentimentos de vergonha e perda de autoestima, 

bem como problemas relativos à decisão acerca da cirurgia e dificuldades em se ajustarem à 



 

alteração da imagem corporal. Tendo em vista a mulher ao ser mastectomizada passa por um 

processo de doença por um tempo muito longo e várias de suas necessidades humanas básicas 

estão alteradas, assim é necessário que haja uma assistência de enfermagem efetiva de forma a 

auxiliá-la a passar por esse processo com o menor de número de danos possíveis. A 

intervenção do enfermeiro pode deste modo ser particularmente relevante, como na prevenção 

de sequelas que constitui a mastectomia. 

DESCRITORES: Mastectomia. Cuidados de Enfermagem. Saúde da Mulher. 
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INTRODUÇÂO: Desde a antiguidade que a prática de segregação social está presente na 

nossa sociedade. Na Idade Média, os indivíduos considerados alienados eram mantidos à 

distância da comunidade baseando-se na mentalidade cristã da época que indicava o abandono 

como forma de salvação espiritual. Durante a revolução industrial, apesar da adoção de 

técnicas menos desumanas, instituiu-se o hospital como único espaço destinado aos doentes 

mentais, tornando hegemônico o paradigma asilar/manicomial, onde os pacientes eram 

progressivamente isolados do espaço social. Ao longo desse tempo, a assistência prestada aos 

pacientes com transtornos caracterizou-se por profundas modificações e acontecimentos 

durante o século passado, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando surgiram 

diferentes modelos de atenção à saúde mental,com vistas a critica ao paradigma manicomial. 

No Brasil, as mudanças no modelo de atenção à saúde mental buscava um modelo de 

substituição gradativa de assistência extra-hospitalar aos pacientes com distúrbio mental e 

tinha como meta a reinserção social destes pacientes psiquiátricos. Entretanto denota-se que é 

necessário ocorrer uma ação conjunta da sociedade, família e governo, para que assim ocorra 

o melhor conhecimento e interesse acerca da doença mental, favorecendo uma melhora na 

qualidade de atendimento destes pacientes e uma ressocialização positiva tanto para o 

paciente como para a sociedade em geral. Ainda hoje, infelizmente, a maioria dos 

profissionais reconhecem como pratica de assistência ao paciente portador de distúrbios 

mentais apenas a administração de medicamentos psiquiátricos e o encaminhamento do 

paciente para serviços especializados. Mas, na realidade o atendimento da enfermagem para 

esses casos devem ir muito além, começando por acolher e escutar o cliente. OBJETIVO: 

Este trabalho objetiva conhecer a dinâmica de um hospital especializado em atendimento 

psiquiátrico, identificar o público-alvo e os profissionais da instituição, bem como observar as 

atividades terapêuticas realizadas pelos profissionais junto aos pacientes. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, tipo exploratório, de abordagem 

                                                
1
Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica. Docente da Faculdade Católica Rainha do Sertão. Email 

da relatora: lieninha@gmail.com 
2
Acadêmica de enfermagem. Faculdade Católica Rainha do Sertão. 

3Acadêmica de enfermagem. Faculdade Católica Rainha do Sertão. 
4Acadêmica de enfermagem. Faculdade Católica Rainha do Sertão. 
5Enfermeira. Faculdade Católica Rainha do Sertão. 



 

qualitativa sendo que, para isso, utilizou-se da aplicação de um questionário do tipo 

padronizado com dez questões abertas aplicadas durante a entrevista a um profissional de 

nível superior da instituição. A pesquisa obedece a todas as recomendações advindas da 

Resolução 196/96 relacionada a estudos que envolvem seres humanos. RESULTADO: 

Evidenciou-se que a instituição atua há cerca de trinta anos, sendo a mesma de cunho 

particular e credenciada ao SUS, possuindo 280 leitos dos quais 200 são destinados aos 

usuários do sistema de saúde pública, segundo o DATASUS. Possui uma equipe 

multidisciplinar composta por psiquiatras, clínicos gerais, enfermeiros, terapeutas, assistentes 

sociais, psicólogos, fisioterapeuta, odontólogo, advogados, auxiliares de enfermagem, técnico 

de segurança no trabalho, professores de ofício entre outros. Atende pacientes de ambos os 

sexos, de baixa renda, oriundos do Cariri e de outros Estados. Os atendimentos com mais 

prevalência são esquizofrenia, transtornos bipolares, distúrbio do comportamento e abuso e 

dependência de substâncias tóxicas. Ao passo em que as terapêuticas utilizadas dividem-se em 

medicamentosa (antidepressivos, antipsicoticos) e não medicamentosa (colagem, teatro, 

pintura, dança e vôlei). Foi evidenciado que as principais dificuldades enfrentadas decorrem 

principalmente da própria resistência dos pacientes, os quais negam a psicopatologia e dar 

início ao tratamento, ou seja, apresentam o insight prejudicado, e na pós-alta por se acharem 

curados muitas vezes interrompem a terapêutica. No entanto, observa-se que há conquistas 

alcançadas quanto ao processo de comunicação entre os profissionais, família e cliente, 

prevalecendo um intercâmbio entre as partes, onde todos discutem sobre o tratamento e de 

onde saem decisões que serão muito valiosas para o paciente. Essas decisões abrangem tanto 

ao nível da Instituição quanto ao âmbito familiar. CONCLUSÃO: Em virtude das mudanças 

substitutivas no contexto assistencial do doente mental, o hospital psiquiátrico passa agora 

para segunda opção na reabilitação dos doentes inadaptados ao CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial), sendo de grande relevância o empenho dos profissionais de saúde na busca de 

uma assistência holística visando a participação social deste individuo na comunidade. Visto 

as mudanças e substituições de hospitais psiquiátricos à CAPS, conclui a grande divergência 

entre estes e a certeza de que a ressocialização, grande objetivo da saúde mental só pode ser 

ratificada em um: naquele que busca no cotidiano social a reabilitação de pacientes. 

CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM: Em meio ao processo de evolução e 

consequente transformação dos paradigmas de saúde mental, percebe-se um leque de opções 

onde a enfermagem pode contribuir para a promoção e a própria formação desses novos 

paradigmas fundamentados nas reais necessidades do indivíduo mesmo que seja num 

ambiente hospitalar ou não, desinstitucionalizando a ênfase somente na técnica (no fazer). A 

comunicação é uma ferramenta que apresenta um papel fundamental neste meio e a 

enfermagem é a peça chave já que está mais próxima do paciente e de sua família permitindo 

que haja uma eficácia mais abrangente do cuidado integral e holístico, visto também a atuação 

da enfermagem na equipe multidisciplinar visando não só o cuidar isolado da psique, mas de 

todas as dimensões humanas. Ressalta-se, ainda, a devida importância que a enfermagem tem 

no pós-alta deste paciente, a sua presença poderá ser crucial para a cura ou a recaída, uma vez 

que o seu papel não se restringe ao âmbito hospitalar, ao contrário, se estende a família e a 

comunidade que também são corresponsáveis pelo processo saúde-doença deste indivíduo 

sendo que o enfermeiro assume o papel de sensibilizador para que não haja exclusão e sim 

reintegração no meio social. O enfermeiro pode estimular o paciente a tomar suas próprias 

decisões, fazê-lo perceber que ele tem suas capacidades, limites e potenciais a serem 

explorados e ajuda-lo a perceber a realidade em que está vivendo. As ações de enfermagem 

em Saúde Mental são desenvolvidas a partir em que ouvimos com atenção não somente a 

queixa do paciente, mas sua história de vida, sua cultura, seu processo de adoecimento, seus 

problemas emocionais e sofrimentos. Diante de tudo que foi exposto é inegável o vínculo 

direto e a intricidade que há no papel da enfermagem na resolubilidade do paciente quanto a 



 

recepção, permanência, alta, pós-alta e reintegração do mesmo na sociedade como um ser 

ativo. 

DESCRITORES: Saúde Mental. Enfermagem Psiquiátrica. Cuidados de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Ao nos reportarmos ao momento social e profissional da enfermagem, 

somos levados a refletir sobre as abordagens vigentes no campo da liderança no sentido de 

compreendê-las frente às novas tecnologias, inovações mercadológicas e quanto aos efeitos 

que as mesmas causam no cotidiano do trabalho. Tais realidades tornam-se geradora de 

questões divergentes na prática do enfermeiro em todos os âmbitos da atenção a saúde. Para 

acompanhar a mudança proposta pelo cenário técnico, social e político em que vivemos, 

acredita-se que o perfil do enfermeiro líder deve ser permeado por diversas competências. 

Tais características podem estar centradas em três dimensões distintas: os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes. Este conceito engloba os aspectos cognitivos, técnicos, sociais e 

afetivos presentes em uma atividade laboral, mostrando que competência tem a ver com o 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes interdependentes e necessárias à conclusão 

de uma determinada tarefa. O trabalho de gestão/gerência assume dimensões importantes no 

processo de trabalho em saúde. O comprometimento com a tarefa organizacional e o trabalho 

de envolver todos os recursos humanos nessa tarefa, ou seja, fazer com que cada um 

desempenhe seu papel e assuma um compromisso conjunto de produzir um serviço de saúde 

que satisfaça às necessidades da população, aponta para a compreensão da necessidade de 

liderança enquanto se gerencia. O exercício do gerenciamento pelo enfermeiro como gerente 

do trabalho pode desenvolver o papel de agente de mudança desde que desenvolva 

habilidades de liderança, pois apesar da visão atual de uma liderança não centrada em um 

único indivíduo, o gerente que é chamado, frequentemente, nas organizações para 

desempenhar os processos administrativos necessários à organização dos serviços de saúde. 

Os termos gerente e líder confundem-se entre si devido à diversidade de maneiras adotadas 

pelos autores, sendo imprescindível a clareza destes antes de adentrarmos neste estudo. Na 

literatura nacional, o gerente é visto numa posição estrutural da organização e trata-se de 
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alguém investido de autoridade formal. Já o líder provém de atitude pessoal, uma competência 

no desenvolvimento na busca de resultados. O gerente racionaliza e controla os processos e as 

pessoas que o rodeiam, enquanto o líder não é exatamente o que manda ou o que executa, mas 

o que instiga sua equipe através de situações e questionamentos para que esta direcione as 

próprias resoluções. Mediante tais colocações, ser líder não significa ocupar patente maior nas 

organizações, este se apresenta com atitude pró ativa frente às demandas, sejam elas na 

realização de tarefas ou no desempenho relacional. Acredita-se ser relevante discutir sobre a 

visão do enfermeiro sobre o conceito de liderança em enfermagem. Ademais, cabe lembrar 

que todo enfermeiro também assume a função de gerente ao articular suas funções 

assistenciais com a provisão de recurso e supervisão da equipe de enfermagem durante sua 

rotina diária de trabalho
. 
OBJETIVO: Objetivou-se conhecer a visão do enfermeiro a respeito 

de liderança em enfermagem. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo descritivo 

qualitativo realizado em um hospital secundário, de característica mista, pois os recursos 

financeiros são oriundos da secretaria de saúde do município de Fortaleza - CE. Os dados 

foram coletados nos meses de março e abril de 2013 por meio de um questionário 

semiestruturado aplicado a 25 enfermeiros, atuantes na área, da assistência e gerencia, do 

hospital. A amostra deu-se de forma intencional, envolvendo sujeitos representativos que 

demonstrassem interesse pela temática investigada. O questionário apresentou oito questões 

estruturadas e seis questões não estruturadas direcionadas para a definição da liderança de 

enfermagem. Utilizou-se o referencial teórico proposto por Webber para avaliar a 

compreensão de liderança dos profissionais. Para a análise de dados, utilizou-se a análise de 

conteúdo proposta por Bardin. A análise temática do material consistiu na pré análise, 

exploração do material e tratamento dos dados obtidos, bem como sua inferência e 

interpretação dando origem a três categorias temáticas. O desenvolvimento do estudo atendeu 

às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, com a 

prévia aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa após submissão à Plataforma Brasil, sob 

o parecer nº 198,815, sendo seguidas as recomendações expressas na Resolução nº 196/96. 

RESULTADOS: Primeira categoria temática: estilos de liderança. Nessa categoria, 

analisaremos as proposições dos estilos de liderança. Quando indagados sobre a definição de 

liderança em Enfermagem, onze (44%) dos enfermeiros entrevistados desvelam em suas 

respostas uma tendência autocrática de gerenciamento, preservando um relacionamento 

vertical, que destitui os componentes da equipe de uma participação efetiva. Enf4: [...] é 

mandar sem precisar dar ordens liderança é um dom [...]; Enf22: [...] é exercer comando 

sobre determinado grupo [...];Enf24: [...] capacidade de domar situações da melhor maneira 

possível [...] Os profissionais enfatizam os comandos autocráticos mediante signos que 

reforçam o chefe como o que “manda”, “comanda” e “doma”. Nesse estilo de liderança, o 

líder se posiciona no topo da hierarquia, centralizando o poder de decisão, podendo desfrutar 

do prestígio, status e estabilidade social resultantes da sua administração. Segunda categoria 

temática: características e/ou habilidades do enfermeiro líder. Quatorze características e/ou 

habilidade emergiram de cinquenta e seis unidades de registros (UR). As 

características/habilidades apresentadas corroboram com estudos que apresentam “a tomada 

de decisão” e “competência técnica” como as competências mais importantes de um bom 

líder. A maior prevalência pela característica “tomada de decisão” pode ser compreendida 

tendo em vista as diversas situações vivenciadas pela enfermagem em seus processos de 

trabalho, constantemente a escolha entre várias alternativas torna-se real e urgente no dia a dia 

dos profissionais. Terceira categoria temática: exercício da liderança. Aqui os enfermeiros 

reconhecem a liderança enquanto atitude profissional que deve permear a sua pratica 

cotidiana mesmo sem ocupar um cargo de gestão de um serviço. Isto se evidencia, sobretudo 

na tomada de decisão para condutas assistenciais e na promoção do engajamento da equipe de 

enfermagem no cuidado do paciente. Os sujeitos apontaram ainda vantagens e adversidades 



 

enfrentadas no desenvolvimento de tal habilidade. Enf10 [...] Durante a tomada de decisões 

determinante da assistência [...]; Enf11 [...] tomar decisões importantes com prioridade [...]; 

Enf12 [...] decisão sobre as condutas de enfermagem; Enf01 [...] comandar a equipe de 

enfermagem na tomada de decisão [...]. O grupo pesquisado acredita que liderar estar 

intimamente relacionado com a tomada de decisões no seu cotidiano de trabalho. Neste 

sentido o delineamento dos processos de cuidar direcionado aos objetivos almejados que 

impõe aos enfermeiros a decisão de condutas na assistência aos pacientes, bem como na 

organização e manutenção do setting de trabalho e da equipe de enfermagem por eles 

liderados são fundamentais para a prática profissional. Assim, para tomada de decisões a 

postura de um líder deve estar pautada em conhecimento, habilidade e ética. 

CONCLUSÕES: Os resultados demonstra que a enfermagem não tem acompanhado os 

avanços sócio culturais e científicos, ostentando atrasos organizacionais importantes no 

contexto das instituições formadoras e de prestação de serviços. A análise dos dados no 

remete a necessidade de repensar o constituinte liderança em nossa existência profissional, 

bem como descortinar experiências e vivências que carecem transpor a abordagem 

administrativa vigente marcada pelo paradigma gerencial tradicional embasado na teoria 

clássica da administração. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: 

É notório que a liderança em enfermagem, mesmo diante das explosões de mudanças frente à 

globalização, constitui-se num aspecto prioritário, pois o enfermeiro é quem compartilha com 

os demais a reflexão, através do diálogo para a tomada de decisões. A enfermagem como 

prática social é condicionada pelo espaço social que atua, ela também é um agente de 

transformação desse espaço, segundo as forças em jogo no campo da saúde e da sociedade. A 

fim de darmos conta de acompanhar a realidade atual, a enfermagem deve assumir um novo 

olhar de posturas, compreendendo e valorizando nossa evolução no decorrer da história, 

atitudes passadas, sem negar os paradigmas regentes da sociedade no momento atual. 

DESCRITORES: Enfermagem. Gerenciamento. Liderança 
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INTRODUÇÃO: A gravidez precoce considerada um problema social e de saúde pública, é 

uma das ocorrências mais preocupantes relacionadas à sexualidade do adolescente, pelas 

repercussões decorrentes deste fenômeno para a saúde da mãe e do filho. O risco gestacional 

na adolescência tem determinantes biológicos, psicológicos, culturais, socioeconômicos, está 

associado a uma frequência aumentada de resultados obstétricos adversos, tais como baixo 

peso ao nascer, parto prematuro, morte materna e perinatal, eclâmpsia e parto cirúrgico¹. As 

práticas do enfermeiro na prevenção desse fenômeno e a relação entre o saber e o fazer, com 

base nas representações sociais, é uma articulação de conhecimento e compreensão das 

formas utilizadas no cotidiano da Estratégia Saúde da Família(ESF), com suporte em 

concepções e percepções de valores, atitudes e informações compartilhadas na experiência 

profissional, por meio de variadas formas de comunicação. A apreensão dos aspectos 

subjetivos da prática profissional, tendo como referencial teórico a Teoria das Representações 

Sociais (TRS), em que ancora seus fundamentos, utiliza não apenas aspectos teóricos-

científicos, mas também naqueles relacionados às normas, com uma visão voltada para a 

constituição do senso comum e compartilhado por um grupo². OBJETIVO: O estudo teve 

como objetivo descrever as representações sociais dos enfermeiros acerca dos riscos da 

gravidez precoce. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo qualitativo e descritivo, 

norteado pela Teoria das Representações sociais, o aporte teórico da TRS adveio da 

necessidade de conhecer a realidade social e histórica em que estão inseridos os enfermeiros 

da ESF, no desenvolvimento de suas práticas e concepções sobre os riscos gravidez na 

adolescência. Os dados foram coletados de julho a agosto de 2010, com 96 enfermeiros da 
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Saúde da Família em Fortaleza, Ceará, Brasil. Para a organização dos dados utilizou-se as 

práticas discursivas e o mapa de associação de idéias. O Estudo foi pautado nos aspectos 

éticos que envolvem pesquisas com seres humanos, e provado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, Parecer nº 150/2010. RESULTADOS: Os 

resultados com base nas representações sociais atribuídas ao risco da gravidez precoce foram 

divididos em quatro categorias: Risco para o recém-nascido, Riscos para a mãe, -

Responsabilidade maior da equipe de saúde quanto ao pré-natal, parto e nascimento e 

Aumento dos indicadores de mortalidade materna e infantil. Na categoria Risco para o recém-

nascido, os enfermeiros associaram-na à abrangência nas dimensões biopsicossocial, dentre 

elas, riscos de anomalia (malformação congênita), problemas respiratórios, asfixias neonatais, 

risco do desenvolvimento neuromotor e neurocognitivo, com maior significado para a 

prematuridade, baixo peso ao nascer, mortalidade infantil e fetal. A gravidez na adolescência 

tem grande impacto e afeta diretamente à saúde do recém-nascido, e estão associados ao 

desenvolvimento fetal, com implicações dessa gestação nos planos biológico, psicológico e 

social¹. Quanto aos Riscos para a mãe, há representação no que diz respeito à imaturidade 

biológica, partos prematuros, partos cirúrgicos, complicações obstétricas, aborto e 

mortalidade materna. Coadunando com os resultados, um estudo de revisão sobre os riscos e 

problemas associados à gestação na adolescência, evidenciou que as gestantes adolescentes 

podem sofrer mais intercorrências durante a gravidez e mesmo após esse evento que gestante 

de outras faixas etárias, como desproporção céfalo-pélvica, aborto, anemias, desnutrição, 

hipertensão, (pré) eclâmpsia e óbito materno³. Responsabilidade maior da equipe Saúde da 

Família, penúltima categoria, as representações constituídas pelos enfermeiros demandam que 

a gravidez precoce é considerada uma situação de risco tanto para a mãe como para o recém-

nascido. Com isso, aumenta a responsabilidade da Equipe da ESF em propiciar um pré-natal 

de qualidade e a garantia de uma atenção integral e resolutiva. Vale salientar que, na 

perspectiva da linha de cuidado para a gestação de risco, a porta de entrada dessa gestante é a 

ESF, considerando a competência da equipe na identificação de fatores de riscos e a 

referência para unidade especializada. Essa avaliação de risco da gravidez atual inclui 

características individuais, condições socioeconômicas desfavoráveis, história de riscos em 

gestações anteriores, intercorrências clínicas e doença obstétrica atual
4
. A gestação é 

considerada um fenômeno fisiológico, devendo ser vista pelas gestantes e equipes de saúde 

como parte de uma experiência saudável envolvendo mudanças do ponto de vista físico, 

social e emocional
4
. As autoras concluíram que na gestação de risco, além de suas 

necessidades especificas decorrentes de uma situação clínica e obstétrica, a grávida é uma 

mulher com necessidades próprias do estado gestacional, daí a responsabilidade do 

enfermeiro de praticar assistência à gestante com qualidade e com resultados eficazes
4
. A 

representação de responsabilidade da Equipe da ESF é retratada em três dimensões: perante o 

cliente, dando resolubilidade às suas necessidades e sem extrapolar ao limites do saber e da 

competência legal dos enfermeiros. Refletiram sobre a atuação dos enfermeiros pautada pela 

empatia, compromisso e resolubilidade, como forma de representação social, de concretização 

do cuidado e prática, fato que apresenta-se como um diferencial no atendimento do 

enfermeiro³. A última categoria, Aumento dos indicadores de mortalidade infantil e materna, 

foi representada associando os riscos da gravidez precoce com desfecho fatal, contribuindo 

para o aumento dos indicadores de mortalidade. Os resultados desta categoria se assemelham 

à pesquisa denominada Estudo sobre as políticas públicas de proteção à saúde infantil e 

materna no Brasil: um olhar especial para filhos de mães adolescentes onde revela que a cada 

24 horas nove crianças, menor de um ano, filhos de adolescentes, morrem no Brasil. Em 

2009, morreram 42.684 bebês, sendo que 20% deles eram filhos de meninas de dez a 19 anos. 

Destaca que o maior risco se encontra nas adolescentes de dez a 14 anos
5
. A mortalidade 

infantil/materna é considerada indicador sensível da qualidade de vida de uma população, por 



 

evidenciar, em sua maioria, mortes precoces que poderiam ser evitadas pelo acesso em tempo 

oportuno, aos serviços qualificados de saúde¹. As representações possibilitaram a formulação 

de uma abordagem teórica, que permitiu a melhor compreensão dos fenômenos psíquicos e da 

própria dinâmica da produção do sentido pelos enfermeiros da ESF, sobre os riscos da 

gravidez precoce. CONCLUSÃO: Portanto, para a atuação do enfermeiro na atenção à saúde 

sexual e reprodutiva e prevenção da gravidez precoce, e a garantia dos direitos à saúde, 

expressos na legislação brasileira, é necessário a implementação de políticas de saúde, que 

sejam digna, equânime, resolutiva, de qualidade e humanizada direcionadas ao adolescente na 

perspectiva da promoção da saúde. REFERÊNCIAS: Dias ACG, Teixeira MAP. Gravidez na 

adolescência: um olhar sobre um fenômeno complexo. Paidéia, v. 20, n. 45,123-131, jan./abr. 

2010; Jodelet D. Representações Sociais: um domínio em expansão. In: Jodelet, Denise 

(Org.). As representações sociais. Rio de Janeiro. Ed.UERJ, 2001 p. 17-4; Gomes AMT, 

Oliveira DC. Autonomia profissional em um desenho atômico: representações sociais de 

enfermeiros. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 63, p. 608-615, 2010; Gouveia HG, Lopes 

MHBM. Diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos mais comuns na gestação de 

risco. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 12, n. 2, abr. 2004; Visão Mundial 

BrasiL. Estudo sobre as políticas públicas de proteção a saúde infantil e materna no Brasil: 

um olhar especial para os filhos de mães adolescentes. In: Saúde para as crianças primeiro: 

juntos podemos salvar muitas vidas. São Paulo, 2011. 

DESCRITORES: Gravidez na adolescência. Representações sociais. Enfermagem. 
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PARTO EM ADOLESCENTE: A REALIDADE DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA 
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INTRODUÇÃO: Para a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende a faixa 

etária de 10 a 20 anos incompletos. É uma etapa de vida onde ocorrem significativas 

transformações no corpo, mudanças no relacionamento social e mental do indivíduo, 

maturação sexual, aparecimento de conflitos familiares e processo de formação das atitudes 

que convergirão para o desenvolvimento da base comportamental determinante para o futuro¹. 

A gravidez precoce constitui um problema social e de saúde pública no Brasil e no Mundo, 

por contribuir para a manutenção da pobreza e pelos efeitos prejudiciais à saúde da mãe e do 

recém-nascido¹
,
². O risco gestacional na adolescência tem determinantes biológicos, 

psicológicos, culturais e socioeconômicos. A idade inferior a 17 anos é considerada um dos 

fatores de risco na gravidez e associada a uma frequência aumentada de resultados obstétricos 

adversos, tais como baixo peso ao nascer, parto prematuro, morte materna e perinatal, 

eclampsia e parto cirúrgico; quando ocorre na faixa etária de dez a 14 anos, os riscos são 

ainda maiores³. A gravidez precoce ocorre principalmente pela não utilização dos métodos 

contraceptivos ou pela inadequada utilização destes; mas, considera-se que a gravidez provem 

da multicausalidade²
,
³. As ações de prevenção devem considerar a perspectiva de 

vulnerabilidade, gênero, intersetorialidade e rede sociofamiliar, com abordagem centrada na 

educação sexual, transpondo o campo biomédico, considerando as subjetividades: valores, 

crenças, atitudes e desejos
4,5

. O Ministério da Saúde reconhece a situação, quando refere que 

essa realidade multicausal revela deficiências na implantação de políticas publicas, exigindo 

movimento do governo e da sociedade para promover a saúde e o desenvolvimento da 

juventude¹. OBJETIVO: O estudo teve como objetivo analisar os partos em adolescente em 

uma maternidade pública de Fortaleza-Ceará. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo 

                                                
1Enfermeira, Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Coordenadora do Núcleo de 
Epidemiologia do Hospital Gonzaga Mota Messejana/Secretaria de Saúde de Fortaleza. Preceptora do PET-
Vigilância da UFC. E-mail: gledesgurgel@hotmail.com 
2Acadêmica de Farmácia da UFC. Bolsista do PET-Vigilância –UFC no HDGMM. 
3
Acadêmica de Medicina da UFC.Bolsista do PET-Vigilância –UFC no HDGMM 

4
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente da UFC. 

5Docente da UFC. Tutor do PET-Vigilância da UFC. 
6Enfermeira, Mestre em Enfermagem – UECE. Coordenadora do Núcleo de Epidemiologia do Hospital Gonzaga 

Mota José Walter/Secretaria de Saúde de Fortaleza. Preceptora do PET-Vigilância da UFC. 



 

transversal e retrospectivo com abordagem quantitativa em que foram verificados os partos 

em adolescentes no ano de 2012. Foram consideradas de interesse para o estudo as variáveis 

do SINASC: Tipo de parto, tipo de gravidez, duração da gestação, peso ao nascer do recém-

nascido, número de consulta de pré-natal, grau de instrução, bairro de residência. Os dados 

foram coletados nas Declarações de Nascidos Vivos (DN) por meio eletrônico, na base do 

SINASC, disponibilizado no site da Secretaria de Saúde de Fortaleza. O SINASC é um 

sistema de informação de base nacional, que propicia um aporte significativo de dados sobre o 

parto e o nascimento. Essas informações são fundamentais na análise epidemiológica e gestão 

dos serviços de saúde, sendo utilizada nas atividades de planejamento da assistência à criança 

e à mãe, assim como na formulação de indicadores de saúde e demográficos. Portanto, o 

SINASC possibilita traçar o perfil dos partos e nascimentos e subsidiar a política de saúde 

materna infantil. RESULTADOS: O Estudo ocorreu no Hospital Distrital Gonzaga Mota de 

Messejana (HDGMM), vinculada à Secretaria de Saúde de Fortaleza e Secretaria Executiva 

Regional VI, a instituição se destaca pela atenção humanizada como referência em 

ginecologia e obstetrícia nestes 26 anos de existência. É considerada a maternidade pública 

municipal que mais realiza parto em Fortaleza. Ao identificar o percentual elevado de 

gravidez na adolescência, implantou em 2007, o Serviço interdisciplinar em ginecologia e 

obstetrícia para adolescente (SIGO-Adolescente) com um intuito de contribuir com a redução 

da reincidência da gestação não desejada na adolescência. Em 2012 o Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia (NUHEPI) do HDGMM registrou no SINASC 4.726 declarações de nascidos 

vivos (DN), com 1.388(29%) DN de filhos de adolescentes. Sendo que em 2% dos partos a 

mãe se encontrava na faixa estaria de 10 a 14 anos, e 27% de 15 a 19 anos. O percentual de 

29% de parto em adolescente é bem mais expressivo quando comparado ao do município de 

Fortaleza, que em 2012 registrou no SINASC 49.282 DN, destas 8.909(18%) foram de filhos 

adolescentes. Dos 1.388 partos em adolescentes, 60% foram normal/vaginal e 40% 

cirúrgicos/cesário. Quanto ao tipo de gravidez, 99% única e 1% dupla/gemelar. A duração da 

gestação é classificada em pré-termo ou prematura (menor de 37 semanas), a termo (de 37 a 

41 semanas), ao verificar esta variável, encontrou-se 88% a termo, e 12% prematuro. 

Percebeu-se que 93% dos recém- nascidos estavam com peso normal, ou seja, acima de 

2.500g, e 7% de baixo peso ao nascer. Analisando as consultas de pré-natal, 96% realizaram 

pré-natal, destas, 14% com 1 a 3 consultas, 46% com 4 a 6 consulta e acima de 7 consultas, 

36%, 4% não realizaram pré-natal. Percebeu-se que a maioria das adolescentes tiveram acesso 

à educação, cerca de 99,8% e 2 adolescentes analfabetas, 55% com grau de instrução de 4 a 7 

anos de estudos, seguido de 42% com 8 a 11 anos de estudo, o percentual de adolescentes 

com 12 anos de estudo representa 1%. Quanto ao município de residência, 17% são de outros 

municípios e 83% são residentes em Fortaleza, destas 85% pertencem à Secretaria Executiva 

Regional VI, 17% às demais regionais, sendo mais expressiva as adolescentes provenientes da 

SER V. Ao traçar o perfil dos partos em adolescente nesta maternidade no ano de 2012, 

destaca-se um percentual elevado de parto cirúrgico,(40%). A prematuridade e baixo peso ao 

nascer, cerca de 12% e 7% respectivamente e constitui um desafio para assistência infantil, 

com implicações e necessidade da alta complexidade de atenção, como a unidade de terapia 

intensiva neonatal. O SINASC mostra-se útil e viável para identificação das populações 

vulneráveis e de risco, as variáveis delineadas no estudo são obrigatórias no preenchimento da 

DN. A prevenção da gravidez precoce deve ser analisada, tendo como perspectiva as 

concepções de vulnerabilidade, definida como um conjunto de fatores de natureza biológica, 

epidemiológica, social e cultural, cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de um 

grupo populacional, ante determinada doença, condição ou dano. CONCLUSÃO: 

Evidenciamos a importância de pesquisar as características das mães adolescentes e sua 

relação com as variáveis contidas no SINASC, pois este se mostrou como fonte adequada e 

confiável e possibilita traçar o perfil epidemiológico relacionado ao parto e nascimento, 



 

favorecendo o planejamento e o desenvolvimento de ações e estratégias em âmbito municipal, 

voltadas para a melhoria das condições de saúde, monitoramento das políticas públicas na 

área da saúde materno-infantil. Assim sendo, a informação só tem poder quando sustentadora 

de uma ação, e, nesse sentido, o SINASC pode subsidiar e nortear a prática do enfermeiro na 

Estratégia Saúde da Família, nas ações de promoção, prevenção e intervenção na atenção a 

saúde do adolescente. Espera-se que esse estudo possa contribuir e despertar o interesse das 

equipes de saúde da família no monitoramento sistemático dos indicadores da gravidez na 

adolescência de maneira a favorecer as ações na promoção da saúde e prevenção da gravidez 

precoce em seu território. REFERÊNCIAS: Brasil. Ministério da Saúde. Saúde do 

adolescente: competências e habilidades. Brasília, 2008.Disponível em: 

<portal.saúde.gov.br/portal/arquivos/pdf/saude_Adolescente.pdf>. Acesso em: 18 de julho de 

2013; Miller HS et al. Adolescence and very low birth weight infants. A disproportionate 

association. Obstet. Gynecol. 87, n.1, january, 2006.Ministério da Saúde, (2006 pg 128); 

Goldenberg P, Figueiredo MCT, Silva RS. Gravidez na adolescência, pré-natal e resultados 

perinatais em Montes Claros, Minas Gerais. Brasil. Cad. Saúde Pública, v. 21, n. 14, p. 1077-

1086, 2005; Gurgel MGI, Alves MDS, Pinheiro PNC, Moura ERF, Rêgo RMV. Prevenção da 

gravidez na adolescência e reorientação dos serviços de saúde-estudo qualitativo. Online 

Brazilian Journal of Nursing, v. 9, p.1-10, 2010c; Hans H. Access to the pill for under-16s: a 

mum's view. Practice Nursing, v. 20, n. 2, p. 70-75, Feb. 2009. 

DESCRITORES: Enfermagem. Gravidez na adolescência. Promoção da saúde. 
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INTRODUÇÃO: No Brasil atualmente a violência constitui a principal causa de morte de 

crianças e adolescentes entre 5 a 19 anos e a segunda no período de 1 a 4 anos. Em virtude do 

problema vivenciado pelas equipes da Saúde da Família de Fortaleza, tornou-se necessário o 

desenvolvimento de ações voltadas para o atendimento a crianças e adolescentes que vivem 

em situação de violência. Essa estratégia tem um grande potencial na atuação junto a esta 

problemática, buscando realizar ações interdisciplinares e intersetoriais para o enfrentamento 

com uma compreensão ampliada do processo saúde-doença a partir de intervenções para além 

de práticas curativas. A violência contra a criança e o adolescente é um fenômeno com fortes 

traços de subnotificação, considerada de grande relevância para análise e para enfrentamento 

de tal fenômeno. OBJETIVO: Relatar a experiência da implantação da ficha de notificação e 

Comissão de Combate à Maus Tratos Contra a Criança e o Adolescente na Estratégia de 

Saúde da Família. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foram realizadas 13 oficinas nas 

Secretarias Executivas Regionais do Município de Fortaleza, que propiciaram encontros com 

os profissionais envolvidos no enfrentamento da violência por território e implantação da 

ficha de notificação. As citadas oficinas aconteceram de outubro de 2010 a março de 2011, 

com duração de 40 horas. RESULTADOS: Foram capacitados 650 profissionais da 

Estratégia de Saúde da Família em 13 encontros regionais, envolvendo sujeitos implicados 

das seis Secretarias Executivas Regionais de Fortaleza, com participação das organizações 

governamentais e não governamentais envolvidas com a temática. Discutiu-se nestes 

encontros a implantação da ficha de notificação e o desencadeamento do processo de 

implantação das Comissões de Combate à Maus Tratos Contra a Criança e o Adolescente na 

Atenção Básica. Alem dos temas que envolvem diretamente o fenômeno da violência, foram 

abordados temos relacionados aos profissionais, tais como: ausência de conhecimento acerca 

da violência, dificuldades enfrentadas no processo de decisão sobre o denunciar, 

conhecimento da rede de atenção. CONCLUSÃO: Necessário maior investimento em 

políticas públicas capazes de responder aos agravos que culminam na situação de violência 

junto a crianças e adolescentes. Desenvolver ações interdisciplinar, pois caso não ocorra o 

envolvimento dos profissionais e gestores torna-se impossível à viabilização do processo; 

necessidade do conhecimento e articulação com a rede de enfrentamento da violência por 

                                                
1Enfermeira, Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará, professora do Centro Universitário 
Estácio - FIC 



 

território; Capacitação de profissionais de forma focada e continua; reavaliação do sistema e 

desburocratização do sistema judiciário. Ademais, capacitar todas as equipes de saúde da 

família; fortalecer a rede de apoio no atendimento de crianças e adolescentes em situação de 

violência, inserir o fenômeno nos currículos de graduação e pós-graduação; implementação 

do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA), inclusão da Ficha de 

Notificação no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) e Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB). CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

Portanto, é bastante perceptível a importância da intersetorialidade e da interdisciplinaridade 

na implantação dessas comissões municipais, ajudando assim na detecção e prevenção de 

maus tratos, bem como no combate da violência doméstica. Inserido nessa equipe destacamos 

o enfermeiro que deve refletir sobre a importância de sua intervenção no processo de 

acolhimento, identificação, denuncia e acompanhamento dos casos de violência contra criança 

e adolescente. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Portaria MS/GM 

nº737, de 16 de maio de 2001. Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2001; AZEVEDO, M.A. 

Contribuições brasileiras à prevenção da violência doméstica contra crianças e adolescentes. 

In: Westephal MF, organizadora. Violência e criança. São Paulo (SP): EDUSP; 2002. p. 125-

35; FERREIRA, K.M.M. Violência doméstica/intrafamiliar contra crianças e adolescentes: 

nossa realidade. In: Silva LMP, organizadora. Violência doméstica contra crianças e 

adolescentes. Recife (PE): EDUPE; 2002. p. 123. 
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MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOB TUTELA DO ESTADO: 

O SER E O VIVER NA CASA ABRIGO 
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INTRODUÇÃO: A violência é um fenômeno dominante na história da humanidade desde 

tempos remotos. Ao enfatizarmos a violência interpessoal, destacamos a mulher como um das 

principais vítimas, e a violência conjugal como a modalidade mais praticada. Medeiros (2005) 

afirma que a violência não compõe a natureza humana, é um fenômeno de complexidade 

biopsicossocial, cujo espaço de desenvolvimento é a vida em sociedade, dessa forma, passa a 

ser um comportamento aprendido e internalizado culturalmente. Nessa perspectiva, devemos 

estar atentos para não naturalizarmos a violência, justificando-a como fator inerente ao ser 

humano. No intuito de resguardar e proteger mulheres contra as modalidades de violência, em 

agosto de 2006, foi sancionada a Lei nº 11.340/06, conhecida como também Lei Maria da 

Penha, que entrou em vigor em setembro do mesmo ano. É a primeira Lei no Brasil que trata 

especificamente da violência doméstica contra a mulher, traz inovações legais importantes, 

explicita as formas de violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. OBJETIVO: 

compreender a vivência da mulher relacionada com a violência doméstica e com o 

abrigamento institucional. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Ao abordarmos a temática 

violência, nos deparamos com um fenômeno de magnitude e complexidade ímpar, tanto no 

que se refere à formulação de conceitos, como ao contexto e atores sociais envolvidos. 

Nuanças que não findam em mensuração, quantificações nem sempre possíveis. O subjetivo 

está presente no universo e imaginário de suas vítimas e, nesse momento, deve-se lançar mão 

do qualitativo para adentrar na realidade dos sujeitos. Portanto, trata-se de estudo descrito, 

com abordagem qualitativa, pautado nos princípios da hermenêutica filosófica. O cenário da 

pesquisa foi uma Organização Governamental (casa-abrigo), no município de Fortaleza-CE. 

Como participantes contamos com 10 mulheres abrigadas no período da coleta de dados, 

ocorrida nos meses de setembro de 2009 e fevereiro de 2010. Os dados foram produzidos por 

meio de entrevista semi-estruturadas e oficinas temáticas. RESULTADOS: A presente 

pesquisa verificou um perfil das participantes que, inclusive coincide em muitos aspectos com 

dados de pesquisas da revisão de literatura. Segundo Adeodato (2005) na sua pesquisa sobre 

presença de depressão em mulheres vitimadas, o perfil encontrado na mulher agredida que 

registrou queixa na Delegacia da Mulher é: jovem, casada, tem filhos, pouco tempo de estudo 

e baixa renda. Semelhante ao perfil encontrado na nossa pesquisa que revela questões como: a 

faixa etária das entrevistadas é de 20 a 35, revelando que a maioria das mulheres que sofreram 

violência era jovem, em contraste com estudos realizados por Deslandes, Gomes e Silva 
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(2000) e Valdez-Rojas et al (2002), que relataram uma faixa de etária de idade de até 44 anos. 

No que se refere à passagem pela casa-abrigo, os dados foram categorizados e emergiram 

temas que representam o isolamento agravado pelo ócio diário. As abrigadas revelam que 

gostariam de aproveitar o tempo de abrigamento para fazerem cursos, capacitações, se 

alfabetizarem, terem momentos de lazer, entre os quais irem à igreja, vivenciarem 

oportunidades antes inexistentes. CONCLUSÃO: Ao nos aproximarmos da realidade de 

mulheres vitimadas pela violência conjugal, usuárias da casa-abrigo, evidenciamos a lacuna 

entre diretrizes, objetivos e ações programáticas da política de abrigamento, e como ela é 

aplicada na prática das suas abrigadas. Urge uma reflexão coletiva, acerca desse modelo 

político muitas vezes ineficaz e limitado. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

Que este estudo traga para a enfermagem a reflexão critica de que a os cuidados a vitimas de 

violência faz parte das praticas cotidianas da enfermagem, e que as vítimas de violência, 

podem estar nos mais diversos momentos do ciclo vital da nosso clientela, da infância a 

terceira idade. REFERÊNCIAS: BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres. Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Brasília, DF, 

2004; GADAMER, H. Verdade e método I: traços fundamentais da hermenêutica. São 

Paulo: Editora vozes, 2008; DEVREUX, A. Du balai au fusil: l’apprentissage de la 

domination masculine à l’armée. In: BESSIN, m. Autopsie du service militaire 1965-2001. 

Paris: Editions Autrement, 2002; DINIZ, C.S.G; SILVEIRA, L.P; MIRIM, L. (Org) vinte e 

cinco anos de respostas brasileiras em violência contra as mulheres no Brasil: alcances e 

limites (1980-2005). São Paulo: Coletivo Feminista e Sexualidade e Saúde, 2006, 310p. 

DESCRITORES: Violência contra a mulher. Política. Abrigo. 
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INTRODUÇÃO: A assistência pré-natal compreende um conjunto de cuidados e 

procedimentos que visa preservar a saúde da gestante e do concepto, assegurando a profilaxia 

e a detecção precoce das complicações próprias da gestação e o tratamento adequado de 

doenças maternas pré-existentes. Também deve incluir orientações sobre hábitos saudáveis de 

vida e as modificações resultantes da gravidez, bem como o preparo da gestante para o parto e 

puerpério. O pré-natal inicia-se quando o diagnóstico de gravidez é confirmado. O Ministério 

da Saúde, por meio da Portaria nº569 de 01/06/2000, recomenda o mínimo de seis consultas, 

sendo preferencialmente uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no 

terceiro trimestre de gestação. Na primeira consulta de pré-natal, deve ser realizado o cadastro 

no Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 

(SISPRENATAL) e a anamnese, abordando aspectos epidemiológicos, além dos antecedentes 

familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos e a situação da gravidez atual. Ainda na 

consulta inicial, bem como nas consultas seguintes, deve ser realizado o exame físico 

completo e avaliação ginecológica e obstétrica. No decorrer das consultas, devem ser 

solicitados exames complementares: dosagem de hemoglobina e hematócrito; grupo 

sanguíneo e fator Rh; sorologia para sífilis (VDRL); glicemia em jejum; sumário de urina 

(tipo I); sorologias anti-HIV; hepatite B e toxoplasmose e ultrassonografia obstétrica. Nas 

consultas seguintes, a anamnese deverá ser sucinta, abordando aspectos do bem-estar materno 

e fetal. Inicialmente, deverão ser ouvidas dúvidas e ansiedades da mulher, além de perguntas 

sobre alimentação, hábitos intestinais e urinários, movimento fetal, interrogatório sobre 

presença de secreções vaginais e repetir alguns exames que são necessários após a 30ª semana 

de gestação. O prontuário e o cartão da gestante são importantes instrumentos da assistência 
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pré-natal, entretanto, para a eficácia de seu uso, é necessário que se faça o registro de todas as 

avaliações realizadas com a gestante de forma a facilitar a comunicação de informações no 

período gestacional e do parto entre as equipes de atenção ambulatorial e hospitalar, visto que 

os profissionais envolvidos nos diferentes níveis da assistência nem sempre são os mesmos. 

Além disso, trata-se de instrumentos para avaliação da evolução da gravidez. Ressalta-se que 

a equipe que acompanha a gestante deve fazer uma análise crítica desses dados contidos no 

cartão da gestante e prontuário, avaliando a sua interrelação com o quadro clínico, para que 

haja adequada interpretação e registro dos resultados. As anotações efetuadas pela 

enfermagem consistem no mais importante instrumento de prova da qualidade da atuação da 

enfermagem e pesquisadores afirmam que 50% das informações inerentes ao cuidado do 

cliente são fornecidas pela enfermagem, sendo indiscutível a necessidade de registros 

adequados e frequentes no prontuário do cliente. A adequação das anotações, embora seja de 

difícil definição, pode ser entendida como o registro exato ou aquele que mais se aproxima da 

realidade em que o fato ocorreu e/ou foi percebido. Os principais problemas apontados em 

estudos da literatura referem-se ao não cumprimento das normas e rotinas por parte dos 

profissionais, ao não preenchimento de registros e a constatação de que os cuidados 

dispensados são inversamente direcionados às necessidades. O processo de enfermagem tem 

se mostrado um instrumento facilitador da prática profissional e da documentação em 

enfermagem. Dessa forma, sua utilização na assistência pré-natal possibilita ao enfermeiro o 

planejamento do cuidado e a determinação das intervenções com o intuito de atender às 

necessidades individuais das gestantes e de suas famílias, pois a gravidez é um período de 

mudanças físicas e emocionais que são vivenciadas de maneira distinta pelos envolvidos. 

OBJETIVO: Analisar a frequência dos registros das informações no prontuário das gestantes 

atendidas no pré-natal em Quixeramobim-CE. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se 

de estudo documental, descritivo e quantitativo, realizado de fevereiro a abril/2012, em dez 

Unidades Básicas de Saúde do município de Quixeramobim-CE. A amostra foi constituída de 

100 prontuários das gestantes atendidas no ano de 2011. Para chegar ao valor total da amostra, 

foi realizado o cálculo de amostragem aleatória simples sem reposição, utilizando um erro 

amostral de 4% e a taxa de partos realizados no ano de 2010 na cidade, que consistiu num 

total de 937, resultando numa amostra de 96,10, que foi arredondado para 100, considerando 

possíveis perdas. Os dados foram coletados por meio de um formulário, adaptado de um 

estudo realizado em São Paulo, contendo: dados de identificação e da gestação atual, 

antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos, solicitação de exames e exame 

físico. A Secretaria de Saúde do Município autorizou a utilização dos prontuários através da 

assinatura do Termo de Fiel Depositário. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade Católica Rainha do Sertão. RESULTADOS: Observou-se que 100% 

dos prontuários estavam preenchidos corretamente com nome e idade e 94% com peso. 

Quanto aos dados da gestação e antecedentes obstétricos, as datas da última menstruação e 

provável do parto foram registradas em todos e 93% continham a idade gestacional em todas 

as consultas. Considerando os exames realizados, a tipagem sanguínea/fator Rh, hemograma e 

urina tipo I foram anotados em 92%, as sorologias para hepatite B em 40%, anti-HIV em 63% 

e VDRL em 95%. Relacionado aos registros dos procedimentos realizados, bem como aos 

achados na consulta pré-natal, a imunização foi escrita em 93% dos prontuários, 77% 

registraram o valor da altura uterina, apenas 6% registraram a presença de movimentos fetais, 

a frequência cardíaca fetal foi registrada em 73%, 63% registraram a existência de edema em 

membros inferiores das gestante, a apresentação do feto foi anotada 63%, a posição fetal foi 

registrada em apenas 3% e a medida da pressão arterial materna em 95%. CONCLUSÃO: As 

competências essenciais esperadas na assistência pré-natal, preconizadas pelo Ministério da 

Saúde, foram desenvolvidas e registradas, porém com baixa frequência. Constatou-se que 

alguns dados que são importantes para a condução do trabalho de parto não foram registrados. 



 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Por meio deste estudo, constata-se que os 

dados foram registrados de forma incompleta, fato esse que mostra a necessidade de 

valorização do registro de informações no cartão e no prontuário da gestante pelos 

profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, responsáveis pelo pré-natal de baixo 

risco, que deveriam utilizá-lo como fonte de referência de suas clientes às maternidades e 

hospitais e para seguimento adequado de cada caso. Os dados completos poderiam contribuir 

para melhores cuidados e para a continuidade da assistência prestada, proporcionando, 

sobretudo, o planejamento da assistência de qualidade a ser oferecida a esse tipo de clientela. 

DESCRITORES: Registros de enfermagem. Pré-natal. Qualidade da assistência à saúde. 
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INTRODUÇÃO: O autismo é considerado uma perturbação do neurodesenvolvimento, com 

implicações severas no comportamento, comunicação e na interação social, tornando-se uma 

fonte de preocupações para os pais e estresse para seus cuidadores. Pais de autistas relatam 

passar por períodos de estresse pela dificuldade de comunicação das crianças, do 

comportamento, do isolamento social nas atividades de vida diária e pela falta de 

entendimento pela comunidade. Os três mais importantes fatores causadores da tensão dos 

pais, que podem interferir na sua qualidade de vida, são: padrões repetitivos do 

comportamento, baixo nível de comunicação e necessidade de grandes cuidados. Na área da 

saúde, qualidade de vida significa a percepção que o indivíduo tem acerca de seu lugar na 

sociedade, seu sistema de valores, sua cultura, seus direitos, e os objetivos e padrões que 

apresenta na vida. O enfermeiro tem de estar atento ao desenvolvimento da criança. Cabe a 

ele descobrir o nível de conhecimento que os pais têm sobre autismo, e ainda, avaliar o modo 

como os mesmos enfrentam essa realidade. Vale lembrar que esse profissional só será capaz 

de dar suporte adequado se ele apresentar conhecimento sobre o assunto. Embora o assunto 

exposto seja importante, o mesmo apresenta carência na literatura. Então, surge o 

questionamento: qual a qualidade de vida dos cuidadores de crianças autistas? O estudo visou 

mostrar a qualidade de vida dos cuidadores de crianças autistas, a situação emocional em que 

esses pais se encontram para lidar e aceitar tal fato. Dessa forma, os profissionais de saúde, 

especialmente enfermeiros, poderiam dispor de subsídios para intervir, no sentido de 

minimizar as dificuldades no cuidado dessas crianças e melhorar a qualidade de vida dos 

cuidadores. OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida dos cuidadores de crianças autistas e, 

assim, conhecer as dificuldades enfrentadas pelos mesmos. DESCRIÇÃO 
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METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de natureza quantitativa, 

realizado no período de fevereiro a março de 2012 com cuidadores de crianças autistas, 

provenientes de uma Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais, do município de 

Quixadá-CE. São atendidas em média 24 crianças por ano, considerando-se a média dos 

últimos quatro anos. A amostra foi aleatória e por conveniência, totalizando 13 participantes, 

população pequena devido ao não comparecimento e/ou indisponibilidade dos demais 

cuidadores. O critério de inclusão requeria que esses cuidadores convivessem diariamente 

com a criança. Foram excluídos os cuidadores menores de dezoito anos. A coleta de dados 

ocorreu por encontros previamente agendados com os participantes, utilizando um 

instrumento desenvolvido pelo grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), denominado World Health Quality of Life (WHOQOL). O instrumento é 

composto por vinte e seis questões que se dividem em domínios psicológicos, físicos, meio 

ambiente e relações sociais, que foram pontuadas por uma tabela do tipo likert. Considerou-se 

boa qualidade de vida um somatório de mais de 60 pontos. Após a coleta, os dados foram 

armazenados no Excel, sendo posteriormente analisados no programa Epi Info versão 3.5.2, 

para análise das variáveis relativas e absolutas e a construção de tabelas e gráficos. Os 

participantes que estiveram dispostos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Católica 

Rainha do Sertão. RESULTADOS: Dos 13 cuidadores entrevistados, a prevalência foi do 

sexo feminino (92,3%), com idade acima dos 35 anos (92,3%) e que vivem com até um 

salário mínimo (84,6%). Os dados mais relevantes encontrados foram relacionados ao 

domínio físico, em que 38,5% disseram que a dor, o desconforto, a falta de energia e fadiga 

impedem uma melhor qualidade de vida. Ainda no mesmo domínio, 53,8% disseram estar 

satisfeitos com a realização das atividades diárias. Da amostra, 38,5% relataram que 

precisavam de tratamento médico mais adequado, porém nem sempre encontravam. No 

domínio psicológico, 61,5% dos cuidadores afirmaram ter sentimentos negativos. Dos 

entrevistados, 46,2% disseram estar satisfeitos consigo mesmo. Com relação ao domínio das 

relações sociais, 53,8% sentem-se satisfeitos, 46,2% conta sempre com o apoio de outras 

pessoas no seu cotidiano e 76,9% tem atividade sexual preservada. No domínio meio 

ambiente, o lazer foi o item mais prejudicado, pois 46,2% disseram ter quase nada de lazer, 

porém esse mesmo percentual (46,2%) afirmou aproveitar a vida da maneira como pode. 

Ainda no domínio ambiente, 53,8% dos cuidadores tem apenas conhecimento parcial da 

síndrome do autismo e afirmam que gostariam de receber mais orientações a respeito da 

mesma, para cuidar cada vez melhor da criança com necessidade especial. Por fim, 

relacionado à pontuação do questionário WHOQOL, todos foram classificados com boa 

qualidade de vida, pois pontuaram mais de 60, com média de 86,4 pontos. CONCLUSÃO: 

Notou-se que, embora existam fatores negativos como dor ou desconforto, falta de energia, 

fadiga, sentimentos negativos e falta de lazer, os cuidadores apresentaram boa qualidade de 

vida relativamente, quando somados seus pontos no instrumento utilizado para a coleta de 

dados. No entanto, deve-se sempre buscar dar atenção maior a essas pessoas, pois o estresse 

diário que os mesmos passam podem acarretar sentimentos de tristeza e depressão, que 

deixarão também o cuidador doente. Torna-se necessário mais estudos que esclareçam essa 

temática no município, a fim de trazer maiores benefícios a esses cuidadores. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Percebeu-se que os cuidadores ainda não têm 

conhecimento total do que vem a ser o transtorno autístico. Por esse motivo, é essencial que 

os profissionais, nesse caso os enfermeiros, prestem maiores esclarecimentos e orientações no 

cuidado com a criança ou jovem autista, pois, muitas vezes, os cuidadores não desenvolvem 

com essas crianças ações que ajudem a melhorar o seu desenvolvimento. É necessário que o 

enfermeiro aja como socializador e educador, junto a família e a sociedade, porque, embora o 

autismo seja mundialmente conhecido, as pessoas acometidas por ele ainda enfrentam 



 

preconceito. Além disso, é preciso que os profissionais de saúde e os demais profissionais que 

lidam com essas crianças reconheçam as limitações das mesmas e ajudem pais e cuidadores 

nesse cuidado, para que todos – pais, cuidadores e crianças – tenham melhor qualidade de 

vida. 

DESCRITORES: Cuidadores. Transtorno autístico. Qualidade de vida. 



533 

 

INCIDÊNCIA DA INGESTÃO E ASPIRAÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM 

CRIANÇAS MENORES DE 11 ANOS 

Júlia Pereira da Silva
1
 

Maria Glauébia Carneiro
2
 

Edna Maria Camelo Chaves
3
 

Fabiana Stela de Oliveira Melo
4
 

Fernanda Cavalcante Fontenele
5
 

Regina Cláudia Melo Dodt
6
 

INTRODUÇÃO: A ingestão e aspiração de corpo estranho estão entre um dos tipos de 

acidentes mais frequentes e potencialmente graves, podendo ser até fatal, dependendo de uma 

série de fatores, como o tipo de objeto impactado nas vias digestivas, ou do grau de obstrução 

da via respiratória, o tempo de penetração, entre a ocorrência e o tempo para a remoção e, em 

especial a faixa etária da criança, levando em consideração o crescimento, o desenvolvimento 

dos reflexos e/ou patologias que podem comprometê-los e a maturação dos sistemas. Tais 

alterações sistêmicas podem ocasionar a falta de controle dos esfíncteres esofágico, gástrico e 

do piloro, bem como a capacidade em ml do estômago das crianças menores de um ano, 

favorecendo ao refluxo gastresofágico e consequentemente à aspiração do conteúdo 

estomacal. Diante do contexto, questiona-se: quais os fatores que contribuem para a ingestão e 

aspiração de corpo estranho em criança? OBJETIVOS: Conhecer os fatores que contribuem 

para a incidência da ingestão e aspiração de corpo estranho em criança menor de 0 a 11 anos e 

verificar a incidência de objetos ingeridos ou aspirados por crianças atendidas em um serviço 

de emergência. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de estudo documental, 

descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido no maior 

Hospital de Urgência e Emergência Especializado em Traumas, de complexidade terciária, 

que atende pacientes do Sistema Único de Saúde, localizado na cidade de Fortaleza- CE. São 
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atendidas crianças de todas as faixas etárias, com uma média de atendimento de 15.500 

pacientes/ mês. Realizou-se análise de boletins de ocorrência e prontuários de crianças 

atendidas com história de acidente com corpo estranho (ACE) nas vias digestiva ou 

respiratória em um serviço de Urgência e Emergência em Fortaleza- CE. Amostra foi 

composta por conveniência, por todas as crianças que foram submetidas à retirada de corpo 

estranho. Amostragem compõe-se por 192 prontuários de crianças atendidas na respectiva 

unidade. O critério de inclusão foi crianças com idade de 0 a 11 anos atendidas no mês de 

agosto de 2012 a janeiro de 2013. Os dados foram coletados por meio de formulário que 

continha dados de identificação do participante, tipo de objeto removido, tempo de 

permanência tipo de procedimento realizado, nos meses de março e abril de 2013; 

organizados e apresentados em tabelas e gráficos. A referida pesquisa foi realizada conforme 

as diretrizes e normas regulamentadas da Resolução Nº. 466/12. Foi solicitada autorização 

para utilização dos dados, por meio de um Termo de Fiel depositário. O projeto foi 

encaminhado à Plataforma Brasil, e aprovado com número de protocolo 275.180. 

RESULTADOS: O sexo masculino foi o mais acometido com 104(54,6%), seguido do sexo 

feminino com 88(45,4%). A moeda foi o objeto mais ingerido por crianças com 90(46,9%), 

seguido de espinha de peixe 26(13,9%). Outros objetos foram retirados de crianças vítimas de 

ACE tais como prego e parafuso, tampa de caneta, bijuterias, objetos pequenos, muitas vezes 

deixados em locais de fácil acesso para a criança. Das crianças atendidas, 139 (72%) 

realizaram exame de raio-x, seguidos de 51(27%) de crianças que não realizaram exames. 

Apenas 2(1%) realizaram ultrassom. Quanto à localização do corpo estranho foi 91(47%) 

encontravam-se no esôfago, seguido 39(20%) na faringe, 27(14%) no estômago, 13(7%) no 

TGI, 9(5%) no pulmão e 13(7%) sem registro. A remoção do corpo estranho ocorreu de 1 a 12 

horas em 115(60%) das crianças, seguida de 13 a 24 horas em 36(19%) e acima de 25 horas 

em 41(21%). A conduta terapêutica de maior incidência foi a endoscopia com 85(44,2%), 

avaliação clinica em 43(22,3%), seguida da faringoscopia indicando 26(13,5%). 

CONCLUSÃO: O estudo traz a oportunidade de se conhecer os fatores de risco, bem como a 

identificação dos objetos que leva ao ACE. Os resultados encontrados alertam para os perigos 

que constituem os objetos pequenos que a criança possa introduzir na cavidade oral, 

ocasionando risco de vida e trauma para a retirada do corpo estranho. Moedas, sementes, 

botões, tampinhas, perfuro cortantes, entre inúmeros outros objetos, precisam ser mantidos 

longe do alcance da criança. Os brinquedos devem ser examinados cuidadosamente, pois 

pecinhas que se soltam com facilidade também são responsáveis por esse tipo de acidente. 

Muitas vezes, a mãe ou responsável só percebem o acidente mais tarde, quando a criança 

apresenta sintomatologia como as que foram apresentadas, entre outras. O fato dos acidentes 

por corpo estranho acontecerem, em grande parte, no ambiente doméstico sugere-se a 

modificação do mesmo como forma efetiva de prevenção, além da supervisão direta sobre a 

criança. Com os resultados leva-se a acreditar que por meio de ações e orientações especificas 

aos pais e cuidadores, é possível reduzir em grande parte os acidentes por corpo estranho. 

Faz-se necessário a realização de educação em saúde, por constituir uma importante estratégia 

para a prevenção de danos causados às vitimas. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA ENFERMAGEM: A analise dos fatores é decisiva para identificar as complicações; 

há necessidade de realizar de forma mais amiúde educação em saúde, a fim de orientar os pais 

e/ou cuidadores, quanto a exposição dos objetos, frente a vulnerabilidade da criança; informá-

los bem como aos cuidadores, da importância de observar sinais de alterações 

comportamentais na criança, que possam vir contribuir com esse tipo de acidente. Ressalta-se 

a importância na prevenção não só do trauma causado pelo corpo estranho assim como das 

complicações provocadas pelo mesmo, especialmente pela tentativa de cuidadores sem 

conhecimento da remoção do corpo estranho. Sugere-se (propõe-se) ainda, novos estudos que 



 

venham complementar lacunas do conhecimento e contribuir para a implementação de ações 

preventivas e de controle. 

DESCRITORES: Corpos Estranhos. Evento com Aparente Risco de Vida Infantil. 

Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A dor é uma manifestação por vezes subjetiva, que pode desencadear 

inúmeros problemas no desenvolvimento do recém-nascido (RN), o que não seria o resultado 

esperado pelos profissionais visto que toda a assistência é voltada para o bem-estar e a 

completa reabilitação, o que implica que sequelas, quais elas forem sejam evitadas ao máximo 

em seus pacientes. A tecnologia avançada na área da neonatologia possibilita o aumento na 

sobrevida dos RN´s, na mesma forma que o número de procedimentos dolorosos cresce na 

mesma velocidade. O desenvolvimento fisiológico necessário para a transmissão da dor está 

presente já na vida fetal e nos primeiros meses de vida, as terminações nervosas nociceptivas 

do RN com idade de 20 semanas de gestação é igual ou até maior que um adulto, 

comprovando assim a presença da dor nestes pacientes (MACHADO; BARBOSA; SILVA, 

2006). Faz-se necessário, utilizar métodos de manejo e avaliação da dor com intuito de 

possibilitar uma assistência integral e humanizada, para tanto, os profissionais de enfermagem 

necessitam capacitar-se para desenvolver cuidados essenciais de prevenção e tratamento dos 

estímulos dolorosos expressados pelos recém-nascidos. OBJETIVOS: Identificar as medidas 

não farmacológicas utilizadas pelo enfermeiro na prevenção da dor em recém-nascidos 

submetidos à punção arterial na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); mensurar a 
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dor na punção arterial utilizando a escala Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) em neonatos 

submetido ao procedimento e identificar as medidas farmacológicas e não farmacológicas 

utilizadas pelo enfermeiro no preparo do recém-nascido para o procedimento doloroso. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: A pesquisa foi observacional, transversal de natureza 

quantitativa, sendo este realizado mediante coleta de dados por meio da observação simples e 

consulta ao prontuário, realizada com RN’s admitidos em março e abril de 2012, na UTIN de 

um hospital terciário. A população foram todos os recém-nascidos internados na UTIN no 

período da coleta de dados. Amostra foi composta por conveniência, por 30 RN’s submetidos 

a punção arterial, independente da idade gestacional. Utilizou-se um formulário contendo 

dados de identificação, medidas não farmacológicas e a escala de avaliação de dor, a Neonatal 

Infant Pain Scale (NIPS). A Escala de avaliação da dor Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), 

sendo considerada uma escala válida, por ser baseada nas alterações comportamentais frente 

ao estímulo doloroso. A escala tem se mostrado útil para a avaliação de dor em neonatos a 

termo e prematuros, conseguindo diferenciar os estímulos dolorosos dos não dolorosos 

(SILVA; SILVA, 2010). Foram analisados os parâmetros fisiológicos e comportamentais dois 

minutos antes e durante o procedimento. Os dados foram organizados em um banco de dados 

no Excel e analisados à luz da Estatística descritiva e analítica por meio do programa SPSS 

versão 14. Os resultados foram organizados em forma de tabelas e interpretados conforme 

literatura pertinente. A pesquisa obedeceu às normas contidas na Resolução nº 196 de 10 de 

outubro de 1996, a qual apronta as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos. O projeto foi encaminhado para apreciação no Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Geral de Fortaleza, aprovado com protocolo nº 011201/11. 

RESULTADOS: Participaram do estudo 30 neonatos de ambos os sexos, sendo 24 (80%) do 

sexo masculino e 6 (20%) do sexo feminino. Em relação ao peso ao nascer dos RNPT, 16 

(53,3%) pesavam menos que 500 gramas, com peso médio de 1.627gramas e desvio padrão de 

839,4 gramas. Quanto a variável idade gestacional, identificou-se uma média de 31,5 

semanas, e com desvio padrão de 4,1 semanas, sendo a idade gestacional mínima de 23 

semanas e a máxima de 37 semanas. A determinação da idade gestacional é de grande 

importância para o RN, pois, mediante essa informação, os problemas próprios da 

prematuridade podem ser detectados e tratados precocemente, minimizando complicações 

posteriores. Em relação ao tipo de parto, observou-se que 26 (86,7%), dos RN nasceram de 

parto cesariano, e 4 (13,3%) de parto traspelviano. A variável diagnóstico médico, classificou 

a população estudada quanto a Síndrome do desconforto respiratório (SDR) 20 (66,6%), 

prematuridade 8 (26,7%) e icterícia neonatal 2 (6,7%). Os enfermeiros realizaram o preparo 

para a punção arterial de 16 recém-nascidos (54%). Quanto a variável medidas não 

farmacológicas, 14 (73,7%) enfermeiros utilizaram glicose a 25% antes da punção arterial dos 

RNPT, 3 (15,7%) utilizaram a estratégia de manter o neonato enrolado em forma de pacote 

com exposição apenas do local a ser puncionado, quanto a variável massagem local e toque 

terapêutico, ambas representaram 1(5,2%) respectivamente. CONCLUSÃO: Com o estudo 

denota-se que os enfermeiros estão evoluindo quanto à sensibilização e a conscientização da 

utilização de estratégias fundamentadas para minimização da dor, pois esses profissionais 

preocupam-se com a exposição do recém-nascido a procedimentos dolorosos correlacionando 

com a interação entre o profissional e o recém-nascido e seus fatores subjetivos envolvidos no 

processo saúde/doença. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: 

Buscando atenção de forma mais humanizada frente aos procedimentos dolorosos, faz-se 

necessário que o profissional enfermeiro, conheça as formas de expressão da dor de seu 

cliente e que isso possibilite prestar-lhe cuidados que minimizem as sensações álgicas e suas 

possíveis consequências. Os profissionais de enfermagem, que atuam em Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN), necessitam promover estratégias de prevenção, identificação, 

alivio e tratamento da dor em recém-nascidos, otimizando a reabilitação e prevenindo 



 

possíveis sequelas ocasionadas pelos procedimentos invasivos e dolorosos a que são 

submetidos esses pacientes, tais como as punções venosas e arteriais. Os profissionais de 

saúde, em especial o enfermeiro, necessitam avaliar de forma eficaz a dor devida sua 

subjetividade, a qual interfere na percepção e na avaliação desses profissionais, propiciando 

uma assistência ineficaz visto a maior probabilidade de acontecimentos de eventos dolorosos 

na população exposta. 

DESCRITORES: Dor. Recém-Nascido. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é uma doença metabólica causada pela alteração dos 

níveis da glicemia no sangue, devido á falta ou insuficiência de insulina produzida pelo 

pâncreas, controlando o nível de glicose no sangue ao regular a produção e o armazenamento 

de glicose. O diabetes é considerado um sério problema de saúde pública, tanto devido ao 

número de pessoas afetadas quanto às suas complicações e suas incapacitações. Uma das 

complicações mais temidas ocasionadas pelo diabetes é a perda de um pé ou uma perna. 

Porém, essa é uma situação que pode ser evitada mediante alguns cuidados. O pé diabético é 

um estado fisiopatológico multifacetado caracterizado por úlceras plantares de cicatrização 

lenta, que se formam em consequência de traumatismos aparentemente insignificantes, 

ocorrendo como consequência de neuropatia em 90% dos casos, de doença vascular periférica 

e de deformidades. As lesões geralmente decorrem de trauma e frequentemente se complicam 

com gangrena e infecção, ocasionadas por falhas no processo de cicatrização as quais podem 

resultar em amputação, quando não se institui tratamento precoce e adequado. 

Frequentemente, as amputações nas pessoas com diabetes são precedidas de úlceras, 

caracterizadas por lesões cutâneas com perda do epitélio, as quais se estendem até a derme ou 

a atravessam e chegam aos tecidos mais profundos, envolvendo algumas vezes ossos e 

músculos. Se não tratadas, as úlceras podem tornar-se mais profundas, resultando em 

complicações, como a gangrena, que exige a realização de amputação nos casos mais graves. 

O tratamento do diabetes exige uma abordagem complexa, e seu sucesso depende de 

motivação e ajustes continuado, tanto dos pacientes quanto da família e equipe. Deve haver 

mudanças nos hábitos de vida e incorporações de novas rotinas referentes à prática de 

atividades física, dieta balanceada e cuidados com o corpo. O uso de medicamentos e da 

insulina exógena é necessário na maioria dos casos. Os cuidados de enfermagem do paciente 

com diabetes pode estender-se a uma ampla variedade de distúrbios fisiológicos, dependendo 

do estado de saúde do paciente e o recebimento de um diagnóstico recente ou procurado 
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atendimento para um problema de saúde não-correlatado. Como todos os pacientes diabéticos 

devem dominar os conceitos e habilidades necessárias para o tratamento em longo prazo do 

diabetes e suas complicações potenciais, é necessária uma sólida base educacional para o 

autocuidado competente, e isso é um foco contínuo do cuidado de enfermagem. OBJETIVO: 

Objetivou-se, neste estudo investigar o conhecimento e a prática dos portadores de DM tipo 2 

com relação aos cuidados com os pés. METODOLOGIA: Estudo descritivo transversal com 

abordagem quantitativa, realizado em 2010. O estudo foi desenvolvido junto aos pacientes 

portadores de DM atendidos em uma clinica de especialidades da rede pública de saúde na 

cidade de Quixadá-CE. Esta instituição foi escolhida por atender os pacientes com ações de 

prevenção e controle da doença, por ser centro de referência municipal para DM. Foram 

selecionados pacientes com diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2, de ambos os 

sexos, com idade acima de 18 anos. Para organização e análise dos artigos foi utilizado um 

roteiro de entrevista com questões abertas sobre a doença e os hábitos de vida. O estudo foi 

finalizado com um número de 50 (cinquenta) clientes. A coleta de dados para o estudo 

aconteceu após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Católica Rainha do 

Sertão, atendendo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde para estudos com seres 

humanos. RESULTADOS: Os resultados mostram o predomínio do sexo feminino, com 

média de idade de 51 -80 anos. Apresentavam em média renda de 0 - 1 salário mínimo (92%). 

A maioria dos entrevistados eram analfabetos (68%) e aposentados (46%). De acordo com os 

dados obtidos, verificou-se que os pacientes não são tabagistas (46%) e 80% (40) não fazem 

uso de bebida alcoólica. Os entrevistados realizam a prática regular de atividade física que 

correspondeu a 54 % do total de entrevistados, e a maioria segue planejamento alimentar 

(94%) orientados pelo nutricionista. Constatou-se que os pacientes com maior tempo de 

diabetes mellitus (DM) estão entre 6-19 anos, equivalente há 52%. Os mesmos pacientes 

realizam cuidados com os pés (96%), e 62% não fazem uso de calçados adequados. Esses 

pacientes relataram que existem casos de DM na família (60%), aumentando a preocupação 

para gerações. A maioria dos pacientes estudados relataram apresentar alguns sinais e 

sintomas da neuropatia, sendo que as câimbras foi a que mais se ressaltou (26%), vindo em 

seguida formigamento (21%), fraqueza (16%), dormência (15%), queimação e dor (11%). 

Sobre a medicação utilizada, a maioria dos pacientes faz uso de medicação oral (60%), 

insulina (22%) e insulina + oral (18%). CONCLUSÃO: Analisando os resultados de um 

modo geral, podemos observar que há escassez de conhecimentos por parte dos pacientes 

acerca dos temas abordados, como o cuidado especial aos pés e o calçado adequado que 

muitos não utilizam adequadamente. Constatou-se que os pacientes com maior tempo de 

diabetes mellitus estão entre 6-19 anos, equivalente há 52%. Devemos sempre mostrar aos 

pacientes os riscos, orientando quanto às complicações do pé diabético fazendo sempre o 

controle da glicemia, para que não haja complicações, examinando com frequência os pés, 

inclusive entre os dedos, evitar calos e sapatos inadequados, fazer consultas periódicas aos 

seus médicos entre outros fatores muito importantes. É indispensável o apoio social, amigos e 

de profissionais na ajuda ao paciente e à família, visando superar qualquer adversidade que 

possa surgir. CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM: As atribuições do profissional 

Enfermeiro frente ao trabalho com o Diabetes mellitus de acordo com o Ministério da Saúde 

incluem estratégias como: desenvolver atividades educativas com os pacientes diabéticos; 

realizar consulta de enfermagem com pessoas com maior risco para diabetes tipo 2 e 

encaminhar ao médico da unidade para rastreamento com glicemia de jejum; abordar fatores 

de risco, estratificando risco cardiovascular; orientar mudanças no estilo de vida e tratamento 

não medicamentoso; verificar adesão e possíveis intercorrências ao tratamento; estabelecer, 

junto à equipe, estratégias que possam favorecer a adesão (grupos de pacientes diabéticos) e 

realizar o exame dos membros inferiores para identificação do pé em risco. 



 

DESCRITORES: Diabetes Mellitus. Insulino-dependente. Pé diabético. 
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INTRODUÇÃO: A hepatite autoimune (HAI) é uma patologia causada por um distúrbio do 

sistema imunológico onde passa a reconhecer os hepatócitos como corpos estranhos causando 

uma inflamação crônica, com um proeminente infiltrado inflamatório e infiltração dos 

espaços portais por plasmócitos e progredindo para uma destruição das células hepáticas. 

Toda essa evolução relaciona-se com citotoxicidade imunecelular, mediada por anticorpos. A 

patologia é caracterizada agindo contra pontos específicos dos hepatócitos; pelo aumento das 

gamaglobulinas, especialmente a IgG, pela presença de uma hepatite de interface quando 

realizada uma biópsia hepática, pela melhora clínica com o uso da corticoterapia, pela 

ocorrência da manifestação dos sintomas no período de exacerbação da doença e pela 

ausência de achados clínicos ou laboratoriais que comprovam outra causa para hepatite, 

excluindo a hepatite autoimune. OBJETIVOS: Descrever as ações de enfermagem frente ao 

portador de hepatite autoimune e suas complicações, bem como traçar a sistematização de 

enfermagem prestada a esta paciente. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma 

pesquisa descritiva do tipo estudo de caso, onde foram elaborados diagnósticos e intervenções 

de enfermagem para uma paciente portadora de hepatite autoimune. A pesquisa foi realizada 

na cidade de Quixadá-CE, durante o mês de maio de 2013. Os dados foram coletados por um 

instrumento semiestruturado contendo anamnese e exame físico. Em seguida, foi aplicado o 

processo de enfermagem, onde desenvolveu um plano de cuidados através de julgamento 

clínico usando as taxonomias estabelecidas pela North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) e Classification of Nursing Interventions. Foram levados em 

consideração para o estudo os aspectos da autonomia, não maleficência, beneficência e 

justiça, bem como obedecido as recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde. RESULTADOS: J.A.C., 62 anos, solteira, agricultora, natural 

de Choró, G14P11A3, foi admitida em clínica médica de um Hospital de médio porte no dia 

09/05/13, queixando-se principalmente de falta de apetite, tontura, olhos amarelados, prurido 

retal precipitado pelo esforço evacuatório. Evoluindo com astenia, anorexia, colúria, acolia 

fecal, prurido difuso, além de dor abdominal tipo cólica. Nega febre, diarréia e tosse. 
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Diagnóstico médico de encefalopatia hepática, insuficiência renal, hepática e respiratória 

decorrente de Hepatite Autoimune. Apresentou internamento prévio de 8 dias nesse serviço, 

recebendo alta sem diagnóstico definido. História de HAS, em uso de captopril 50 mg/dia. 

Historia familiar de mãe (82 a) falecida de patologia cardíaca, pai (95 a) velhice, uma irmã 

cardiopata, um irmã (49 a) de morte súbita, 7 irmãos saudáveis. Tabagista há 48 anos (5 

cig/dia), nega etilismo, sedentária. Na unidade em uso de prednisona 20 mg (1 e ½, 1 vez ao 

dia), transamin (1 amp, IV ao dia), lasix (1 amp, IV, 8/8 h), aldactone 100 mg (por SNG ao 

dia), omeprazol 40 mg (IV, 12/12 h), dipirona (6/6 h, s/n), plasil (8/8 h, s/n), plasma fresco (1 

unid, IV 12/12 h). Em dieta zero, perda de 8 kg em 3 meses por diminuição do apetite. 

Constipação crônica, evacuação 2 vezes por semana, oligúria (250 ml/dia), diurese 

concentrada com sedimentos por SVD. Estado mental não reativo, com 3 pontos na Escala de 

Glasgow. Ao exame EG gravissimo, comatosa, ictérica (++++/++++), em anasarca, 

desidratada, normotensa (P.A.= 120 X 70 mmhg), normocárdica (FC= 97 bpm), afebril (T= 

35,5ºC), normosaturada (SpO2= 99%), esclerótica sanguinolenta, pupilas isocóricas, sem 

reação a estímulos luminosos, hidratada por veia dissecada em MSE, SNG aberta drenando 

secreção biliosa, ruídos hidroaéreos não audíveis, SVD com diurese concentrada e oligúria, 

em Ventilação mecânica, oximetria de pulso e monitoramento cardíaco, imobilidade total. 

Dados laboratoriais: Ht: 27%, Hg: 8,8 g%, Leucócitos: 3.900/mm3, Plaquetas: 110.000/mm3, 

Uréia: 190mg/dl, creatinina: 3,4 mg/dl, TGO: 52 U/ml, TGP: 33 UI/L, glicose: 69 mg/dl. 

Exame citopatológico: Biópsia de fígado com laudo de hepatopatia crônica fibrosante em 

cirrotização, colestase hepática e hiperplasia calicular atípica. Os diagnósticos de enfermagem 

aplicados foram: Risco para aspiração relacionada a depressão do nível de consciência, risco 

para integridade da pele prejudicada, relacionada com a redução da mobilidade e prurido 

devido à icterícia e ao edema, perfusão tissular ineficaz (renal) relacionada com redução da 

troca celular, risco para infecção e eliminação traqueobrônquica ineficaz relacionada ao 

aumento da produção de muco associada com a ventilação mecânica. As intervenções de 

enfermagem efetuadas foram: Detectar sinais de aspiração: aumento da freqüência 

respiratória, tosse, produção de escarro e redução dos sons respiratórios; monitorar e registrar 

as condições neurológicas, para detectar alterações do nível de consciência; aspirar quando 

necessário, para manter as vias respiratórias limpas; realizar mudanças de decúbito a cada 2 

horas; usar dispositivos preventivos de proteção da pele; inspecionar a pele, em busca de 

regiões hiperemiadas ou sinais de ulceras por pressão ou de infecção; observar e registrar o 

grau de icterícia e a extensão do edema; monitorar e documentar a ingestão e o débito de 2 em 

2 horas; documentar a cor e as características da urina, notificar quaisquer alterações; 

monitorar a densidade urinária e os níveis séricos dos eletrólitos, da uréia e da creatinina; 

monitorar as condições hemodinâmicas e os sinais vitais; realizar ausculta pulmonar a cada 2 

a 4 horas, para verificar a presença de secreções e usar técnica asséptica rigorosa ao aspirar as 

vias respiratórias inferiores, introduzir cateter urinário de demora e instalar cateter 

intravenoso. CONCLUSÃO: A sistematização de enfermagem deve ser criteriosa quanto aos 

sinais e sintomas da doença, que apesar de inespecíficos, quando relacionados às análises 

clinicas e laboratoriais podem facilitar o diagnóstico precoce. Quanto aos sinais e sintomas 

encontrados todos são passiveis de detecção, durante a consulta de enfermagem. Através desta 

consulta, o enfermeiro tem condições de identificar estes sinais e sintomas, propor uma 

prescrição de enfermagem e solicitar avaliação médica, se necessário. Desta forma, contribui 

para a identificação precoce da doença. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Verifica-se a relevância do envolvimento dos enfermeiros e sua 

participação ativa na identificação e tratamento da Hepatite Autoimune, contribuindo para o 

diagnóstico precoce e a divulgação de medidas que poderão reduzir os efeitos colaterais e 

melhorar a qualidade de vida do paciente, bem como, sua breve recuperação. 



 

DESCRITORES: Hepatites. Cuidado de Enfermagem. Assistência Hospitalar. 
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INTRODUÇÃO: A saúde do homem tem despontado como foco de atenção dos 

pesquisadores, uma vez que os estudos sobre a temática são recentes, surgindo nos anos de 

1970 em nosso País. Quando a saúde masculina é colocada em pauta, percebe-se que existe 

escassez quanto às publicações científicas que tratem desse assunto. A preocupação em 

estudar o homem no cenário da saúde coletiva reside no fato de que há mais de quatro décadas 

surgiram nos Estados Unidos da América as primeiras pesquisas, com foco em déficits de 

saúde de segmentos masculinos. Naquele instante, fazia-se salutar, lidar com um paradoxo: ao 

mesmo tempo em que os homens detinham maior poder que as mulheres, eles tinham 

desvantagens em relação a elas no que se refere às taxas de morbimortalidade 

(COURTENAY; KEELING, 2000; GOMES, 2011). OBJETIVO: Descrever as 

características sociodemográficas e clínicas de escolares adultos jovens do sexo masculino no 

Nordeste Brasileiro. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O presente estudo caracteriza-se 

como um estudo descritivo, transversal e quantitativo. O local da pesquisa compreendeu as 

escolas do município de Maracanaú-Ceará-Brasil, cidade localizada na Região Metropolitana 

de Fortaleza. Atualmente Maracanaú possui uma população de 200.797 habitantes (IBGE, 

2010). O estudo foi realizado de dezembro/2011 a junho/2012, compreendendo a população 

municipal que tem cobertura de 93% da população pela Estratégia Saúde da Família. O 

universo do estudo foi composto por todos os escolares de Maracanaú-CE. A população 

compôs-se, por sua vez, dos adultos jovens escolares homens. A partir do levantamento 

realizado, contou-se com uma população finita de N= 534 estudantes na faixa etária em 

estudo e do sexo masculino, sendo 168 do Ensino Médio e 366 do Programa Educação para 

Jovens e Adultos (EJA). A coleta de dados constou da aplicação do questionário estruturado 

referente às variáveis sociodemográficas e clínicas. Os dados coletados seguiram para 

construção de um banco de dados, para avaliação estatística analítica das diversas variáveis, 

com utilização de testes estatísticos. Foram respeitados os preceitos éticos no estudo, 

conforme preconizado na Resolução 196/1996 (BRASIL, 1996), sendo aprovado no protocolo 

nº014/2012. RESULTADOS: Em relação, as características sociodemográficas de escolares 

adultos jovens do sexo masculino no Nordeste Brasileiro, verificou-se que a faixa etária 

variou de 20 a 24 anos, com média de 20,85 (±1,18), predominando a faixa etária de 20 a 22 
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anos (87,4%). Em relação à raça, destacou-se que 69,1% declararam-se não branco. No 

tocante ao estado civil, a grande maioria declarou não ter companheira (86,2%). Referente à 

escolaridade, predominou em mais de um terço dos participantes o 3º ano do Ensino Médio 

(EM), com 42%. Em seguida, o 2º ano do EM (35,6%). Em relação à escolaridade materna, 

observou-se que quase a metade (46,7%) apresentou até oito anos de estudo. Quanto à 

escolaridade paterna, prevaleceu também a categoria até oito anos de estudo (45,5%). Quando 

indagados sobre a moradia em região de comunidade, popularmente conhecida como favela, a 

grande maioria (90,2%) informou não residir nelas. A renda mensal familiar prevalente foi de 

até dois salários mínimos (71,5%), enquanto que 28,5% informaram receber mais de dois 

salários mínimos. Quanto aos antecedentes familiares clínicos de homens adultos jovens, 

verificou-se que a maioria (69,3%) não possui antecedentes familiares com Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM). Grande parte (60,8%) também não informou o histórico familiar para 

obesidade. Cerca de 45% disseram não possuir antecedentes familiares com 

hipercolesterolemia, enquanto que pouco menos de um terço (30,0%) o apresentou. Grande 

parte (64%) não apresentou antecedente familiar com Acidente Vascular Encefálico (AVC). 

As doenças cardíacas foram 43,5% sem antecedente familiar. Chama atenção o fato de que, 

quando perguntados sobre hipertensão, mais da metade (55,3%) informou possuir 

antecedentes familiares. Pouco menos da metade (42,6%) afirmou ter diabéticos na família 

(40,9%). Sabe-se que, dentre as prioridades de pesquisa do Ministério da Saúde, destaca-se a 

saúde da população masculina. Foi, portanto, com o intuito de promover a melhoria das 

condições de saúde da população masculina brasileira e de contribuir, de modo efetivo, para a 

redução da morbimortalidade dessa população, pelo enfrentamento racional dos fatores de 

risco e mediante a facilitação ao acesso, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde 

que o Ministério da Saúde elaborou e instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde do Homem (BRASIL, 2009). Percebe-se, dessa forma, a necessidade de estudos que 

abordem o estilo de vida dos homens e seus fatores intervenientes, pois na 

contemporaneidade, o estilo de vida está susceptível à alimentação inadequada, que envolve 

refeições fora de casa, baixa adesão a alimentos saudáveis, possibilidade de alimentação em 

estabelecimentos próximos ao trabalho e nas cantinas escolares, e ao sedentarismo, impedindo 

ou dificultando um estilo de vida saudável. CONCLUSÃO: Quanto às características 

sociodemográficas dos homens adultos jovens das escolas de Maracanaú avaliados, houve 

predomínio da faixa etária de 20 a 22 anos, não brancos, com escolaridade cursando o terceiro 

ano do ensino médio, sem companheira, com escolaridade materna/paterna de até oito anos de 

estudo e renda mensal de até dois salários mínimos. No tocante às características clínicas, a 

maioria era etilista, não tabagista, mais da metade de não diabéticos ou hipertensos e um terço 

não sabia informar as doenças mencionadas. Sobre os antecedentes familiares clínicos de 

homens adultos jovens, a maior parte não sabia possuir antecedentes familiares com IAM e 

obesidade, mais de um terço possuía doenças cardíacas, mais da metade possuía antecedentes 

familiares com hipertensão e pouco menos da metade com diabetes. IMPLICAÇÕES DE 

ENFERMAGEM: O estudo traz a importância da compreensão das características 

sociodemográficas e clínicas do homem adulto jovem, bem como desenvolver estratégias de 

promoção da saúde masculina. Torna-se necessário que outros estudos abordando a saúde do 

homem nos diversos cenários da saúde coletiva sejam desenvolvidos para melhor assistência 

em Enfermagem. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2009. BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96. Decreto nº 93.333 

de janeiro de 1987. Estabelece critérios sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Bioética, 

v. 4, sup. 2, p. 15-25, 1996. COURTENAY, W. H.; KEELING, R. P. Men, Gender, and 

Health: Toward an Interdisciplinary Approach. J Am Coll Health. v. 48, n. 6, p. 243-6, 2000. 

GOMES, R. A saúde do homem em foco. São Paulo: UNESP, 2011. IBGE. Instituto 
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INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma 

metodologia de organização, planejamento e execução de ações sistematizadas, que são 

realizadas pela equipe de enfermagem. (NEVES; SHIMIZU, 2010). A metodologia usada na 

prática clínica para sistematizar a assistência de enfermagem é o processo de enfermagem, 

que é um método de tomada de decisões de forma deliberada que se apóia nos passos do 

método científico (CUNHA; BARROS, 2005). O processo de enfermagem constitui-se de 

cinco etapas inter-relacionadas a: investigação, o diagnóstico, o planejamento, a 

implementação e a avaliação, que visa promover o cuidado humanizado de forma 

sistematizada e dinâmica, dirigido e orientado a resultados, além de necessitar de poucos 

recursos financeiros para sua execução (ALFARO-LEFEVRE, 2005). A Resolução nº 

358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) dispõe sobre a SAE e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, através da utilização de método e estratégia de 

trabalho científico para a identificação das situações de saúde/doença, subsidiando ações de 

assistência de Enfermagem que possam contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade (COFEN, 2009). Diante disso, tem-

se que a execução do processo de enfermagem é fundamental para a organização, execução e 

avaliação dos cuidados de enfermagem. OBJETIVO: Avaliar as etapas do processo de 

enfermagem nos hospitais de Fortaleza-CE com sistematização da assistência de enfermagem. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo do tipo descritivo, com 

delineamento transversal e natureza quantitativa. A pesquisa foi realizada em 67 hospitais 

públicos, privados e filantrópicos de Fortaleza, Ceará, Brasil, em nível primário, secundário e 

terciário, bem como de pequeno, médio, grande porte e porte especial ou extra. Participaram 

do estudo 25 hospitais de Fortaleza que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ter a 
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sistematização da assistência de enfermagem implantada, ter atendimento 24 horas, ter 

coordenador (a) de enfermagem para responder a entrevista durante o período de coleta de 

dados, ter sido a pesquisa autorizada pelo diretor da instituição a partir da assinatura da carta 

de anuência. E como critérios de exclusão: ser somente hospital dia e a instituição encontrar-

se fechada ou 9iy705v com seus serviços suspensos durante o período de coleta de dados. 

Para coleta de dados participaram 114 enfermeiras coordenadoras dos referidos hospitais de 

Fortaleza, Ceará, Brasil. A coleta de dados ocorreu no período de abril a agosto de 2012, por 

meio de observação e de uma entrevista semiestruturada com as coordenadoras de 

enfermagem das instituições. Foi utilizado um roteiro com perguntas abertas e fechadas. Os 

dados foram armazenados em um banco de dados do Excel do Windows 2010, processados e 

analisados de forma descritiva. Foram seguidos os princípios éticos previstos na Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, referentes à pesquisa envolvendo seres humanos. O 

estudo obteve aprovação do Comitê de Ética da instituição investigada sob protocolo 190/11. 

RESULTADOS: Quanto às etapas do processo de enfermagem nos hospitais de Fortaleza-

CE que já implantaram a sistematização da assistência de enfermagem teve-se que, quando 

indagados sobre as etapas do processo de enfermagem, 12% dos diretores de enfermagem 

afirmaram realizar todas as etapas na instituição. A primeira etapa, o levantamento de dados, 

foi citada por 92% dos diretores. A identificação dos diagnósticos de enfermagem, segunda 

etapa, foi a menos citada (64%). A terceira etapa, o planejamento, era realizada em sua 

totalidade (resultados esperados e prescrição de enfermagem) em 12% das instituições, 

entretanto, 92% realizavam a prescrição das intervenções de enfermagem. A implementação 

do plano de cuidados, a quarta etapa, era realizada por 92% das instituições, pois todos os 

hospitais que realizavam as prescrições das intervenções (planejamento), também realizavam 

a implementação dos cuidados. A última etapa, a avaliação de enfermagem, esteve presente 

em 96% dos hospitais pesquisados. Destaca-se que as etapas descritas estão de acordo com a 

resolução do COFEN 358/09 (COFEN, 2009). Verificou-se que em 65 unidades realizavam-

se todas as etapas descritas nesta resolução. Em 56% dos hospitais se realizavam anotações de 

enfermagem, outro tipo de etapa do processo de enfermagem que está presente no modelo 

conceitual de Wanda Horta, como a última etapa do modelo citado (HORTA, 1974). 

CONCLUSÃO: Diante do exposto, conclui-se que as etapas do Processo de Enfermagem, 

gradativamente, estão sendo implementadas nos hospitais de Fortaleza-CE provocando 

modificações positivas na prática de trabalho dos profissionais de enfermagem. Entretanto, o 

percentual de instituições que aplicam o processo de Enfermagem em sua totalidade ainda é 

considerado pequeno. Por isso, ainda são necessários avanços, investimentos e estudos na área 

a fim de possibilitar a implantação da SAE em todos os hospitais, visando possibilitar o 

cuidado de forma individualizada, conforme as reais necessidades do paciente. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O presente trabalho 

mostra como estão sendo realizadas as etapas do Processo de Enfermagem, no que diz 

respeito ao número de etapas realizadas. Com isso, busca-se que cada vez mais o Processo de 

Enfermagem aconteça em sua totalidade, possibilitando uma melhoria na qualidade da 

assistência. REFERÊNCIAS: CUNHA, SMB da; BARROS, A. L. B. L. Análise da 

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, segundo o Modelo 

Conceitual de Horta. Rev Bras Enferm, v. 58, n. 5, p. 568-72, 2005. Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN). Resolução n. 358/2009. Dispõe sobre a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em 

ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. 

Brasília; 2009. ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: um guia 

passo a passo. 7. ed. Porto Alegre: Artes Medicas Sul, 2010. HORTA, W. A. Processo de 

enfermagem. São Paulo: EPU, 1979. NEVES, R. S.; SHIMIZU, H. E. Análise da 

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem em uma unidade de 
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INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) tem se 

demonstrado como uma evolução crescente e com o objetivo de prestar uma assistência 

sistematizada, planejando, organizando e registrando as ações realizadas pela equipe de 

enfermagem. O processo de enfermagem e o método mais utilizado na prática clínica para 

sistematizar a assistência de enfermagem (AMANTE; ROSSETTO; SCHNEIDER, 2009). A 

teoria de Wanda Horta foi desenvolvida por meio da teoria da motivação humana de Maslow, 

que se fundamenta nas necessidades humanas básicas. (VALL; LEMOS; JANEBRO, 2005). 

A teoria de Horta é dividida em seis etapas para a aplicação do processo de enfermagem são: 

o histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, prescrição de 

enfermagem, evolução e prognóstico de enfermagem (HORTA, 1979). É importante que o 

processo de enfermagem seja fundamentado em um modelo teórico, o qual é determinado por 

cada instituição, de forma que é escolhido o modelo que melhor se adéque à proposta e à 

dinâmica da instituição (GALVÃO; SAWADA; ROSSI, 2002). Os sistemas de classificação 

fornecem uma linguagem padronizada, facilitam a detecção, intervenção e avaliação dos 

cuidados de acordo com o problema apresentado pelo indivíduo, organizando e orientando as 

ações de enfermagem para as necessidades de cada paciente (VARGAS; FRANÇA, 2007). O 

uso de taxonomias para definir o problema de enfermagem tal como sugeridas pela NANDA-

I, intervenções de Enfermagem, pela Intervention Classification (NIC) e os resultados de 

enfermagem, pela Nursing Intervention Classification (NOC), possibilitam a escolha, 

execução e avalição de intervenções compatíveis com a prática de enfermagem internacional 
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(PEREIRA; STUCHI; ARREGUY-SENA, 2009). Em estudo realizado em 2010 por Pereira, 

Stuchi e Arreguy concluiu que a utilização das taxonomias NANDA/NIC/NOC no processo 

de sistematização da assistência de enfermagem possibilita o estabelecimento de uma ligação 

entre as etapas do processo; favorece a aplicação do método científico à prática de 

enfermagem; mostra-se realizável do ponto de vista do alinhamento entre as três taxonomias e 

possibilita a inclusão de técnicas de comunicação e educação no processo de cuidar. Dessa 

forma, tem-se que os modelos conceituais e taxonomias são essenciais na organização e 

fundamentação do processo de enfermagem. OBJETIVO: Conhecer os modelos conceituais 

e taxonomias pelos hospitais de Fortaleza-Ce com sistematização da assistência de 

enfermagem implantada. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo do tipo 

descritivo, com delineamento transversal e natureza quantitativa. A pesquisa foi realizada em 

67 hospitais públicos, privados e filantrópicos de Fortaleza, Ceará, Brasil, a nível primário, 

secundário e terciário, bem como de pequeno, médio, grande porte e porte especial ou extra. 

Participaram do estudo 25 hospitais de Fortaleza que atenderam aos seguintes critérios de 

inclusão: ter a sistematização da assistência de enfermagem implantada, ter atendimento 24 

horas, ter coordenador (a) de enfermagem para responder a entrevista durante o período de 

coleta de dados, ter sido a pesquisa autorizada pelo diretor da instituição a partir da assinatura 

da carta de anuência. E como critérios de exclusão: ser somente hospital dia e a instituição 

encontrar-se fechada ou com seus serviços suspensos durante o período de coleta de dados. 

Para coleta de dados participaram 114 enfermeiras coordenadoras dos referidos hospitais de 

Fortaleza, Ceará, Brasil. A coleta de dados ocorreu no período de abril a agosto de 2012, por 

meio de observação e de uma entrevista semiestruturada com as coordenadoras de 

enfermagem das instituições. Foi utilizado um roteiro com perguntas abertas e fechadas. Os 

dados foram armazenados em um banco de dados do Excel do Windows 2010, processados e 

analisados de forma descritiva. Foram seguidos os princípios éticos previstos na Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, referentes à pesquisa envolvendo seres humanos e 

mediante a aprovação do Comitê de Ética da instituição investigada sob protocolo 190/11. 

RESULTADOS: Em relação ao modelo conceitual utilizado como referencial teórico para a 

realização do processo de enfermagem, a teoria de Wanda Horta das necessidades humanas 

básicas foi o mais citado, com 52,6%. Outra teoria utilizada como referencial teórico para o 

processo de enfermagem foi a teoria do autocuidado de Dorothea Orem, sendo constatada em 

duas unidades, e estas pertencem a instituições diferentes, uma pública e uma privada. Um 

elevado percentual de unidades (41,2%) não utiliza nenhuma teoria, segundo os 

coordenadores. No que dizem respeito às taxonomias padrões utilizadas no processo de 

enfermagem, algumas unidades utilizam mais de uma taxonomia, visto que é possível a 

associação destas, sendo a mais citada a taxonomia NANDA-I (82,4%), seguido da NIC 

(17,5%) e NOC (3,5%). Apenas quatro coordenadores citaram que as enfermeiras das 

unidades utilizam as três taxonomias (NANDA-I, NIC e NOC) na implementação do processo 

de enfermagem. Outra taxonomia relatada por dois coordenadores foi Fugullin. 

CONCLUSÃO: Foi possível concluir que a maior parte dos hospitais que utilizavam algum 

modelo conceitual, emprega a teoria de Wanda Horta. Ressalta-se ainda, o grande percentual 

de hospitais que não usam nenhuma teoria na fundamentação da SAE, esse dado é relevante, 

pois o processo de enfermagem é um método complexo e científico que necessita de um 

embasamento teórico para que seja fundamentado cientificamente. Em relação as taxonomias, 

observou-se que a grande maioria usa apenas a NANDA-I. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Esse estudo mostra a 

importância os modelos conceituais e taxonomias serem inseridos no processo de enfermagem 

tornando possível uma melhoria na qualidade da assistência de enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A queimadura é uma lesão na pele causada por agentes térmicos, químicos, 

elétricos ou radioativos, e por ser um trauma diferente dos demais, necessita de cuidados 

especiais que são fornecidos pelos enfermeiros. O tempo de exposição e de contato aos 

causadores de queimaduras vai definir a gravidade da lesão, ou seja, se ela comprometerá a 

funcionalidade daquele tecido, se a área atingida será extensa e se poderá ocorrer maior índice 

de infecção. Os danos causados por uma queimadura mais grave vão além da dor física. O 

trauma e as cicatrizes deixadas na pele faz com que os pacientes não se reconheçam e fiquem 

com a autoestima abalada. A queimadura é sempre, num contexto de vida, uma ruptura, um 

traumatismo. Ela consolida todas as fragilidades pré-existentes de uma pessoa e revolve as 

dificuldades já esquecidas encontradas pela vítima, vindo perturbar as relações afetivas e 

familiares. O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) é um setor que atende pacientes 

com traumas na pele e possui uma equipe de enfermagem muito ativa para atender todos esses 

pacientes. O trabalho nessa unidade é uma tarefa extremamente complexa, pois os 

enfermeiros têm que ajudar seus pacientes tanto na área física, como também nas áreas 

emocionais e sociais. E por seus pacientes passarem por tratamentos muito dolorosos, esses 

profissionais sentem em si mesmos a dor do próximo. Assim, são muitas as dificuldades 

encontradas nesse setor, o que torna necessário a humanização do cuidado. A ansiedade e a 

depressão são as mais duas frequentes desordens psiquiátricas que se seguem à queimadura. 

Esses sintomas comumente ocorrem juntos, com prevalência de 25% a 65% depois de um ano 

ou mais após a queimadura. Muitos estudos indicam que os sintomas decrescem, 

especialmente após um ano pós-queimadura. No entanto, ansiedade e depressão estão 

aumentadas em queimaduras de mãos e face ocorrendo também uma relação ansiedade e 

depressão, a superfície corporal queimado e deformidade desta. OBJETIVO: Relatar a 

percepção do enfermeiro em um centro referência para o tratamento de queimados em um 

hospital de alta complexidade localizado no município de Fortaleza/CE. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: O estudo de relato de caso foi realizado no Centro de Tratamento de 
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Queimados (CTQ) de um hospital de alta complexidade de Fortaleza entre outubro e 

novembro do ano de 2012. O instrumento utilizado foi uma entrevista semiestruturada, 

utilizando um gravador de voz para auxílio na coleta dos dados. Uma entrevista 

semiestrututrada é definida como uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai 

explorando ao longo de seu curso. A amostra foi composta por 4 enfermeiras que trabalham 

no CTQ promovendo todo cuidado essencial ao paciente. RESULTADOS: Foi observado 

que em um primeiro contato com essa unidade, muitos enfermeiros são surpreendidos, pois o 

sofrimento é sempre presente neste ambiente e também porque a maioria deles não teve um 

direcionamento curricular especifico acerca do tratamento com pacientes queimados durante a 

sua graduação, de forma que um dos relatos obtidos de um dos profissionais atuante no CTQ 

foi: “No começo eu estranhei um pouco. Porque assim que eu saí da faculdade passei no 

concurso para o hospital e entrei direto no setor de queimados. Eu nunca tinha visto 

queimados na minha vida, por que na faculdade a gente não vê nada sobre queimados”. 

Contudo, apesar da comoção inicial, esses profissionais sentem prazer e gratificação por 

promoverem o alívio do sofrimento do outro e porque muitos pacientes, após a alta hospitalar, 

retornam para agradecer todo o cuidado oferecido pelos enfermeiros. Mesmo com toda 

satisfação em trabalhar no CTQ, as dificuldades são inegáveis, pois vários procedimentos são 

muito dolorosos, e também porque a queimadura abala o psicológico do paciente, tornando-o 

depressivo e mais vulnerável a tentar suicídio, tornando-se mais forte quando se trata de 

crianças queimadas, situação também relatada pelos profissionais:” Trabalhar em uma 

unidade de tratamento com pacientes queimados é ao mesmo tempo chocante e prazeroso. 

Chocante pelo fato de ver pessoas algumas vezes, com o corpo completamente queimado e 

prazeroso por ver os pacientes agradecidos por conta da ajuda prestada e o alivio da dor da 

queimadura”. Por causa dessas dificuldades, a equipe de enfermagem necessita de 

acompanhamento psicológico para que possam desempenhar melhor suas funções e não 

sofrerem tanto com as tragédias que vêem no seu dia-a-dia. Para reduzirem as dificuldades os 

enfermeiros utilizam várias estratégias com seus pacientes, como, por exemplo, refletir acerca 

do sentimento do paciente e tentar entendê-lo, manter a calma e trabalhar consigo mesmo para 

não transmitir algo negativo ao paciente. Depois de passarem por esse setor e devido aos 

conhecimentos profissionais adquiridos durante o ofício, muitos enfermeiros passaram a ser 

mais cautelosos em relação a prevenção contra acidentes que promovam queimaduras e, 

assim, sempre auxiliam outros pacientes além dos familiares no intuito de preveni-las e tratá-

las. CONCLUSÃO: O trabalho no setor de queimados é muito difícil e desgastante 

emocionalmente, mas, ao mesmo tempo, prazeroso. A equipe de enfermagem é totalmente 

dedicada ao cuidado do paciente na promoção da melhora de sua qualidade de vida. Além 

disso, esses profissionais se preocupam em dar um cuidado humanizado ao paciente, bem 

como o auxiliando no decorrer de sua inserção novamente na sociedade. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Por não conter na 

formação básica do curso de graduação em enfermagem uma disciplina sobre o cuidado à 

pacientes queimados, os enfermeiros que trabalham com esses pacientes devem estar 

constantemente se atualizando, através da participação de congressos e de cursos com a 

temática sobre queimadura. Além disso, os enfermeiros atuantes no CTQ fazem aquisição de 

materiais auxiliadores no aprofundamento do conhecimento dessa área do cuidado de 

enfermagem, como livros e artigos científicos. Dessa maneira, é importante que as instituições 

de ensino superior incluam em sua grade curricular uma disciplina de cuidados e de 

tratamentos especiais voltados para pacientes queimados, com o objetivo de tornar o 

enfermeiro cada vez mais capacitado na arte de cuidar. 

DESCRITORES: Percepção, Enfermagem, Queimados. 
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INTRODUÇÃO: A hospitalização é uma situação crítica e delicada na vida de qualquer ser 

humano, e tem contornos especiais quando se trata de um episódio na vida de uma infante, 

pois implica na mudança de rotina de toda a família. Torna-se relevante a preparação do 

profissional de enfermagem na abordagem da criança, avaliando seu conhecimento e 

informando quanto às necessidades de saber as sensações e intensidade do estímulo doloroso, 

aliviando o stress provocado pelos procedimentos, principalmente os invasivos. Ao refletir 

acerca das modalidades de humanização nos serviços de saúde, acrescenta-se que 

independentemente de ser profissional da saúde com diferentes graus de conhecimento 

técnico e filosófico, ocupando ou não cargo de destaque em instituições de Saúde, sejam elas 

públicas e privadas, é dever de todos cumprir a função social como cidadão, visando à 

promoção da vida, ao restabelecimento do equilíbrio orgânico, psíquico e emocional, e à 

reintegração familiar e social do cliente. A viabilização da humanização nos serviços de saúde 

pressupõe transcender a usual produção de saúde voltada para a cura plena, de forma a 

direcionar a operacionalização de práticas que visam à satisfação do usuário por meio de um 

atendimento de qualidade, o acolhimento integral, a resolutibilidade e oportunizando aos 

usuários expressarem dificuldades, ou seja, desenvolver a prática do cuidado integral. 

OBJETIVO: Conhecer a assistência de enfermagem associada à humanização junto às 

crianças hospitalizadas sob a ótica dos pais. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Tratou-se 

de uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem qualitativa realizada em um hospital 

distrital situado em Messejana - Ceará. O setor selecionado contempla o cliente pediátrico 

com diversas patologias como: infecções respiratórias, urinárias, de pele, dentre outras. 

Participaram da pesquisa onze pais de crianças que se encontram acompanhando as crianças. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2012, na qual a primeira etapa 

se deu mediante a observação não participante do setor a fim de se conhecer a rotina do 
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referido sistemas com relação ao comportamento das crianças internadas e aos cuidados 

humanizados prestados nas intervenções com eles realizados. A segunda etapa efetivou-se 

mediante a consulta aos prontuários e a terceira etapa consistiu na aplicação de uma entrevista 

semiestruturada. Conforme foram abordadas as informações obtidas mediante os instrumentos 

de coleta de dados, houve a transcrição e a análise. Desta análise encontramos os núcleos 

temáticos das falas, e ocorrendo a categorização permitindo a reprodução de idéias e hipóteses 

de acordo com os depoimentos das mesmas. As normas da resolução 196/96 que regulamenta 

as pesquisas envolvendo seres humanos foram seguidas. A pesquisa foi aprovada pelo comitê 

de ética em pesquisa da Universidade de Fortaleza sob parecer nº 148.737. RESULTADOS: 

Participaram do estudo onze mães e pais, cuja faixa etária variou entre 20 e 39 anos. Quanto 

ao grau de parentesco observou-se um maior número da presença materna, presente em nove 

dos entrevistados. No tocante ao nível de escolaridade constatou-se que três dos entrevistados 

referiram ter o ensino médio completo, dois dos mesmos referiram ter o ensino médio 

incompleto, um referiu ensino fundamental completo, e cinco referiram ter o ensino 

fundamental incompleto. Com relação ao estado civil relatado pelos participantes observou-se 

que três são casados, cinco estão em união estável, e três são solteiros. Quanto aos dados 

referentes ao número da prole, um tem um filho, três tem dois filhos, três tem três filhos e um 

tem seis filhos. Após leituras buscando a interpretação dos dados, mediante a descrição 

cuidadosa das entrevistas semiestruturadas identificou-se os núcleos temáticos, surgindo às 

categorias: Valorizando a explicação dos Procedimentos de Enfermagem a criança; 

Sugerindo melhorias no cuidado a saúde da criança. Valorizando a explicação dos 

Procedimentos de Enfermagem a criança: Demonstrações de procedimentos em brinquedos, 

ou desenhos autoexplicativos de crianças e personagens infantis hospitalizados ajudam a 

diminuir as dúvidas, os medos que as crianças enfrentam quando estão internadas. Nesta 

categoria avaliou-se o quão é relevante explicar os procedimentos de enfermagem antes da 

realização dos mesmos. A humanização tem sido divulgada nos serviços de saúde, apesar de 

que pouco se tem visto na prática, uma vez a ação de humanizar se confunde com práticas 

voltadas ao tratar bem os outros, conceito do senso comum que pode interferir na 

implementação de programas de humanização nas ações de saúde. Vale ressaltar a 

importância de intervenções psicossociais e do preparo da criança antes dos procedimentos 

dolorosos, minimizando a ansiedade, o medo e a angústia, tanto das crianças quanto dos 

familiares e profissionais de saúde frente aos procedimentos invasivos. Os entrevistados 

relataram: “Quem mais explica o que vão fazer são as técnicas. As enfermeiras são muito mal 

humoradas, a gente vai falar com elas, elas num tão nem aí” (E7); “ Nem todas as 

enfermeiras explicam”(E10);“ Não, eu é que explico a ele o porque”(E11); “ Não elas não 

explicam o procedimento!” (E2). Sugerindo melhorias no cuidado a saúde da criança: Para 

uma melhor assistência no cuidado a saúde da criança é preciso observar o que for possível 

para um melhor amparo, pra que ela, apesar de estar em um ambiente hospitalar, possa sentir-

se mais confortável. Ao estabelecer uma conversa entre profissional, paciente e família, o 

profissional de saúde não deve impor tudo o que se faz obrigatório informar, porém deve 

deixar um espaço para que os pais sintam-se confortáveis para falar, perguntar, ouvir e dar 

sugestões. Os entrevistados expressaram idéias para a melhoria da referida instituição e por 

conseguinte do Sistema Único de Saúde. “Queria mais higiene, explicação. Uso da 

brinquedoteca”(E2); “As camas são enferrujadas, as enfermeiras são brutas. Queria que a 

infraestrutura melhorasse, a alimentação, o atendimento”(E7); “Queria que tivesse mais 

atenção com o acompanhante”(E10). CONCLUSÃO: Entende-se que o modo com que a 

equipe de enfermagem interage com a família faz toda a diferença no tratamento, porém 

muitos são os enfermeiros que ainda não atentaram para esse diferencial, pois a família é uma 

grande aliada nos momentos em que se necessita realizar os procedimentos dolorosos com a 

criança. O cuidado humanizado contribui para os melhores resultados a serem alcançados 



 

diminuindo a dor e o estresse caudado pela internação. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O conhecimento e 

apropriação dos fatores que favorecem a diminuição do estresse causado à criança durante seu 

processo de internação devem ser almejados pela equipe de enfermagem, tais como: a 

permanência dos pais ou responsável; as informações repassadas da doença, do tratamento e 

dos procedimentos que estão sendo realizados; o ambiente favorável; o uso de atividades 

lúdicas. Portanto é necessário refletir sobre a humanização no que diz respeito às práticas dos 

profissionais de enfermagem no contexto do cuidado à criança, tendo em vista a fragilidade 

decorrente do processo de hospitalização, bem como os sentimentos negativos que permeiam 

os pacientes e seus pais neste processo de adoecimento. 

DESCRITORES: Humanização da Assistência; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A gravidez é uma fase de mudanças e transformações na vida da mulher 

que repercutem em alterações físicas corporais, emocionais e sociais, interferindo de forma 

direta na sexualidade. A sexualidade na gravidez deve ser entendida como um processo de 

mudanças físicas e psicológicas na mulher, para que se possa adaptar à prática sexual neste 

período tão delicado. A atividade sexual regular durante a gravidez contribui para que a 

mulher experimente uma sensação de harmonia e bem estar, e prolongamento natural das 

emoções despertadas pela espera do filho. Se não for vivenciada da maneira correta torna-se 

preocupante ao interferir no relacionamento do casal, além de proporcionar baixa auto-estima 

da mulher devido às mudanças físicas ocorridas no seu corpo conseqüente da gravidez, 

implicando em alterações no comportamento.. O interesse, pelo estudo, partiu da premissa de 

que a abordagem sobre a sexualidade durante o pré-natal é de extrema importância para o 

bem-estar e evolução de uma gravidez saudável, sendo necessário enumerar as dificuldades e 

facilidades vivenciadas pelos profissionais envolvidos no cuidado às gestantes para que ocorra 

a promoção da saúde sexual dessas pacientes. O conhecimento dessas informações são úteis 

no planejamento e implementação de estratégias que buscam facilitar o acesso a informações 

referentes ao tema para as gestantes. OBJETIVOS: Investigar se os enfermeiros realizam 

orientação quanto à sexualidade na gravidez durante a consulta pré-natal; identificar se esses 

profissionais foram capacitados para fornecer orientações sobre sexualidade na gravidez e 

descrever as facilidades e dificuldades encontradas no desenvolvimento dessas ações. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo. Realizado em 

cinco serviços ambulatoriais de pré-natal à nível de Estratégia Saúde da Família, no município 

de Fortaleza-Ceará. Participaram do estudo 14 profissionais enfermeiros que trabalham nestes 

serviços realizando a consulta de pré-natal. A amostra foi por acessibilidade, de acordo com a 

disponibilidade dos profissionais em participar do estudo. Os dados foram coletados no 
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período de janeiro à fevereiro de 2011, através de um questionário auto aplicado contendo 

duas partes. A primeira com dados pessoais a fim de traçar o perfil dos sujeitos e a segunda 

contendo questões abertas fechadas acerca da problemática sobre sexualidade na gravidez. 

Foram entregues, de início, 20 questionários à 20 profissionais enfermeiros, no entanto apenas 

14 devolveram ao pesquisador responsável conforme prazo estabelecido para devolução. Essa 

perda ocorreu, conforme relato dos participantes, devido à falta de tempo, falta de interesse 

dos participantes e perda do instrumento. Os resultados foram apresentados em forma de 

gráficos e tabelas, sendo posteriormente submetidos à reflexão e correlacionados com a 

literatura pertinente ao tema. Os preceitos éticos da pesquisa foram respeitados conforme a 

Resolução n.º196/96 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: Dentre os 14 

enfermeiros participantes da pesquisa, 13 eram do sexo feminino e um do sexo masculino, 

com idade variando entre 25 e 45 anos (8 na faixa etária de 25-30 anos, 1 de 30-35 anos, 3 de 

35-40 anos e 2 de 40-45 anos). Desses, 6 cursaram uma Pós-Graduação Lato Sensu e 8 são 

possuem somente graduação. O tempo de formação variou de 1 a 20 anos e o tempo de 

serviço no setor de 3 meses à 20 anos, tendo a maioria (57,1%) 1 à 6 anos de formado e 

menos de 5 anos no serviço (57,1%). Através da análise dos dados coletados, podemos 

verificar que 12 enfermeiros afirmam orientar suas clientes sobre sexualidade na gravidez, 

enquanto 2 não orientam. Quanto às orientações de enfermagem durante o pré-natal, a maioria 

dos participantes relata orientações quanto ao desejo sexual, freqüência coital, posições e 

prazer sexual, acreditando estarem corretos da conduta segundo as informações aprendidas, 

como observamos nas falas: “Acredito que nossas orientações são básicas, aprendidas em 

época de faculdade” (E7); “As minhas orientações de enfermagem são realizadas em todo o 

período gestacional, reforçada em cada consulta de pré-natal” (E12). Cinco enfermeiros 

referem já ter realizado capacitação específica para abordar a sexualidade durante o pré-natal 

e os outros nove enfermeiros não receberam qualquer tipo de capacitação para realizar tal 

conduta. As orientações acerca da sexualidade na gravidez podem ser influenciadas por 

diversos fatores, tanto facilitadores quanto de barreiras. No que se refere aos fatores 

facilitadores, 11 enfermeiros relataram que a capacitação especifica para abordar a temática 

tende a facilitar a comunicação entre profissionais e pacientes. A predisposição a escutar por 

parte da paciente apareceu como segundo fator facilitador, e em seguida, a interação com o 

parceiro. Portanto fica claro que é necessário que os profissionais busquem inicialmente se 

capacitarem e procurem também dar continuidade ao processo de educação permanente para 

que os mesmo estejam preparados para abordarem uma temática tão complexa. Quanto aos 

fatores que dificultam a abordagem da sexualidade pelo enfermeiro, o mais citado pelos 

profissionais foi a barreira cultural (14), seguidos pelo nível de educação das gestantes (12) e 

pela ausência de capacitação profissional (9). É importante ressaltar, que 4 enfermeiros 

relataram a falta de material educativo como fator de dificuldade para a abordagem do tema. 

De fato, a barreira cultura provoca disfunções sexuais nas grávidas, associando o sexo ao 

pecado. CONCLUSÃO: Percebemos que a maioria dos enfermeiros afirmava realizar 

orientações sobre a sexualidade durante o pré-natal, mesmo apesar de poucos possuírem 

capacitação específica sobre o tema, o que dificulta o desenvolvimento dessas ações, além da 

barreira cultural. Diante do exposto, torna-se necessário a educação continuada e permanente 

dos profissionais para realizarem a abordagem da sexualidade no pré-natal de maneira que 

possa minimizar ou eliminar as dúvidas e medos das gestantes, ficando nítida, portanto, a 

necessidade de gerar espaços de discussão na formação acadêmica deste profissional, que 

tratem a sexualidade como dimensão inerente ao ser humano, abordando-a principalmente no 

âmbito da subjetividade, possibilitando sua interpretação cultural. Ao mesmo tempo também 

faz necessário que os profissionais busquem estabelecer uma comunicação terapêutica 

adequada, utilizando a linguagem correta para o nível educacional do paciente. Sugere-se, 

também, reforçar a implementação das políticas públicas existentes para que as orientações e 



 

ações oferecidas ultrapassem as barreiras culturais e de educação e promovam saúde de forma 

qualificada. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Sabemos 

que a falta de autoconhecimento corporal a respeito da relação sexual pela gestante causa 

medos e ansiedades, sendo que as orientações pelos enfermeiros, feitas de forma correta, 

podem promover a gestante um momento de liberdade, onde falar de sexualidade e seus 

medos na relação sexual não sejam encarados como mais uma barreira e sim um avanço e 

descoberta neste momento tão especial na vida da mulher. 

DESCRITORES: Promoção da saúde; Cuidado pré-natal; Sexualidade. 
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INTRODUÇÃO: Os cuidados paliativos promovem um cuidar holístico fomentando um 

cuidado integral, contribuindo para o conforto e qualidade de vida do doente e família, através 

de uma abordagem dos problemas associados às doenças que ameaçam a vida, prevenindo e 

aliviando o sofrimento através da identificação precoce e avaliação minuciosa da dor e outros 

problemas físicos, psicológicos, sociais e espirituais. São cuidados interdisciplinares que se 

dirigem tanto ao doente, como à família e comunidade pois consistem em disponibilizar o 

mais básico conceito de cuidar, centrando-se em proporcionar e satisfazer as necessidades 

individuais dos doentes, independentemente do local onde seja cuidado. Assim, o respeito 

pelas preferências dos doentes é fulcral, pelo que atendendo às suas necessidades é essencial 

prestar cuidados em fim de vida humanizados e fundamentados em conhecimento técnico e 

científico sendo o domicilio, o local privilegiado para serem prestados cuidados paliativos 

globalizantes. O acesso aos cuidados paliativos é uma obrigação legal, como é reconhecida 

pelas convenções das Nações Unidas, e tem sido reclamado como um direito humano por 

associações internacionais, promovendo o mais alto nível possível de saúde física e mental. 

Os cuidados paliativos permitem desenvolver políticas sociais e de saúde inovadoras, 

centralizadas nas preferências e necessidades dos doentes, associando conhecimento 

científico, competências e atitudes com o intuito de desenvolver a excelência dos cuidados. 

OBJETIVO: Pretende-se demonstrar a importância de integrar os cuidados paliativos na 

prestação de cuidados domiciliários. METODOLOGIA: Revisão da literatura nas bases de 

dados CINHAL, MEDLINE, ISI, utilizando os descritores: “palliative care”, die at home” e 

“patients needs”. Definiram-se como critérios de inclusão: artigos em língua inglesa; 

publicados após 2003; em texto integral; com resumo e referências disponíveis e analisados 

por especialistas, perfazendo um total de 32 artigos analisados. RESULTADOS: A evidência 

demonstra que 83% dos doentes preferem morrer em casa embora por vezes não seja possível 

devido a fatores como presença de sintomas não controlados, situações urgentes; exaustão, 

sentimentos de impotência e incapacidade dos cuidadores. Contudo, a possibilidade de uma 
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assistência integral, preconizada pelos cuidados paliativos no domicílio, permite aos doentes 

morrerem no conforto das suas casas, com os seus familiares e os sintomas controlados. Os 

cuidados paliativos possibilitam uma intervenção precoce na trajetória da doença bem como, 

cuidados personalizados respondendo de forma eficaz às necessidades dos doentes e 

familiares, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida e redução da necessidade de 

internamentos, tratamentos dispendiosos, invasivos, dolorosos e agressivos. Permitem ajudar 

o doente a redefinir os seus objetivos mantendo uma esperança realista e a preparar-se para o 

desfecho, através de medidas direcionados para o seu bem-estar e conforto. Também ajudam a 

família a encontrar um sentido, mantendo os seus papéis, permanecendo até à fase do luto. 

CONCLUSÃO: Os estudos definem como um domínio de qualidade morrer no local 

escolhido pelos doentes, já que estes reconhecem tal possibilidade como muito importante. 

Assim, torna-se imperioso desenvolver equipas capacitadas para prestarem cuidados de 

qualidade e implementarem intervenções eficazes que facultem uma morte digna, de acordo 

com as escolhas dos doentes. As intervenções implementadas devem atender à gestão de 

sintomas, avaliação e planeamento dos cuidados, acompanhamento, preparação e suporte no 

luto, de modo a impedir a hospitalização desnecessária que acarreta custos diretos e indiretos 

elevados bem como, a utilização de medidas e tratamentos fúteis e desproporcionais. 

Atendendo às diretrizes emanadas pela European Association for Palliative Care (EAPC) 

recorrendo às fórmulas estimadoras que referem a necessidade de 1 equipa de cuidados 

paliativos domiciliários por 100 mil habitantes, considera-se fundamental formar enfermeiros 

de forma a adquirem competências para integrarem equipas especializadas com formação em 

cuidados paliativos. Esta é a abordagem que melhor responde às necessidades dos doentes e 

famílias, assim como melhor se pode adequar do ponto de vista cultural. Trata-se de um 

direito consagrado a todos "dar vida aos dias e não dias a vida". A racionalização dos custos, a 

promoção de conforto, a satisfação de todas as necessidades mas essencialmente o alívio do 

sofrimento e melhoria da qualidade de vida torna possível proporcionar um fim de vida digno 

e tranquilo prestando cuidados especializados no domicilio (visto ser o local preferido pelos 

dtes) segundo uma filosofia humanista e holística. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: Segundo a evidência torna-se imperioso a criação de redes com 

implicações governamentais e a desenvolverem-se políticas de saúde de forma a assegurarem 

que os doentes com doenças incuráveis possam exercer o seu direito ao acesso a cuidados 

paliativos. Para a disciplina de Enfermagem é fulcral desenvolver programas de formação no 

âmbito dos cuidados paliativos permitindo a capacitação de equipas hospitalares e 

domiciliárias para cuidarem de doentes em fim de vida através de conhecimentos técnicos e 

científicos na promoção de bem-estar, da qualidade de vida, no controlo de sintomas 

nomeadamente físicos, espirituais, psicológicos e sociais segundo uma abordagem 

interdisciplinar. O mais alto nível de cuidados passa pela criação de equipas especializadas 

capazes de cuidarem, doentes em contexto de domicílio, proporcionando uma morte digna, no 

local privilegiado para a manutenção da dinâmica familiar e correspondendo às exigências e 

preferências de cada doente. 

DESCRITORES: Cuidados Paliativos; Direito a morrer; Determinação de Necessidades de 

Cuidados de Saúde 
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INTRODUÇÃO: O conceito de cuidados paliativos evoluiu ao longo do tempo, à medida 

que essa filosofia de cuidado foi se desenvolvendo em muitas regiões do mundo. Sua 

definição tem como referência a avaliação de um provável diagnóstico e as necessidades 

especiais da pessoa doente e de sua família. A vivência com uma doença crônica terminal 

pode ser longa e acompanhada de grande sofrimento e desconforto físico, emocional e 

espiritual para o paciente, tanto no domicílio como no ambiente hospitalar. Nesses momentos 

o doente necessita de ações que não apenas contemplem sua doença, mas, deve ser abordado 

em todas suas dimensões biopsicosocioespirituais. Neste contexto, a enfermagem está 

fundamentada pelo cuidar, essência da profissão, com influência na vida das pessoas, pois 

representa, também, o meio de expressão e valorização do ser humano. É esta essência que 

sustenta a fé e a esperança nos momentos mais difíceis, em situações de doença terminal. 

Expressões de compaixão e afeto na relação com o outro trazem a certeza de que somos parte 

importante de um conjunto, o que traz sensação de consolo e realização, além de paz interior. 

Acredita-se que a dimensão do sofrimento da pessoa portadora de alguma doença crônica 

degenerativa em fase terminal é muito grande e isto demonstra que há a necessidade de 

desenvolver uma assistência solidária, humanizada, que permita às instituições e profissionais 

de saúde, em especial o enfermeiro, uma resposta mais eficiente aos problemas dos doentes, 

pois nos cuidados paliativos a tecnologia é o tempo, e as ferramentas mais importantes de 

trabalho são a palavra e a escuta. Para tanto, o enfermeiro deve ser um profissional com 

habilidades na interação paciente-família, desenvolver atitudes que demonstrem sensibilidade 

e empatia e por meio da escuta, vínculo, acolhimento com o paciente e com os familiares faz 

com que eles se sintam mais confiantes em relação ao cuidado prestado. OBJETIVO: 
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Analisar a publicação científica sobre a importância dos cuidados paliativos prestados pelos 

enfermeiros aos pacientes crônicos terminais. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão 

integrativa, considerada como método relevante para a prática baseada em evidência. Para 

tanto, foram adotadas as etapas do método partindo-se da seguinte questão: Quais as 

evidências sobre os cuidados paliativos propostos pelos enfermeiros a pacientes crônicos 

terminais? O estudo no período temporal de 10 anos incluiu as bases de dados SciELO - 

Scientific Electronic Library Online e LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde, utilizando os descritores “cuidados paliativos” “doente terminal” e 

“enfermagem”. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, 

compreendendo o período eleito para a coleta, cuja temática respondesse ao problema de 

investigação. Foram encontrados 18 manuscritos, que após leitura dos títulos e resumos 

selecionou-se oito artigos. A análise das ideias centrais dos artigos, agrupadas por 

similaridade de assuntos deram origem a dois temas que podem sintetizar a produção 

estudada. RESULTADOS: 1. A importância do cuidado paliativo em pacientes crônicos 

terminais. Esta categoria aponta para a necessidade de se prestar um cuidado humano e 

holístico aos pacientes crônicos terminais, pois neste contexto, cuidar significa, entre outras 

coisas, estar ao lado de pessoas fragilizadas, com perda de vitalidade e autonomia, dor, 

depressão. O cuidado paliativo aumenta a qualidade de vida tanto dos pacientes que 

enfrentam uma doença ameaçadora à vida /doença terminal quanto a de seus familiares, por 

meio da prevenção e do alívio do sofrimento, com a identificação precoce, a avaliação correta 

e o tratamento de outros problemas. Assim, o cuidado só é eficaz quando o ser cuidado 

consente em ser alvo destas ações, cooperando e aderindo ao plano assistencial proposto pelo 

profissional. O paciente só se permite ser cuidado quando se sente seguro e confia no 

profissional. Identificou-se que quando há uma atenção dos enfermeiros à finitude da vida dos 

pacientes com doenças terminais, parece haver um melhor enfrentamento por parte deles e da 

família em relação ao pouco tempo de vida que resta, há, portanto, estabelecimento de um 

cuidado humanizado e integral a estas pessoas. 2. Ações dos enfermeiros no cuidado às 

pessoas com doença crônica terminal Esta categoria aponta para a necessidade de ações dos 

enfermeiros voltadas para a dor e sofrimento que estas pessoas se encontram. As ações de 

cuidado incluídas no aspecto humanístico e na terapia paliativa vão adiante do desempenho de 

determinados procedimentos técnicos. Gestos realizados no ato de cuidar, como um simples 

toque, carinho, uma escuta ativa, faz o usuário apreciar pequenas ações e momentos. Assim 

dando maior qualidade ao tempo de vida que ele tem. A demonstração de otimismo e 

estimulação de pensamentos positivos do paciente são instrumentos e habilidades de 

comunicação bastante úteis ao interagir com estas pessoas sem possibilidades de cura. É 

necessário discernimento e cautela por parte do enfermeiro ao utilizar estas habilidades de 

comunicação com o paciente fora de possibilidades terapêuticas. O otimismo no 

relacionamento não deve transmitir a impressão que a comunicação não é realista ou que os 

sentimentos negativos e necessidades emocionais do paciente não são conhecidos pelo 

profissional. Se não há o que dizer ou nada mais se pode fazer porque a morte é iminente, a 

presença compassiva, mesmo que silenciosa, e a companhia que consola e conforta são 

maneiras sutis, mas de extrema importância para expressar ao paciente que ele é importante e 

que será cuidado até o fim. Há, porém, falta de habilidades e conhecimentos por parte de 

número expressivo de profissionais de enfermagem no que se refere à comunicação com o 

paciente sem possibilidades de cura. Se os profissionais têm dificuldades em encarar a morte 

como parte do processo da vida, raramente conseguirão abordar a terminalidade/morte com 

seu paciente e, às vezes, até com a família. Abordar a morte não significa indiferença ou 

frieza em relação a ela, significa compaixão e respeito à dor daquela pessoa em sofrimento. 

CONCLUSÃO: Cabe ao enfermeiro, em conjunto com toda a equipe de saúde, buscar o bem-

estar biopsicossocioespiritual do doente e família, pois cuidar não é somente buscar a cura, 



 

mas é, principalmente, procurar entender o doente em suas necessidades prioritárias e 

específicas no convívio com a enfermidade, ou seja, estar com ele de uma forma autêntica. E 

para que isso ocorra de forma efetiva há a necessidade de conhecimentos em várias dimensões 

e também sobre os cuidados paliativos na terminalidade da vida, com o intuito de mudar o 

pensar dos profissionais e acadêmicos e fazer com que tenham uma visão holística do 

cuidado, pautada na existência humana, na espiritualidade. Além do cuidado com o corpo. 

Ainda há de se considerar a troca de experiências e solidariedade entre os cuidadores e o 

profissional favorece o bem-estar do paciente e familiares, estes passam a entender a doença e 

os procedimentos e a fazer parte desse processo. 

DESCRITORES: Cuidados paliativos; Doente terminal; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A gestação é um fenômeno fisiológico para a maioria das mulheres, no 

entanto, em algumas podem ocorrer agravos em sua evolução, colocando em risco a saúde da 

mãe e do concepto. Entre as doenças maternas que ocorrem no período gravídico, a 

hipertensão induzida pela gravidez é considerada uma das que mais efeitos nocivos provocam 

no organismo materno, fetal e neonatal. A hipertensão induzida pela gravidez recebe 

classificação genérica das doenças hipertensivas durante a gestação, que incluem: hipertensão 

gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. É responsável por taxas elevadas de morbidade e 

mortalidade materna e perinatal, constituindo-se em um dos principais problemas de saúde 

pública.Neste contexto, o enfermeiro desenvolve um papel importante no cuidado a estas 

mulheres, por meio do processo de enfermagem (PE) a partir da aplicação de uma 

sistematização da assistência de enfermagem (SAE) adequada, considerando que este é um 

modelo metodológico ideal para o enfermeiro aplicar seus conhecimentos técnico-científicos 

na prática assistencial, favorecendo o cuidado e a organização das condições necessárias para 

que ele seja realizado, promovendo um cuidar de enfermagem contínuo e de qualidade para a 

saúde da mulher. Sendo assim, surgiram algumas indagações: O que tem sido desenvolvido 

como medida de cuidado a mulheres com hipertensão na gravidez? Quais os fatores que 

dificultam o desenvolvimento das atividades adequadas para um cuidado de qualidade? Como 

o processo de enfermagem contribui para a assistência as mulheres hipertensas no ciclo 

gravídico puerperal? Assim, espera-se que o estudo elucide estas questões e contribua para 

melhorias na assistência de enfermagem a mulheres hipertensas. OBJETIVOS: Identificar 
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prática de cuidado dos enfermeiros para mulheres com hipertensãono ciclo gravídico-

puerperal; Especificar dificuldades para o desenvolvimento do processo de enfermagem a 

mulheres com hipertensão no ciclo gravídico-puerperal. MÉTODO: Trata-se de estudo 

descritivo com abordagem qualitativa. Desenvolveu-se em uma Maternidade-Escola, 

Instituição pública federal, de nível terciário, referência para o Município de Fortaleza e para 

o Estado do Ceará, comgrande potencial de atendimento à saúde da mulher e ao recém-

nascido, abrangendo a missão de promover a formação de recursos humanos, em ações de 

aprendizado, ensino, pesquisa e extensão. Os setores de coleta de dados foram a Clínica 

obstétrica composta de 83 leitos e Centro de parto normal (CPN) com 10 leitos para 

internação de mulheres no ciclo gravídico-puerperal. A coleta de dados deu-se no mês de 

junho de 2013nos turnos manhã, tarde e noite.Os sujeitos do estudo foi composta pelos 

enfermeiros da clínica obstétrica (dez) e CPN(sete), pelo fato de tais setores concentrarem a 

maioria dos enfermeiros que exercem o cuidado ao tipo de paciente em estudo, sendo um total 

de dezessete participantes. Os critérios de inclusão na pesquisa foram os enfermeiros que 

estivessem escalados nos setores anteriormente especificados e que trabalhassem na 

maternidade, no mínimo, há um ano, haja vista, por desejar-se conhecer o processo de 

trabalho destes profissionais. Foram excluídos do estudo os enfermeiros que receberem 

formulários da pesquisa, mas não devolveram; os que se encontravam de férias e/ou licença, 

bem como os que ocupavam cargos exclusivos administrativos, da educação continuada, da 

vigilância epidemiológica e da Comissão de Controle Infecção Hospitalar. A coleta de dados 

ocorreu por meio da aplicação de um questionário semi-estruturado baseado em perguntas 

norteadoras. Os dados foram analisados de acordo com a análise de conteúdo de Bardin, 

operacionalizada em três fases. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 

(CEP) segundo protocolo Nº 288.245. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao avaliarem-se as 

repercussões do processo de trabalho dos enfermeiros com as mulheres hipertensas internadas 

na maternidade, emergiram três categorias: Práticas do enfermeiro, dificuldades vivenciadas e 

SAE como estratégia de cuidado. Evidenciou-se que muitos cuidados são prestados a estas 

pacientes, necessitando, portanto de uma atenção diferenciada. Assim, quanto aprimeira 

categoria “Prática do enfermeiro”, estes dividiram o cuidado em duas vertentes: cuidados 

clínicos e práticas educativas. Aprimeira se relacionou as técnicas propriamente ditas, 

enquanto a segunda se baseava nos cuidados de orientação prestada quando realizavam 

explicações do uso adequado das medicações, importância da dieta equilibrada, explicação de 

sinais e sintomas de Síndrome hipertensiva especifica de gravidez (SHEG) e outros.A 

segunda categoria “Dificuldades vivenciadas” foi citada aquelas que interferem no seu dia-a-

dia, sendo estas: As muitas responsabilidades burocráticas, a complexidadedo quadro clinico 

da paciente que exige uma demanda de tempo maior em relação as outras pacientes com 

outros diagnósticos, a sobrecarga de trabalho por número de pacientes não adequados e 

superior ao normal; carga horária de trabalho elevada; materiais insuficientes e de qualidade 

ruim; equipamentos obsoletos, acompanhamento pré-natal deficiente (1ª consulta de pré-natal 

tardia, realização de exames tardio, numero reduzido de consultas, sistema de referência e 

contra referência para complicações falho, população com baixo nível sociocultural, educação 

em saúde deficiente; internações de pacientes em franca complicação; estrutura física 

precária; numero reduzido de profissionais no plantão e outros. Quanto a terceira categoria 

“SAE como estratégia de cuidado” percebeu-se que, segundo os enfermeiros a SAE é uma 

ferramenta de trabalho fundamental para a profissão, para que este possa estar prestando uma 

assistência de qualidade as mulheres na fase gravídica puerperal, respeitando a 

individualidade e singularidade de cada pessoa. As depoentes demonstram que existe uma 

valorização do processo de enfermagem instituído para uma assistência adequada, quando 

dizem que a SAE permite: “Trabalhar de uma forma mais organizada e unificada para que 

todos façam um mesmo cuidado e possam dar continuidade com eficácia(E4); A SAE é um 



 

processo de suma importância para se planejar a assistência, através dos problemas que 

podemos identificar durante a nossa visita de enfermagem e a garantia da continuidade desses 

cuidados. Nos ajuda a ter uma visão mais holística das pacientes em relação as suas 

necessidades(E6); A SAE pode promover uma melhora na estrutura do processo de 

enfermagem, integra a equipe e melhora os indicadores. Mas deve ser realizada de forma 

integral junto com o histórico de enfermagem(E12)”. CONCLUSÃO: O estudo permitiu 

conhecer a prática do enfermeiro, sendo esta caracterizada por cuidados assistenciais e 

educacionais. As dificuldades citadas foram diversas,desde a necessidade de assistência 

permanente ao paciente, exigência de realização de turnos ininterruptos de revezamento, 

plantões de final de semana, noturnos e feriados,dificuldades ambientais e de equipamentos, 

número reduzido de profissionais e outros. Quanto ao processo de enfermagem este foi 

apresentado como estratégia de cuidado na medida em que pontuam a SAE como instrumento 

de planejamento e organização do cuidado de enfermagem, as profissionais demonstram 

conhecimento sobre o processo de enfermagem. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: As dificuldades apresentadas poderão vir comprometer o desenvolvimento 

do processo de enfermagem dos profissionais deste serviço, considerando o número 

insuficiente de profissionais para o número de leitos apresentados, como também o excesso 

burocrático peculiar a profissão. Assim faz-se necessário que medidas administrativas sejam 

tomadas de maneira a garantir a segurança do paciente, como também a dos profissionais. 

DESCRITORES: Processos de enfermagem; Hipertensão induzida pela gravidez; 

Enfermagem obstétrica. 
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TRAJETÓRIA DE CONSTRUÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM 
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INTRODUÇÃO: A gestação é um período caracterizado por transformações fisiológicas, 

emocionais, interpessoais e sócio-demográficas, as quais implicam em um potencial de risco 

eminente de complicações materno-fetais e por isso demanda atenção de caráter 

multidisciplinar de saúde. No entanto, para que o enfermeiro possa planejar o cuidado, 

determinar as intervenções com o intuito de atender as necessidades das gestantes e avaliar a 

assistência de enfermagem que está sendo prestada, torna-se necessária a utilização de um 

método científico para a prática de enfermagem, denominado processo de enfermagem (PE). 

Esta tecnologia de assistência viabiliza o cuidado nos diferentes cenários da prática 

profissional possibilitando a promoção da saúde, prevenção das doenças e tratamento das 

pessoas nos momentos de adoecimento. Contudo, na realização do cuidado fundamentado no 

PE, o profissional necessita fazer busca constante de capacitação pessoal, visto que o cuidado 

de enfermagem envolve características de interação pessoal, de respeito ao outro, de empatia e 

afeto sob várias formas, todas aliadas à competência e habilidade. Diante deste contexto, um 

grupo de enfermeiras de uma maternidade escola sensibilizada com a temática reuniu-se para 

viabilizar a implementação do PE na assistência às mulheres em seu ciclo gravídico puerperal.  

OBJETIVO: Apresentar a trajetória do grupo de trabalho das enfermeiras na construção e 

implantação do processo de enfermagem em uma Maternidade Escola. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Estudo tipo relato de experiência da implantação do processo de 
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MEAC/UFC. Tutora da RESMULT – Criança/Mulher MEAC/UFC. 



 

enfermagem em uma Maternidade Escola de grande porte, de nível terciário, referência para o 

Município de Fortaleza/CE. Possui grande potencial de atendimento à saúde da mulher e ao 

recém-nascido, abrangendo a missão de promover a formação de recursos humanos, em ações 

de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão. A Comissão foi composta pelas enfermeiras da 

educação continuada e as enfermeiras gerentes das seguintes unidades: emergência, clínica 

obstétrica e cirúrgica, unidade de recuperação, sala de parto (SP), alojamento conjunto e 

berçário. As reuniões eram mensais. RESULTADOS: Diversas foram às tentativas de 

construção e implantação do processo de enfermagem nesta instituição, porém efetivamente 

essa atividade vem desde 2009, e visa propiciar conhecimentos e discussões sobre a aplicação 

do processo de enfermagem na instituição. Inicialmente realizou-se um estudo bibliográfico e 

também optou por oficinas de trabalho, mediante utilização da técnica de brainstorming, em 

que se iniciou a discussão de casos clínicos mais acompanhados na instituição, a fim de 

estabelecer os principais problemas de enfermagem, diagnósticos e intervenções. Em 2010, 

durante um curso sobre sistematização da assistência de enfermagem, iniciou-se a elaboração 

do formulário de coleta de dados tendo como base o referencial teórico Wanda Horta, em 

seguida foram listados os principais diagnósticos de enfermagem de base na Taxonomia da 

NANDA II. Após construção dos instrumentos, um estudo piloto foi realizado com o intuito 

de testar a aplicação dos instrumentos. Neste momento houve necessidade de reformulação de 

alguns diagnósticos, como também realização de alterações das características definidoras. A 

seguir traçou-se a prescrição de enfermagem para cada diagnóstico de enfermagem. Vale 

ressaltar que contamos com apreciação de três juízes com experiência na área de diagnóstico 

de enfermagem e temática ginecológica e obstétrica. Em seguida, foi o momento da 

sensibilização e capacitação da equipe de enfermagem, assim, organizou-se a primeira oficina 

de Sistematização da Assistência de enfermagem (SAE), com o objetivo de motivar e discutir 

sobre a implantação do processo de enfermagem na instituição, suas dificuldades e 

facilidades. Após isto, o processo de enfermagem foi efetivamente implantado na clínica 

cirúrgica ginecológica e obstétrica, seguida da clínica obstétrica. Um entrave foi à aplicação 

do (PE) na sala de parto, pois o instrumento não contemplava a realidade da clientela, tal fato 

desmotivava os profissionais a realizá-lo. Assim, a proposta foi de reconstruir o instrumento 

para esta unidade. Para isto foi necessário formar-se uma subcomissão na sala de parto, sendo 

esta composta pelas próprias enfermeiras da unidade e a representante da comissão do PE e 

assim, com base no instrumento construído inicialmente, formularam um específico para este 

serviço, incluindo diagnóstico de enfermagem, características definidoras e prescrição de 

enfermagem que realmente contemplasse as necessidades das pacientes em trabalho de parto. 

CONCLUSÃO: Atualmente, o (PE) está sendo implementado na emergência, clínica 

obstétrica e cirúrgica, ginecológica e obstétrica, UTI, sala de parto e na área da neonatologia 

está em construção. A aplicação do (PE) exige maior aproximação dos enfermeiros junto às 

mulheres no seu ciclo gravídico-puerperal, o que permite um cuidado mais seguro e 

humanizado, de maneira a contribuir para promoção da saúde do binômio mãe-filho. 

Acredita-se que esta construção é contínua e que diante das dificuldades necessita-se de 

trabalho coletivo para aprimoramento do processo. Muitos entraves ainda poderão surgir, o 

que pode gerar desmotivação do profissional. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Evidencia-se a importância do processo de enfermagem como a 

tecnologia de cuidado ampliado e sistematizado, ao contrário disto, pode-se ter uma prática 

descontextualiza das ações dos enfermeiros em sua prática de trabalho. Neste contexto, a 

interação entre os profissionais da assistência junto aos docentes tem representado um avanço 

na construção deste processo contribuindo de maneira excelente para um cuidar humanizado, 

sistematizado visando-se uma assistência segura às pessoas atendidas neste serviço de saúde. 

Acredita-se que a construção deste processo de enfermagem permitirá maior visibilidade das 



 

ações realizadas por estes profissionais no meio das múltiplas áreas do conhecimento, de 

forma científica. 

DESCRITORES: Processos de Enfermagem. Humanização. Obstetrícia. 
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INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresenta em comum à hiperglicemia, a qual é 

resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambos. Sendo a 

Diabetes um problema de saúde pública de proporções endêmicas e com mais de cem milhões 

de casos no mundo, com tendência a aumentar nos próximos dez anos, merece atenção 

especial daqueles que lidam com o seu tratamento. Sendo assim, investir na prevenção e 

controle da DM, é, portanto, uma das ações para manter a qualidade de vida como também 

para evitar hospitalização e o processo de deterioração da saúde, da autoestima e da imagem 

corporal. Além do mais, o processo de tratamento das complicações clínicas, implica em 

custos bastante elevados. Se é possível prevenir e evitar danos à saúde do cidadão, a 

prevenção é um dos caminhos a ser seguido. A terapêutica preconizada pelo Diabetes Control 

and Complications Trial, para manter a doença controlada, diminuir ou prevenir complicações 

agudas e crônicas ao longo da vida, orienta o monitoramento intensivo e o fracionamento de 

aplicações de insulina de três ou mais ao dia. A insulina é a mais efetiva medicação 

hipoglicemiante conhecida e pode reduzir a hemoglobina glicada aos níveis de controle 

desejáveis, e assim, melhorar a qualidade de vida. Entretanto, além da terapia medicamentosa, 

a educação dos portadores de Diabetes Mellitus é fundamental para o sucesso do tratamento, 

uma vez que o uso da insulina remete a muitas dúvidas. É neste contexto que surge a 

educação para saúde, como uma estratégia direcionada para facilitar a compreensão. Esta 

experiência teve como OBJETIVOS: criar uma metodologia de intervenção pedagógica, 

comprometida com o desenvolvimento cognitivo, afetivo, cultural, social e político dos 

sujeitos envolvidos, como instrumento facilitador na aprendizagem da autoaplicação de 

Insulina; estimular o autocuidado para melhor controle da doença. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: trata-se de um relato de experiência vivenciada com alunos (as) de 
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graduação do Curso de Enfermagem, em uma Unidade Especializada Referência em Diabetes 

e Hipertensão (CIDH), no mês de fevereiro de 2013, na cidade de Fortaleza-CE. A partir de 

observações durante o acompanhamento dos alunos (as) no serviço de enfermagem foi 

constatado que havia uma dificuldade para o ensino da autoaplicação de insulina, o que, em 

consequência dificultava o aprender do outro. Partindo dessa observação foi sentida a 

necessidade de uma nova sistematização dessas orientações. Essa inquietação favoreceu um 

projeto sobre uma nova forma de orientar a aplicação de insulina, que fez parte de um Curso 

Educando Educadores, com base nos princípios da Educação Popular. Portanto, partir de onde 

o sujeito está conhecer seu contexto de vida, educação e diálogo, foi marcos orientador dessa 

experiência. RESULTADOS: Assim, foram construídos cinco (05) passos pedagógicos, 

como uma possibilidade de criar condições favoráveis para um aprendizado dentro de uma 

nova forma sistematizada de ensinar a autoaplicação de insulina aos portadores de Diabetes 

Mellitus. Além de usar essa sequencia de passos, foi usada uma estratégia visual, para facilitar 

o diálogo e se aproximar dos sujeitos. Foi construída uma geladeira de isopor ilustrativa, com 

a qual eram apresentados todos os passos pedagógicos apreendidos pelos alunos (as) 

estagiários (do internato), para o ensino da autoaplicação de insulina: acondicionamento da 

insulina (onde guardar?); como preparar a insulina (como fazer?); onde administrar a insulina 

(quais locais de aplicação?); onde descartar (responsável e ecologicamente?); sinais e 

sintomas da hipoglicemia, para o que foi feito um informe educativo escrito, em linguagem 

simples, sobre essa situação. Foi colocada ainda, nessa sistematização de ensino, uma 

alternativa de reutilizar a seringa? E (em quais situações?). Toda essa nossa preocupação com 

a formação desses estudantes é para buscar elos afetivos e de conhecimento coletivos, para 

facilitar a compreensão e conscientização essencialmente transformadora da prática de pensar 

sobre a ação (práxis), de acordo com o que nos diz Paulo Freire (1978) Ação -Reflexão –

Ação. Ainda, Donald Schön (2000) ajuda nesse sentido, quando fala da formação do 

profissional reflexivo, que deve refletir durante a sua prática, o que chama de "Reflexão na 

Ação", após a sua prática, "Reflexão Sobre a Ação" e novamente refletir sobre as reflexões 

anteriores, a “Reflexão sobre a Reflexão Sobre a Ação". Essa teoria, que consiste numa 

epistemologia da prática, é de suma importância para o processo pedagógico, na formação de 

jovens profissionais. Segundo o autor, “A racionalidade técnica, a epistemologia da prática 

predominante nas faculdades, ameaça a competência profissional, na forma de aplicação do 

conhecimento privilegiado a problemas instrumentais da prática. O currículo normativo das 

escolas e a separação entre a pesquisa e a prática não deixam espaço para a “reflexão-na-

ação”, criando, assim, um dilema entre o rigor e a relevância para, profissionais e 

estudantes.”(SCHÖN, 2000, prefácio). É isso o que acontece quando se procura "ensinar" 

tendo como referência exclusiva, a técnica derivada do conhecimento científico, com a qual se 

quer trabalhar, deixando de lado as características das pessoas a quem se quer ensinar, sua 

linguagem, a lógica do seu raciocínio, sua capacidade de compreensão e o contexto em que 

vive. Como destaca Schon, os estudantes aprendem " um modelo de conhecimento 

profissional implantado em níveis institucionais nos currículos e nos arranjos para a pesquisa 

e para a prática.” (SCHÖN, 2000, p.19) e com isso tem dificuldade de se comunicar com seus 

pacientes. CONCLUSÃO: Na prática profissional há aspectos que vão além da competência 

profissional, que não podem ser esquecidos quando lidamos com pessoas, pois se constata que 

a maior dificuldade na sociedade atual do cuidado à saúde não se deve tanto à falta de 

conhecimento e tecnologias, mas à incapacidade dos profissionais de interrelacionarem-se 

dialeticamente e negociarem os diversos saberes, interesses, procedimentos técnicos e 

recursos materiais frente a problemas concretos. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA ENFERMAGEM: Diante disso, essa experiência vivenciada, além do enriquecimento 

da prática profissional, contribui, também, como subsídio para o trabalho, nos ambulatórios, 

como uma nova metodologia que os profissionais saibam lidar com dialogicidade e abertura 



 

na orientação dos diabéticos que usam insulina. É, também, de extrema importância que a 

enfermagem, como ciência, pesquise e desenvolva ferramentas que contribuam para o 

conhecimento de toda coletividade. 

DESCRITORES: Educação e Saúde. Diabetes. Passos Pedagógicos. 
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INTRODUÇÃO: A patela é considerada uma estrutura passiva no corpo, porém, exerce uma 

importante função no mecanismo extensor, tornando-se uma estrutura necessária para manter 

o alinhamento normal e a estabilidade da articulação femoro-tibio-patelar
.
 Sempre que 

possível, recomenda-se preservar a patela, pois, sua remoção pode causar insuficiência do 

músculo quadríceps, instabilidade articular e consequente artropatia degenerativa, além de 

comprometer outras estruturas como o ligamento cruzado cranial, ligamentos colaterais e 

meniscos
1-2

. Em certos casos, mesmo que se tenha a intenção de manter a patela na região 

articular, certos traumatismos, ou a presença de tumores, impedem a sua permanência, 

obrigando procedimentos cirúrgicos mais radicais como a patelectomia. As fraturas da patela 

representam aproximadamente 1% de todas as Fraturas e apresentam maior prevalência na 

faixa etária de 20 a 50 anos e acometem duas vezes mais o sexo masculino. O mecanismo de 

lesão pode ser direto - o mais frequente - ou indireto. O primeiro é quando o osso é atingido 

por um objeto ou atinge uma superfície dura, produzindo-se a fratura no mesmo local onde 

recebeu o traumatismo. O segundo caso, o osso é submetido a uma força de torção ou 

angulação, resultando em uma fratura no lugar onde se acumulou maior força ou onde o osso 

apresentava maior debilidade. As fraturas podem ser ainda classificadas de acordo com a sua 

etiologia. As fraturas causadas exclusivamente por traumas (tais fraturas podem ser causadas 

por choque direto ou indireto), fraturas de fadiga ou estresse (ocorrem em decorrência de um 

estresse repetitivo) e as fraturas patológicas (quando ocorre em um osso já debilitado 

anteriormente por uma doença). As fraturas patelares são classificadas, quanto ao traço em: 

transversal, ápice, base, cominuta, vertical e osteocondral, e quanto ao grau de desvio em 

desviadas e não desviadas. As fraturas transversais são as mais comuns, representando 50 a 

80% das fraturas patelares, as cominutas representam 30 a 35% e as verticais 12 a 17%. As 

características clínicas após a fratura de patela são: dor, deformidade, edema, sensibilidade 

local e acentuada, espasmo muscular, movimento anormal e crepitação, limitação do 

movimento articular e perda da função. OBJETIVO: Relatar um estudo de caso de um 

paciente acometido por trauma de patela. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de 

um estudo de caso descritivo realizado pelas acadêmicas do 7° período na disciplina de 

Ensino Clínico V que equivale ao Centro Cirúrgico da ESTÁCIO/FIC no mês de Maio de 
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2013. A pesquisa foi realizada com um paciente que se apresentava internado por ter sido 

submetido à Patelectomia devido a um trauma de patela. O procedimento ocorreu no Hospital 

Público de Fortaleza. Os dados foram coletados após análise de prontuário. Foram respeitados 

os aspectos éticos. Resultados: V.S.A, 45anos, sexo masculino, casado, desempregado. 

Admitido dia 08\05 com fratura da patela D após acidente automobilístico. O paciente teve 

que aguardar a cirurgia em sua residência por não haver vaga para o seu internamento. 

Apenas no dia 11\05 foi internado para o tratamento cirúrgico. Encontrava-se imobilizado em 

tala gessada, apresentando boa perfusão e referindo sentir algia local intensa e aguda. O 

paciente ficou à espera da cirurgia de Patelectomia para o dia 17\05. No dia 18\05 foi 

renovada a tala gessada e o processo cicatricial estava ausente de sinais flogísticos. Apenas no 

dia 22\05 foi confirmado o tratamento cirúrgico, assim dando-se o início ao pré-operatório e 

sendo encaminhado para o centro cirúrgico. Ao iniciar o transoperatório foi realizado a 

monitorização dos sinais vitais e FC do paciente sendo observado: PA 100x70mmhg; T 

35,5°C; P 72bpm; R 22rpm; FC 162bpm. O paciente foi submetido à anestesia raquidiana e 

sedação. A cirurgia de Patelectomia ocorreu com êxito e sem intercorrências. A classificação 

anestésica foi ASA-1. Houve a necessidade de utilização do dreno Portovac, curativo 

compressivo e hidratação continua em AVP E. O paciente foi encaminhado para a sala de 

recuperação apresentando-se, no momento, da admissão: consciente, orientado, anictérico, 

acionótico, afebril. Apresentando curativo limpo sem sinais hemorrágicos, ausência de sinais 

flogísticos em AVP E e drenagem livre em MID. Quanto à monitorização dos sinais vitais e 

FC foi observado: PA 100x50mmhg; T 35°C; P 148bpm; R 20 rpm; FC 148bpm. Os 

principais diagnósticos e intervenções de Enfermagem encontrados foram: Deambulação 

prejudicada: Relacionado por capacidade de resistência limitada. Intervenções: Controle da 

dor; Controle do ambiente; Promoção da mecânica corporal. Recuperação cirurgica retardada: 

Relacionado a expectativa pré-operatória. Intervenções: Avaliação dos cuidados 

multidisciplinares; Apoio ao cuidador; Cuidado com a lesão. Dor aguda: Relacionado por 

agentes lesivos (biológicos, químicos, físicos, psicológicos). Intervenções: Administração de 

Analgésicos conforme prescrição medica; Promover conforto (Posicionamento); Suporte 

emocional. Risco de infecção: Fatores relacionados ao risco “Trauma, Procedimentos 

invasivos”. Intervenções: Administração da profilaxia medicamentosa conforme prescrição 

medica; Supervisão da pele; Cuidados com local de incisão. Além dos cuidados físicos que a 

Enfermagem proporciona aos pacientes, a mesma também tem que estar atenta aos cuidados 

humanizados. Não devendo esquecer que uma relação empática entre o cuidador com o ser 

cuidado facilitará os procedimentos a serem prestados ao paciente. CONCLUSÃO: 

Concluímos que a fratura de patela é bem comum em homens por se envolverem mais em 

acidentes. E que por conta da imprudência no trânsito, os hospitais estão cada vez mais 

lotados, assim não havendo vagas de internamento. Isto é péssimo porque sobrecarregam os 

hospitais e os pacientes ficam dias à espera pelo procedimento sem contar a dor e o incômodo 

que os mesmos sentem com a situação vivenciada. Diante do problema exposto, a 

Enfermagem tem papel fundamental na assistência, pois contribuirá na prestação dos cuidados 

direto ao paciente, na boa relação cuidador e ser cuidado. CONTRIBUIÇÕES/ 

IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: A Enfermagem demanda de cuidados diários ao 

paciente, não esquecendo que o mesmo deve ser visto holisticamente. Trata-se de cuidados 

que proporcionam bem estar físico, mental e social ao paciente, logo a identificação dos 

diagnósticos de Enfermagem favorece uma atenção direcionada ao seu cliente. 

REFERÊNCIAS: Arnoczky SP, Tarvin GB. Membro Pélvico. In: Bojrab, MJ. Técnicas 

atuais em cirurgia de pequenos animais. 3. ed. São Paulo: Roca, 1996. Otsuka H, Yamamoto 

Y. Clear-cell sarcoma of the patellar tendon. Gan No Rinsho, 1996; 12(7): 453-455. 

Masciocchi C et al. Chondroblastoma of the patella. A diagnostic assessment. Radiol Med, 

1991; 82 (5): 677-680. Eric EJ. Fraturas do joelho. In: Rockwood CAJ, Green DP, Bucholz 



 

RW. Fraturas em adultos. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott; 1991. Nummi J. Fracture of the 

patella: a clinical study of 707 patellar fractures. Ann. Chir Gynaecol. Fenn. 1971; 

60(Suppl):179-87. Gabriel MRS, Petit JD, Carril MLS. Fisioterapia em traumatologia 
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de fraturas: incluindo lesões articulares. 10 ed. Porto Alegre: Artmed, 1994. Thonson A, 

Skinner A, Piercy J. Fisioterapia de tidy. São Paulo: Santos livraria editora, 1994. 
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INTRODUÇÃO: O Programa de Saúde da Família (PSF) tem por objetivo contemplar em 

seu modelo de atenção básica a humanização, por meio do estabelecimento de vínculo entre 

profissionais, usuários e famílias. Ações de suporte ao trabalho dos agentes e a educação 

permanente da categoria são preconizadas pela Política Nacional de Atenção Básica que 

valoriza, também, a necessidade de gestores conhecerem outros aspectos das vidas desses 

profissionais. Deve se levar em consideração a pessoa do agente, seus dilemas, dificuldades e 

realizações, fatores estes influenciados ou não pela natureza peculiar do seu trabalho. A 

valorização da subjetividade e da pessoalidade desse profissional tem se destacado, também, 

no escopo das diretrizes da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no SUS 

(PNH), cujo dispositivo técnico e filosófico central é o chamado acolhimento. O acolhimento 

deve ser compreendido segundo diferentes, entretanto, complementares perspectivas, tais 

como: 1) postura humana de reconhecimento e compromisso com “o outro”, expressa em 

atitudes de dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito, receber, atender, enfim, 

“estar com” ou “perto de”, tanto do ponto de vista da gestão para com seus cidadãos 

trabalhadores, como do ponto de vista desses mesmos trabalhadores quando se colocam diante 

dos usuários; 2) modo “mais humanizado” de operar o trabalho da atenção e da gestão ao se 

organizar a assistência à saúde, valorizando seu caráter coletivo e cooperativo, assim como a 

necessidade de diálogo e de construção de vínculo qualificado entre trabalhadores e gestores, 

e entre trabalhadores e usuários, a fim de se garantir o acesso ao cuidado com resolutividade. 

Em meados da década de 90, o acolhimento, ganha o discurso de inclusão social em defesa do 

SUS, um dispositivo capaz de disparar reflexões e mudanças na organização dos serviços de 

saúde, na retomada do acesso universal, no resgate da equipe multiprofissional e na 

qualificação das relações entre usuários e profissionais de saúde. Assim o acolhimento tem 

sido implantado nos PSF visando oferecer serviços de saúde a partir de critérios técnicos, 

éticos e humanísticos. Acolher, no contexto dos serviços de saúde, é “receber bem, ouvir a 

demanda, buscar formas de compreendê-la e solidarizar-se com ela. Deve ser realizada por 

toda equipe de saúde, em toda relação profissional de saúde-pessoa em cuidado”. O 
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“acolhimento-diálogo” pode oferecer ao usuário possibilidades de trânsito pela rede e ocorre 

em todos os encontros assistenciais durante a passagem do usuário pelo serviço, porque se 

trata efetivamente da contínua investigação, elaboração e negociação das necessidades de 

saúde que poderão ser satisfeitas pelo serviço. OBJETIVO: Conhecer a importância do 

acolhimento para um cuidado humanizado no Programa saúde da Família. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica no período de maio a 

junho de 2013, As informações sobre o material bibliográfico concentraram-se nas 

publicações da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados Lilacs (Literatura 

Latino-Americana em Ciências da Saúde), Medline (Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). Para a consulta nestas bases de dados 

utilizou-se os descritores: Acolhimento; Atenção Primária à Saúde; Programa de Saúde da 

Família e Humanização. Foram incluídos nesta revisão de literatura apenas os artigos que 

abordavam a Humanização no Programa Saúde da Família. RESULTADOS: O acolhimento 

tem permitido uma maior interação entre a equipe do Programa Saúde da Família e os 

usuários do serviço, proporcionando empatia e uma assistência humanizada respeitando assim 

os princípios do Sistema Único de Saúde. O acolhimento enquanto diretriz operacional propõe 

inverter a lógica da organização e do funcionamento do serviço de saúde e seus princípios 

são: atender a todas as pessoas que procuram os serviços de saúde, garantindo a 

acessibilidade; reorganizar o processo de trabalho, a fim de que este desloque seu eixo central 

do médico para uma equipe multiprofissional – equipe de acolhimento, que se encarrega da 

escuta do usuário comprometendo-se a resolver seu problema de saúde; qualificar a relação 

trabalhador-usuário que deve dar-se por parâmetros humanitários de solidariedade e 

cidadania. Além da proposta do acolhimento, articulada com outras recomendações de 

mudança no processo de trabalho e gestão dos serviços (cogestão, ambiência, clínica 

ampliada, programa de formação em saúde do trabalhador, direitos dos usuários e ações 

coletivas) é um dos recursos importantes para a humanização dos serviços de saúde. O 

enfermeiro, além de acolher, ficou responsável pelas orientações sobre as condutas e 

utilização dos protocolos, elaboradas pela equipe e que indicavam as condutas a serem 

tomadas diante das queixas mais comuns dos usuários que procuravam a unidade e as 

atribuições de cada membro da equipe. O acolhimento é uma ferramenta que traz 

contribuições para a humanização do cuidado em saúde, especialmente no que diz respeito à 

prática do acolhimento nos programas de saúde da família. CONCLUSÃO: É preciso 

compreender que o acolhimento não consiste em espaço físico com hora estabelecida e com a 

finalidade de fazer uma tríade dos pacientes. O acolhimento trata-se do tipo de atendimento 

prestado ao usuário da sua chegada a sua partida da unidade de saúde que necessita ser ouvido 

e atendido com atenção. No acolhimento destaca-se como um processo em construção no 

SUS, que deve ser capaz de incluir os usuários nos serviços e, ao mesmo tempo, capacitar os 

profissionais de saúde e gestores na construção de espaços democráticos, éticos e reflexivos 

para a construção de um bom exemplo assistencial, capaz de produzir cuidado e saúde. Dessa 

forma o acolhimento é primordial nas unidades de saúde da família (USF), pois partindo de 

um atendimento humanizado, integral aos usuários é que se pode intervir de maneira eficaz na 

prevenção de doenças, o que tem se tornado um grande desafio nas Unidades de saúde da 

Família. É nesse contexto que as mudanças estão ocorrendo, com a implementação de 

medidas que visem melhorar a qualidade de vida do usuário, através de um acolhimento 

adequado e humanizado. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: O acolhimento se torna uma estratégia de que contribui para que os 

usuários e/ou profissionais possam construir vinculo e consequentemente responsabilidades e 

comprometimento em favor da vida com participação de toda equipe de enfermagem com 

finalidades similares que envolvem todo trabalho vivo e ativo na intenção de se produzir 

saúde. 



 

DESCRITORES: Acolhimento. Programa Saúde da Família. Humanização da Assistência. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, o novo padrão demográfico brasileiro aponta para as 

mudanças no perfil epidemiológico, caracterizado pelo aumento das doenças crônico-

degenerativas e infecciosas e, consequente, aumento do risco de complicações e do nível de 

dependência dos pacientes. É nesse contexto que o atendimento domiciliar surge como uma 

alternativa de modalidade de assistência à saúde para pacientes com algum grau de 

dependência, com doenças crônicas ou com incapacidade de locomoção até o serviço, onde as 

intervenções baseiam se na interação entre os profissionais da saúde e o paciente com seu 

cuidador. Hoje, a utilização do domicílio como espaço de atenção busca racionalizar a 

utilização dos leitos hospitalares, além de construir uma nova lógica de assistência centrada 

na vigilância à saúde e na humanização do atendimento. O atendimento domiciliar visa 

contribuir para a otimização dos leitos hospitalares e do atendimento ambulatorial; reintegrar 

o paciente em seu núcleo familiar; proporcionar assistência humanizada e integral; estimular 

uma maior participação do paciente e de sua família no tratamento proposto; promover 

educação em saúde; ser um campo de ensino e pesquisa, diminuindo assim as reinternações, 

custos hospitalares e risco de infecção hospitalar. É caracterizado por um conjunto de ações 

de prevenção e tratamento de doenças, bem como reabilitação e promoção à saúde prestadas 

em domicilio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à 

saúde. No atendimento domiciliar, o enfermeiro tem papel fundamental de analisar 

detalhadamente a necessidade de cuidados, baseando-se na consulta de enfermagem, 

incluindo levantamento de dados, diagnósticos, planejamento, implementação e evolução, de 

acordo com o Processo de Enfermagem. Ele é responsável ainda por avaliar as condições do 

ambiente, reconhecer o espaço físico, para realizar as mudanças e adaptações necessárias ao 

cuidado, de forma a melhorar efetivamente a qualidade de vida do cliente. O domicílio é um 

espaço de interação entre enfermeira, família e paciente, onde o cuidado domiciliar tem como 
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principal objetivo proporcionar a análise e revisão do desenvolvimento do processo saúde e 

doença. Neste contexto complexo do domicílio, é proporcionado a oportunidade de entrar em 

contato com o modo de vida do paciente, conhecer o ambiente, a família, abordar questões 

que vão além da doença física e que contemplem também os problemas sociais e emocionais, 

proporcionando orientações mais voltadas para as reais necessidades de saúde do paciente, e 

buscando singularidades na forma de cuidar. A maioria dos pacientes que necessitam deste 

tipo de serviço é idosa, pois as enfermidades mais frequentes são aquelas advindas do 

progressivo envelhecimento da população, as ditas crônicas como câncer, sequelados de 

acidente vascular encefálico (AVE), doença de Alzheimer, escleroses (arteriais, cerebrais, 

musculares, múltiplas), dentre outras. Assim, torna-se relevante realizar estudos que 

investiguem o perfil epidemiológico dos pacientes acompanhados pela assistência domiciliar, 

para que desta forma, possa se estabelecer planos de cuidados direcionados a esses pacientes, 

promovendo um atendimento contínuo, humanizado, diferenciado, individualizado, 

sistematizado e integral. OBJETIVO: Determinar o perfil epidemiológico de pacientes 

acompanhados por um serviço de atendimento domiciliar. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, exploratório e 

quantitativo, dos pacientes em atendimento domiciliar de uma instituição de saúde, localizada 

em Fortaleza-CE. Os dados foram coletados mediante a análise de registros de prontuários na 

referida instituição, no período de março de 2013. A amostragem constou de 237 pacientes 

residentes em Fortaleza-CE acompanhados pelo programa de atendimento domiciliar. Foram 

coletados dados referentes ao sexo, à faixa etária e ao diagnóstico clínico. A análise dos dados 

ocorreu por meio de estatística descritiva com medidas de frequência e porcentagem através 

do programa excel versão 2007. RESULTADOS: Foram avaliados os prontuários de 237 

pacientes acompanhados pelo serviço de atendimento domiciliar. Quanto ao sexo, 43% eram 

do sexo masculino e 57% do sexo feminino. A idade dos pacientes variou de 04 a 99 anos, 

sendo a média de idade 70 anos. Existe uma maior concentração desses pacientes na faixa 

etária dos 70 aos 89 anos, somando 51,9% da amostra total. No que diz respeito às condições 

de saúde dos pacientes, os problemas mais frequentemente observados foram nos sistema 

cardiovascular, neurológico, osteo-artro-muscular e metabólico. Quanto às patologias da 

população estudada, as doenças com maior prevalência foram: Hipertensão Arterial Sistêmica 

(HAS) (56,1%), Acidente Vascular Periférico (31,7%), Diabetes Mellitus (26,2%), Câncer 

(20,3%), Alzheimer (19,9%), Osteopatias (14%), Cardiopatia (13,5%), Parkinson (8%), 

Demência Vascular (7,2%), Paralisia Cerebral (5,5%) e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(4,2%). Segundo estudos realizados, as alterações próprias do envelhecimento tornam o 

indivíduo mais propenso ao desenvolvimento de HAS, sendo esta a principal doença crônica 

nessa população. No que tange o sexo e faixa etária dos pacientes acompanhados, observa-se 

uma predominância de pessoas do sexo feminino e pessoas idosas. Esta elevada frequência de 

participação feminina pode estar refletindo a composição demográfica dos idosos com maior 

probabilidade de sobrevida pelas mulheres.
 
Segundo estudos realizados, as alterações próprias 

do envelhecimento tornam o indivíduo mais propenso ao desenvolvimento de HAS, sendo 

esta a principal doença crônica nessa população. CONCLUSÃO: O cuidado domiciliar 

requer a reorganização dos serviços de saúde com ênfase na promoção da saúde e educação 

voltada tanto para os profissionais, como para os familiares e cuidadores, pois assim é 

possível identificar as reais necessidades dos envolvidos nesta modalidade de atendimento. Os 

resultados deste trabalho contribuem na determinação do perfil de pacientes de um serviço de 

atendimento domiciliar e esboçam uma necessidade de se criar melhores condições para 

fundamentar a prática do planejamento em informações epidemiológicas dos serviços de 

saúde que trazem consequências futuras para a formulação de uma assistência de qualidade e 

humanizada. Os dados encontrados sevem para fundamentar e direcionar as ações do serviço, 

como forma de retardar as complicações relacionadas principalmente às doenças crônicas. 



 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O perfil epidemiológico 

de pacientes sob cuidados domiciliares deve direcionar políticas públicas de saúde com base 

na gestão por resultados, podendo contribuir para o desenvolvimento de uma assistência 

individualizada, holística, de acordo com necessidade dos indivíduos. A Enfermagem deve ter 

o conhecimento do perfil da população para qual prestará um cuidado, pois assim pode 

sistematizar sua prática, orientar o cuidado e promover a humanização e integralidade da 

assistência. 

DESCRITORES: Características da População. Estudos Epidemiológicos. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O suicídio traz à tona a morte decidida e programada. Atualmente, o 

suicídio é considerado um problema de saúde pública. Segundo estimativas da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), no ano de 2020, poderá ocorrer uma morte por suicídio a cada 

vinte segundos e uma tentativa, a cada um ou dois segundos. De acordo com a definição 

adaptada pela OMS, o comportamento suicida não fatal para os atos que não resulte em morte 

podem ser classificados em três categorias diferentes: 1. Ideação suicida; 2. Tentativa de 

suicídio; 3. Suicídio consumado. As tentativas são mais frequentes em relação ao suicídio e 

raros são os casos que resultam em óbito. A literatura tem apontado a fase da adolescência 

como a de maiores taxas de tentativas de suicídio, isto se deve ao fato de que esta fase é 

marcada por profundas transformações, tanto biológicas, como psicológicas e sociais. Usados 

como praguicidas, os carbamatos são compostos anticolinesterásicos, com variado grau de 

toxicidade para o ser humano. Atualmente este é o principal agente envolvido nas tentativas 

de suicídios e nas intoxicações. Um dos episódios mais comuns para quem se intoxica por 

carbamato é a parada cardiorrespiratória, que pode acarretar em um episódio de encefalopatia 

anóxica, devido à diminuição no suprimento de oxigênio ao cérebro ou partes dele. A 

encefalopatia anóxica pode levar a coma transitório, com recuperação ou estado vegetativo 

permanente. Lesões por anóxia cerebral podem levar a diversos graus de comprometimento 

neurológico, incluindo prejuízos no funcionamento cognitivo, comprometimento neural, 

podendo originar vários tipos de déficits, além daqueles envolvendo os mecanismos 

mnésticos, tais como prejuízo das funções executivas, do funcionamento intelectual e déficits 

visuoespaciais, perda neuronal difusa cortical e subcortical. Esses comprometimentos são 

tidos como fatores que dificultam sobremaneira a qualidade de vida dos pacientes (e das 

famílias) por incapacitá-los ao desempenho de diversas atividades. Nesse contexto, ressalta-se 
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a relevância da assistência de enfermagem ao paciente com diagnóstico de intoxicação 

exógena por carbamatos e a necessidade da Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) durante o tratamento dos pacientes. No atendimento domiciliar, o enfermeiro tem papel 

fundamental de analisar detalhadamente a necessidade de cuidados, baseando-se na consulta 

de enfermagem, incluindo levantamento de dados, diagnósticos, planejamento, 

implementação e evolução, de acordo com o Processo de Enfermagem. A consulta de 

enfermagem é um instrumento para a prática na perspectiva da concretização de um modelo 

assistencial adequado às condições das necessidades de saúde da população. A enfermeira é 

responsável por realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e 

familiares nas unidades de saúde e, quando indicado ou necessário, no domicílio. O 

atendimento domiciliar proporciona a oportunidade de entrar em contato com o modo de vida 

do paciente, conhecer o ambiente, a família, abordar questões que vão além da doença física e 

que contemplem também os problemas sociais e emocionais, proporcionando orientações 

mais voltadas para as reais necessidades de saúde do paciente, e buscando singularidades na 

forma de cuidar. Assim, incorporar a SAE é um meio de tornar a enfermagem mais científica, 

promovendo um cuidado de enfermagem humanizado, holístico, único, contínuo, e de 

qualidade para o paciente. OBJETIVO: Descrever a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem no ambiente domiciliar a uma paciente com anóxia cerebral decorrente de 

tentativa de suicídio por intoxicação por carbamato. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Trata-se de uma pesquisa do tipo estudo de caso com uma cliente com anóxia cerebral 

decorrente de tentativa de suicídio por intoxicação por carbamato. Foi realizada no próprio 

domicilio da cliente, por ser cadastrada em um programa de assistência domiciliar, no 

município de Fortaleza-CE. O referido programa realiza semanalmente visitas da equipe de 

enfermagem no domicílio da cliente. Para desenvolver o estudo de caso, aplicou-se o Processo 

de Enfermagem, dividido nas seguintes etapas: investigação; diagnósticos de enfermagem; 

planejamento de enfermagem; intervenções e avaliação da assistência prestada. Os dados 

coletados foram analisados e construídos os diagnósticos de enfermagem, as intervenções de 

enfermagem, e os resultados obtidos. Para tanto, utilizou-se a taxonomia da NANDA, a 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) e a Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (NOC), respectivamente. Os aspectos éticos foram respeitados. 

RESULTADOS: M.E.M.C, 25 anos, sexo feminino, procedente de Fortaleza, reside em casa 

própria composta por dois cômodos, com irmão, cunhada e dois sobrinhos. Possui diagnóstico 

médico de Encefalopatia Anóxica. Foi internada aos 16 anos, gestante de seis meses por 

tentativa de suicídio por intoxicação exógena com carbamato, popularmente conhecido por 

“chumbinho”. Provocou aborto e teve graves sequelas neurológicas. Sua cuidadora é um 

familiar pela baixa condição socioeconômica da família. É acompanhada desde 2004 por um 

programa de assistência domiciliar, com equipe multidisciplinar. O referido programa 

semanalmente realiza visitas domiciliares pela equipe de enfermagem, a assistência é prestada 

baseada na SAE, através da avaliação inicial do caso e seu acompanhamento. Apresenta-se 

restrita ao leito, desorientada, tetraplégica e desnutrida. É traqueostomizada e utiliza a 

gastrostomia como via de alimentação. Possui úlceras por pressão em região trocantérica, 

isquiática, escapular e sacra. Diagnósticos de enfermagem: Risco de infecção; Nutrição 

desequilibrada: menos que as necessidades corporais; Déficit no autocuidado para 

banho/higiene; Capacidade de transferência prejudicada; Enfrentamento familiar 

incapacitado; Integridade da pele prejudicada; Tensão do Papel de Cuidador; Dentição 

prejudicada. Intervenções de Enfermagem: Assistência no autocuidado; Apoio ao cuidador; 

Terapia nutricional; Encaminhamentos; Suporte à família; Melhora do enfrentamento; 

Cuidado com úlceras de pressão. Resultados alcançados a partir da implementação do plano 

de cuidados: Saúde oral; Saúde emocional do cuidador; Cicatrização de feridas; Estado 



 

nutricional; Controle de riscos. CONCLUSÃO: O estudo de caso é um método amplo que 

permite ser aplicado a uma grande variedade de problemas, contribuindo de forma 

consistente, para uma melhor qualidade na assistência de saúde prestada, tornando possível a 

elaboração de um plano de ação individualizado e humanizado. Considerando o papel da 

enfermagem no contexto do atendimento multiprofissional ao paciente com diagnóstico de 

intoxicação por carbamatos, é relevante considerar que a assistência de enfermagem está 

vinculada com o tratamento, podendo contribuir no preparo e qualificação dos profissionais 

de enfermagem na abordagem e assistência ao paciente. A intervenção da equipe 

multidisciplinar na assistência domiciliar proporcionou a paciente uma melhor qualidade de 

vida. O apoio e acompanhamento da equipe são inquestionavelmente necessários, tanto pelo 

diagnóstico de origem e suas complicações, como pela família que não é comprometida 

quanto aos cuidados. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

No domicílio, por ser um ambiente tão complexo, a Enfermagem possui grande 

responsabilidade dentro deste contexto e deve implementar um plano de cuidados, para 

facilitar a assistência em todos os aspectos da cliente, levando em consideração o contexto 

familiar no qual está inserido. A Enfermagem deve inserir cada vez mais no contexto 

assistencial a utilização da SAE, pois como uma tecnologia de cuidado, orienta à prática do 

profissional, voltada diretamente para as reais necessidades do cliente e proporciona uma 

humanização no cuidado prestado. A SAE leva à uma assistência integral, contínua, holística, 

individualizada, dinâmica, sistemática e facilita a participação da família neste processo, 

sendo necessária para uma melhor assistência e humanização do cuidado. 

DESCRITORES: Assistência Domiciliar. Enfermagem. Encefalopatia Anóxica. 
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INTRODUÇÃO: A enterite regional (doença de Crohn) é uma inflamação subaguda e 

crônica da parede do trato gastrointestinal (GI) que se estende através de todas as camadas, 

ocorrendo com maior frequência no íleo distal, e em menor grau no íleo ascendente. O 

desenvolvimento da patologia inicia com edema e espessamento da mucosa, ocorre a sucessão 

de ulceras na mucosa inflamada, sendo essas lesões afastadas por tecido normal. À medida 

que a inflamação se propaga no espaço interno do peritônio, fístulas, abcessos e fissuras, 

estreitando assim a luz intestinal. Os sintomas iniciais são: dores abdominais proeminente no 

quadrante inferior direito e diarreia não aliviada pela defecação, espasmo e hipersensibilidade 

abdominal. Por as cólicas serem mais frequentes após a alimentação devido ao peristaltismo 

intestinal, na tentativa de redução das cólicas, o paciente diminue a ingesta alimentar, com 

isso a nutrição torna-se comprometida, consequentemente ocorre perca de peso, desnutrição e 

anemia. O intestino torna-se edemaciado e transudativo. Em alguns pacientes, o intestino 

inflamado pode perfurar, levando a abcessos intra-abdominais e anais. Ocorrendo febre e 

leucocitose. Ileostomia com peritonia consiste na implantação de um reservatório no íleo, 

conhecida com bolsa de Kock, que desviará uma porção do íleo distal até a parede abdominal 

(através da peritonia), formando um estoma. Laparotomia significa secção de flanco,ou 

abertura cirúrgica de cavidade abdominal, consistindo em pequenas incisões na parede 

abdominal. Podendo ser classificadas quanto a finalidade, como eletivas, exploradoras, via de 

drenagem de coleções líquidas. Os profissionais mais próximos do paciente, são a equipe de 

enfermagem, fazendo necessário conhecimento das patologias, diagnósticos, compreensão 

para as necessidades e vivências dos pacientes assistindo com cuidado especializado. 

OBJETIVO: Traçar a Sistematização de Assistência de enfermagem (SAE), através dos 

cuidados do pré, intra e pós-operatório ao paciente portador de Doença de Crohn submetido à 

ileostomia e laparotomia. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O trabalho é de origem 
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qualitativa, de abordagem descritiva, do tipo estudo de caso, realizado através do estágio da 

disciplina Ensino Clínico V (Assistência de Enfermagem em Centro Cirúrgico), em um 

hospital público na cidade de Fortaleza-Ce, no mês de maio de 2013, respeitando os 

princípios éticos da Resolução n° 196 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde. A coleta de dados ocorreu através da realização de consultas ao 

prontuário do paciente, exame físico, entrevista com paciente, escuta de esposa do mesmo e 

estudos bibliográficos associados. RESULTADOS: No dia 07/04/2013, o cliente foi admitido 

no hospital, apresentando dor insuportável na perna esquerda. G.B.S. 59 anos, masculino, 

casado, proveniente de Várzea Alegre. Ele foi submetido anteriormente a mudança da 

colostomia externa para colostomia interna. No decorrer do tempo, sentiu um liquido 

extravasando até o Membro Inferior Esquerdo (MIE) seguido de dor intensa. Diagnosticado 

liquido na fáscia muscular esquerda sendo da bolsa de colostomia, infeccionando a perna do 

paciente. Possui como doença pregressa: Insuficiência Cardíaca Congestiva, Diabetes 

(diagnosticado há 5 anos), anemia hemolítica auto imune, Enterite Regional (Doença de 

Crohn). Relata sentir desânimo, tristeza, pois se sente impotente e muitas vezes têm vontade 

de ter uma atenção especial. Alimentando-se por nutrição parenteral. Pele ressecada com 

escara na região sacra esquerda. Submetido laparotomia + nova ileostomia com peritonia. 

Segundo o plano de cuidados elaborados ao paciente, segundo os diagnósticos: Ansiedade 

relacionada a cirurgia iminente - Esclarecer duvidar do paciente, tempo, tipo de procedimento, 

sintomas que ele irá sentir após a cirurgia. Explicar sobre antibióticos orais/parenterais 

utilizados do pré operatório para limpar o intestino; Risco de integridade da pele prejudicada 

relacionada com irritação da pele periostomal pelo efluente e fasciotomia - Fornecer sinais e 

sintomas da pele irritada ou inflamada. Ensinar o paciente a limpar suavemente a pele 

periostoal. Demonstrar como aplicar barreira cutânea (pó,gel,pasta). Demonstrar como 

remover a bolsa; Dor aguda relacionada com a peristalse aumentada e inflamação 

gastrointestinal - Verificar origem da dor (cólica difusa ou queimação). Perguntar sobre inicio 

da dor, frequência, e medidas que o paciente identifica melhorar. Perguntar sobre frequência 

das evacuações. Administração de medicamentos 30 minutos antes de cada refeição, 

conforme prescrição, a fim de reduzir motilidade intestinal; Nutrição alterada, menor que os 

requisitos corporais, relacionada restrição da dieta, náuseas e má absorção - Registro de 

ingesta e debito de liquido. Pesar paciente considerando ganho de 0,5kg diários. Atentar a 

hiperglicemia. Considerar na evolução acontecimentos como náuseas, vômitos, diarreias e 

distensão abdominal; Disfunção sexual relacionada com imagem corporal alterada - 

Incentivar cliente a verbalizar as preocupações e medos. Convidar parceiro a participar da 

conversa. Recomendar posições sexuais. Procurar assistência de um terapeuta sexual ou 

estomoterapeuta. Resultados: Diante de tais condutas, observou-se que o paciente e sua 

esposa demonstraram mais calmos pelas informações prestadas no pré-operatório, mostrando-

se cooperativo e participante das medidas profiláticas do programa de tratamento. Verbalizou 

que houve melhora na autoestima devido às conversas realizadas. Mantém estado nutricional 

melhorado. Informa que sente a dor controlada pela adesão do regime terapêutico e técnicas 

de relaxamento aprendidas. Verbalizou que entende as alterações que podem afetar sua 

sexualidade. Conversa com sua parceira sobre os problemas relacionados com a imagem 

corporal, o papel sexual e o desejo sexual. CONCLUSÃO: o estudo nos possibilitou 

conhecer os diagnósticos clínicos e de enfermagem do paciente através da pesquisa, 

ressaltando a doença de Crohn, desde sua etiologia, sintomas, e as formas de tratamento, que 

incluem terapia nutricional, farmacológica, tratamento cirúrgico, e/ou tratamento cirúrgico 

(ileostomia com peritonia). O aprendizado também ocorreu através da Observação dos sinais 

e sintomas da doença de Crohn, cólicas abdominais, fezes diarreicas. Procedimentos como, 

ileostomia e laparoscopia, e cuidados relacionados, bem como a implementação da SAE, 

proporcionando ao paciente uma melhor qualidade de vida através da orientação familiar, 



 

terapia medicamentosa, acompanhamento psicológico e educação em saúde. 

CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: As mudanças que 

ocorrem nos pacientes portadores de DC são capazes de alterar o estilo de vida do paciente, e 

essas alterações acometem também as famílias e os seu meio social, alterando o processo de 

vida de outras pessoas
5
. Percebemos a importância da implementação da SAE, é possível 

obter subsídios necessários para o desenvolvimento do cuidado individual e as necessidades 

básicas do paciente e sua família. Contribuindo para uma resposta positiva e satisfatória para 

o paciente em todas as fases do ambiente cirúrgico. REFERÊNCIAS: Smeltzer RSC,Bare 

BG. Brunner e Suddarth Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 8 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. Tazima MFGS, Vicente, YAMV, Moriya,T.Laparotomia.Trabalho 

apresentado em Simpósio: Fundamentos em clínica cirúrgica - 3ª Parte. Medicina. Ribeirão 

Preto 2011; 44(1): 33-8. Disponível em :http://www.fmrp.usp.br/revista,acesso em 20 de maio 

de 2013. Almeida ACP,Neto,EA,Santos HMPCN,Ferreira KS,Oliveira KF.Sistematização da 

assistência de enfermagem a um Paciente acometido pela doença de Crohn em um hospital 

público da cidade do Recife-PE/2004. Disponível em URL: http://189.75.118.68/cbcenf/ 

/sistematização%20da%20assistencia.pdf . Acesso em 20 de maio de 2013. Sarlo RS, Barreto 

CR, Domingues TAM. Compreendo a vivência do paciente portador de Doença de Crohn. 

Acta Paulista de Enfermagem. 2008; 21(4): 629-635 

DESCRITORES: Enfermagem. Cuidado. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Na década de 70, iniciou-se no Brasil, um movimento em defesa da saúde 

coletiva, mudança nos modelos de atenção a saúde, com foco nos trabalhadores e usuários dos 

serviços de saúde, com o objetivo de uma gestão das práticas de saúde melhorada, surge a 

reforma psiquiátrica¹. Centrado no modelo de desinstitucionalização, a reforma psiquiátrica, é 

contra a violência asilar, criando leis e normas que protege os usuários do serviço de saúde 

mental, onde uma das principais estratégias de atendimento são os Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) que possibilitam o tratamento, em contato com a sociedade e adoção de 

medidas que garantam a inserção social. Dessa forma, surgem novos modelos de abordagem, 

tecnologias em saúde e tratamento, de assistência de enfermagem, garantindo tratamento 

humanizado e centrado nas necessidades humanas básicas do indivíduo. Sendo assim, faz-se 

necessário definir um plano terapêutico, de forma que este haja não como um instrumento de 

controle, mas, sim, como um dispositivo de potencialização dos sujeitos. Nesta perspectiva, o 

cuidado clínico à pessoa com sofrimento psíquico deve ser contemplado em seus aspectos 

éticos, que englobam a atenção integral, a indissociabilidade do biopsicossocial, a 

solidariedade, o respeito aos costumes, à cultura e a diferença desta pessoa. Assisti-lo requer 

conhecimento criativo e reflexivo para que os profissionais possam intervir de forma 

competente utilizando, para isso, o relacionamento interpessoal e a comunicação terapêutica². 

O relacionamento terapêutico consiste em uma série de intervenções entre o profissional e o 

cliente, planejadas com objetivo específico, para ser útil a um cliente em particular, no qual 

uma das partes (o profissional) dispõe de conhecimentos científicos, habilidade profissional e 

pessoal para ajudar a outra (cliente) que por uma situação qualquer da vida viu-se impedido 

de interagir ou comunicar-se satisfatoriamente com as pessoas do seu meio, ou de lidar com 

seus próprios sentimentos². Estudos realizados por Campos e Barros³ ressaltam que as práticas 
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atuais em saúde mental estavam referidas às várias tendências e que era o momento de a 

enfermagem inserir o relacionamento e a comunicação terapêutica no projeto terapêutico da 

equipe de saúde. O relacionamento terapêutico direciona as metodologias adotadas ao 

cuidado, proposto pela Enfermagem e por toda equipe multiprofissional relacionada, 

considerando o paciente em sua integralidade, redirecionando o modelo assistencial em saúde 

mental, garantindo seus direitos, respeitando sua individualidade, construindo novos conceitos 

e incentivando a adesão das terapias associadas. OBJETIVO: Aplicar o relacionamento 

terapêutico na assistência ao paciente com transtorno psíquico como instrumento da 

comunicação em saúde mental. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa, tipo relato de experiência, realizado com um paciente 

com depressão em um Centro de Atenção Psicossocial no município de Fortaleza-CE. 

Realizado no mês de junho durante o estágio curricular da disciplina Ensino Clínico VI 

(Saúde Mental) do 7º semestre, pelo curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio do 

Ceará. RESULTADOS: Paciente do CAPS diagnosticado com depressão há quatro anos, ao 

uso da medicação prescrita. Com 45 anos, masculino, professor, relata que procurou o posto 

de saúde, pois se sentia muito triste por não conseguir realizar seus projetos. Cobra-se muito, 

encontra-se de licença do trabalho e com muito medo de perder seu emprego. Faz uso da 

psicoterapia, mas não acredita no método. O paciente sentiu-se a vontade para conversar sobre 

situações que observava, nesse momento, foi realizado o primeiro contato, estabelecendo um 

clima confiável, compreensivo, de comunicação aberta e aceitação das ideias do paciente. 

Nessa fase de aproximação e sondagem percebeu-se o envolvimento do paciente no 

tratamento. Na condução do relacionamento terapêutico (fase do trabalho propriamente dito), 

o paciente falou dos seus anseios e sentimentos. Nessa etapa, o paciente relatou sobre seu 

medo do fracasso em desistir várias vezes dos seus objetivos, mostrando baixo nível de 

autoconfiança, falta de resiliência. Ajudou-se o paciente a dominar suas ansiedades, 

direcionou-se ao senso de responsabilidade e independência, incentivando a considerar suas 

emoções como reflexos de suas próprias atitudes. Falou-se da importância de tentar ter um 

objetivo para conquistar, fazendo sua pós graduação, aprendendo a realização de trabalhos de 

seu interesse, inserção em um trabalho voluntário, aproximação e incentivo a religião, 

ajudando o paciente a identificar e considerar a necessidade de resolver seu problema por 

outros meios e estimulando a aprender técnicas de relaxamento e auto afirmação positivas. 

Terapias alternativas como: envolvimento do grupo de música, artes plásticas, teatro, dança, 

caminhada, curso de informática, propondo uma interação maior com grupo de pessoas, afim 

de que o mesmo possa interagir positivamente para melhorar sua auto estima foram sugeridas. 

Na fase de encerramento, incentivou-se a troca de sentimentos e lembranças, avaliando a 

conquista dos objetivos e o crescimento do paciente. O paciente pode nessa fase rejeitar o que 

foi dito falando sobre a ineficácia por outro momento adotada, ou pode reagir de forma 

positiva, refletindo a melhor forma de encarar as dificuldades, propondo-se a adotar novos 

comportamentos. Diante do relacionamento terapêutico, o paciente verbalizou que 

compreendia seus problemas e fatores que o levaram a desencadeá-los, reconheceu as áreas de 

problema, pois, sentia-se impotente como professor e pai. Demonstrou aceitar a 

responsabilidade de suas ações, sucessos e fracassos. CONCLUSÃO: O relacionamento 

terapêutico possibilitou conhecimento e compreensão do método na assistência, fazendo-nos 

perceber o instrumento como relação de ligação entre paciente e profissional, respeitando-o 

em suas limitações pessoais e potencialidades. Sugere-se o uso do relacionamento terapêutico 

pois possibilita a humanização na prestação de assistência de enfermagem centrado nas 

necessidades da pessoa que vivencia uma situação de sofrimento psíquico. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: A comunicação em saúde 

possibilita a troca de experiências entre paciente e enfermeiro, traz novas percepções de 

enfrentamento e resolução de dúvidas e problemas, formando assim um profissional 



 

diferenciado, mais receptivo e atuante na assistência dos pacientes na saúde mental. 

REFERÊNCIAS: Brasil MS. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Stefanelli M C. Comunicação com paciente teoria e 

ensino. São Paulo: Robe editorial, 1993. Marzano, M L R; Sousa CAC. de; Um relato de 

experiência de quem vivência a reforma psiquiátrica no Brasil. Rev. Bras. Enferm. Brasília 

(DF), 56 (5), 2003. Kantorski LP. O relacionamento terapêutico e o cuidado em enfermagem 

psiquiátrica e saúde mental. Rev. Enferm UERJ 2003; 11:201-7. Kantorski 

LP.Relacionamento terapêutico e ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde 

mental:tendências no estado de São Paulo. Rev Esc Enferm USP. 2005; 39(3):317-24 

DESCRITORES: Enfermagem. Saúde mental. Comunicação em saúde. 
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INTRODUÇÃO: Atualmente, o novo padrão demográfico brasileiro aponta para as 

mudanças no perfil epidemiológico, caracterizado pelo aumento das doenças crônico-

degenerativas e infecciosas e, consequente, aumento do risco de complicações e do nível de 

dependência. É nesse contexto que o atendimento domiciliar surge como uma alternativa de 

modalidade de assistência à saúde para pacientes com algum grau de dependência, com 

doenças crônicas ou incapacidade de locomoção até o serviço, onde as intervenções baseiam 

se na interação entre os profissionais da saúde e o paciente com seu respectivo cuidador. No 

contexto da Enfermagem, o cuidado domiciliar, conforme a Resolução do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) Nº 267/2001, o Home Care define-se como a prestação de serviços 

ao paciente, família e grupos sociais em domicílio. O cuidado de enfermagem domiciliar 

constitui-se em um serviço de acompanhamento, tratamento, recuperação e reabilitação de 

pacientes, de diferentes faixas etárias, em respostas a sua necessidade e de seus familiares. O 

enfermeiro tem um papel fundamental na articulação entre família e equipe multiprofissional. 

É seu papel tomar todas as providências pertinentes para a continuidade do tratamento em 

domicilio. O atendimento domiciliar compreende uma gama de serviços realizados no 

domicílio e destinados ao suporte terapêutico do paciente, entre eles podemos citar: cuidados 

pessoais de suas atividades de vida diária, cuidados com medicação, úlcera por pressão e 

ostomias, realização de curativos de ferimentos até o uso de alta tecnologia hospitalar como 

nutrição enteral/parenteral, diálise, transfusão de hemoderivados, quimioterapia e 

antibioticoterapia. Dentro deste contexto, os cuidados com o curativo são de extrema 

importância, uma vez que há um percentual significativo de pacientes acompanhados no 

domicílio acometido por úlceras por pressão. A preocupação com o tratamento de feridas é 

antiga e muitos estudos acerca do assunto têm sido desenvolvidos, o que levou a um grande 

avanço no conhecimento e desenvolvimento de produtos a serem utilizados, aumentando o 
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interesse da enfermagem na busca de evidências científicas acerca dessa temática. A partir 

desta problemática, o enfermeiro realiza ações educativas para capacitar familiares e/ou 

cuidadores para os cuidados necessários com os curativos. A resolução do COFEN nº 

267/2001 aponta que o enfermeiro tem como função educativa conceber e promover 

processos construtivos que visem à melhoria da qualidade de vida do paciente, da família e/ou 

grupo social em domicílio; a família deve ser o foco principal de ensino do cuidado com o 

paciente, demonstração e acompanhamento de procedimentos básicos fazendo com que 

desenvolvam habilidades e competência técnica, tendo a capacidade de identificar os 

problemas e os riscos. Assim, as ações educativas são um processo dinâmico que tem como 

objetivo a capacitação dos indivíduos e/ou grupos em busca da melhoria das condições de 

saúde, estimulando o diálogo, a indagação, a reflexão, o questionamento e a ação partilhada. 

Diante do exposto, percebe-se a relevância da intervenção educativa por parte da Enfermagem 

para favorecer o conhecimento dos cuidadores, proporcionando um cuidado singular, 

humanizado e integral. OBJETIVOS: Descrever uma prática educativa voltada para 

cuidadores e familiares de pacientes acompanhados no domicílio desenvolvida para orientar e 

nortear os cuidados estomaterapêuticos. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foi realizada 

uma atividade educativa em Junho de 2013 com um grupo de dezessete cuidadores de 

pacientes acamados e acometidos por algum tipo de ferida, sendo estes assistidos 

semanalmente pela equipe de enfermagem de uma Instituição Municipal de Fortaleza. A 

coleta de dados ocorreu em três etapas: 1. Pré-teste, 2. Desenvolvimento de uma estratégia 

educativa sobre feridas e 3. Pós-teste. O questionário de pré e pós-teste continham perguntas 

acerca de prevenção de úlceras por pressão, tipos de feridas e cuidados com o curativo, sendo 

todas as perguntas objetivas. Para o desenvolvimento da estratégia educativa foi utilizado 

recurso visual-expositivo onde foram contemplados os seguintes temas: cuidados com a troca 

de curativo, armazenamento do material e prevenção de úlceras por pressão. Os aspectos 

éticos foram respeitados, em conformidade com a resolução n.º 466/12. RESULTADOS: 

Todos os cuidadores e/ou familiares responderam o pré e pós-teste. Comparando-se os 

resultados obtidos, observaram-se melhores resultados no pós-teste. Os resultados mostraram 

que houve 88,3% de acertos e 11,7% de erros no pré-teste. Já no pós-teste, houve 95% de 

acertos e apenas 5% de erros. Com esses dados, podemos perceber que as orientações 

fornecidas pela equipe de Enfermagem durante a visita domiciliar são eficazes e de extrema 

importância para o cuidado no domicílio. Com estes números podemos observar ainda que a 

estratégia utilizada contribuiu ainda mais para o conhecimento dos cuidadores e/ou familiares. 

A atividade expositiva possuía linguagem de fácil compreensão, diversas ilustrações e 

reflexões durante a sua exposição. Os participantes tiveram a oportunidade de sanar dúvidas, 

trocar informações e experiências vividas com outros participantes e ainda melhorar a sua 

prática de cuidado, para contribuir de forma efetiva na qualidade de vida do paciente. Ao 

término da atividade, foi cedido um espaço para os participantes expressarem sobre a 

atividade proposta, seus sentimentos e se acreditavam que sessões como estas eram 

importantes e o motivo. Todos os participantes demostraram uma ideia positiva através do seu 

discurso. A maioria dos relatos foram que a técnica foi proveitosa, por possuir a avaliação 

final para verem o seu progresso. Afirmaram que este espaço é de grande importância, pois 

além de aprender as técnicas corretas, é possível a troca de informações com os outros 

cuidadores e o apoio entre eles. CONCLUSÕES: Percebe-se a importância de atividades 

educativas voltadas diretamente para os cuidadores e/ou familiares, pois através delas pode-se 

obter um cuidado direcionado e efetivo para as reais necessidades dos pacientes 

acompanhados no domicílio. Estas sessões educativas proporcionam a formação de vínculo 

entre cuidadores e equipe de Enfermagem e representa a continuação do trabalho 

desenvolvido pela equipe no domicílio. Ainda deve ser considerada a troca de saberes e a 

oportunidade de sanar dúvidas dos cuidadores, o que deve ser estimulado durante a estratégia 



 

para contribuir com um melhor aproveitamento por parte dos participantes. 

CONTRIBUIÇÕES / IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A enfermagem 

necessita olhar o cuidador como uma extensão do seu trabalho, uma vez que ele permanece no 

domicílio em uma carga horária extensa. Dessa forma, devem-se buscar estratégicas 

facilitadoras para estes cuidadores alcançarem êxito no cuidado prestado, uma vez que faz 

parte das atribuições do enfermeiro realizar educação em saúde e fornecer orientações à 

família, a fim de contribuir efetivamente para uma melhor assistência realizada pelo cuidador 

e/ou familiar e a partir disto, obter uma melhor qualidade de vida para o usuário, humanização 

no cuidado prestado, suprimento das reais necessidades do usuário e proporcionar ao cuidador 

um olhar singular, integral e holístico para seu paciente. 

DESCRITORES: Assistência Domiciliar. Educação em Saúde. Enfermagem. 
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CONTRIBUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA VISITA 

DOMICILIÁRIA GERONTOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Francisca de Melo Beserra
4
 

INTRODUÇÃO: O processo de transição demográfica no Brasil é uma consequência, dentre 

outros fatores, da diminuição dos índices de fecundidade e de mortalidade, além do aumento 

da melhor qualidade de vida da população. Esses fatores contribuem para o aumento da 

expectativa de vida e para um envelhecimento populacional progressivo. Desta forma, a 

população idosa passa a requerer assistência de serviços especializados em decorrência do 

aumento da incidência de doenças crônicas, que podem levar a referida população à perda da 

autonomia e da capacidade funcional e cognitiva. Há também a ocorrência de mudanças 

fisiológicas, que se caracterizam basicamente por um declínio geral das funções fisiológicas, 

que torna o corpo mais suscetível às enfermidades em geral, o que, com o passar dos anos, 

leva a uma maior probabilidade de manifestação dos efeitos prejudicial e acumulativo destas 

doenças. Diante deste contexto, a Visita Domiciliária (VD) é uma alternativa válida de 

assistência em enfermagem que beneficia especialmente a população idosa acometida de 

doenças incapacitantes, assim como também favorece os pacientes que dependentes do 

auxílio de terceiros por um longo período de tempo. Em correlação com o exposto, a Visita 

Domiciliária à pacientes idosos tem como objetivo promover e/ou restabelecer a saúde dessas 

pessoas em seu contexto socioeconômico, cultural e familiar. A visita constitui ainda uma 

importante oportunidade para melhor compreensão acerca do modo de vida dos usuários, bem 

como permite conhecermos o ambiente em que vivem e as relações familiares, além de 

abordar questões que vão além da doença física e contemplam os problemas sociais e 

emocionais do paciente, proporcionando orientações direcionadas para as reais necessidades 

de saúde do usuário, buscando singularidades na forma de cuidar. Com isso, temos que a VD 

é uma oportunidade para conhecer e acompanhar o usuário e sua família no próprio ambiente 

familiar. Neste sentido, é papel do enfermeiro realizar assistência integral (promoção e 

proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 

da saúde) aos indivíduos e famílias no domicílio. O enfermeiro tem papel fundamental de 

analisar detalhadamente a necessidade de cuidados, baseando-se na consulta de enfermagem, 

incluindo levantamento de dados, diagnósticos, planejamento, implementação e evolução, de 

                                                
1
 Acadêmico de Enfermagem da Faculdade metropolitana de Fortaleza. Email: gilielsonmonteiro@gmail.com 

2 Acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza (Fametro). 
3 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
4Enfermeira Mestre pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 



 

acordo com o Processo de Enfermagem. Ele é responsável ainda por avaliar as condições do 

ambiente, reconhecer o espaço físico, para realizar as mudanças e adaptações necessárias ao 

cuidado. O enfermeiro analisa as necessidades biopsicossociais, a atuação da família e as 

atividades de vida diária do paciente. A resolução do COFEN nº 267/2001 aponta que o 

enfermeiro tem como função educativa conceber e promover processos construtivos que 

visem à melhoria da qualidade de vida do paciente, da família e/ou grupo social em domicílio. 

OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada durante a 

visita domiciliária e descrever as possíveis intervenções de enfermagem neste contexto. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, vivenciado por acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), durante o mês de maio de 2013, referente a um programa de assistência domiciliária. 

Foram realizadas visitas domiciliares aos idosos cadastrados no programa, residentes em 

Fortaleza-Ce. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, durante a consulta de 

enfermagem, de modo a investigar importantes aspectos, tais como a saúde da pessoa idosa e 

o contexto familiar no qual se inserem os idosos. A partir dessas informações e após o 

levantamento dos problemas encontrados, foi elaborado um plano de cuidados que buscou 

contemplar a promoção e a prevenção em saúde para os idosos. RESULTADOS: Durante as 

visitas domiciliárias, através da consulta de enfermagem, observaram-se alguns problemas 

que são comumente encontrados em grande parte das residências: a existência de uma 

inadequação das condições de higiene dos pacientes idosos, o não cumprimento das 

indicações de dietas adequadas em decorrência de problemas financeiros na família, a não 

adesão ao esquema terapêutico proposto, o déficits do auto-cuidado com relação às doenças 

crônicas e consequente tratamento terapêutico falho, problemas relacionados ao sono e/ou 

repouso, além de um alto índice de quedas e úlceras por pressão em seus diversos graus. Foi 

identificada, na maioria dos idosos visitados, uma redução na capacidade de memorização, 

grande dificuldade das famílias em se adaptarem a nova condição de saúde dos idosos com 

déficits psicomotores e elevados fatores de risco para quedas no ambiente doméstico e total 

dependência para realização das Atividades de Vida Diária (AVD). Além disso, verificou-se 

também que a presença de conflitos no contexto familiar interfere diretamente e de forma 

negativa na saúde já debilitada de alguns idosos. Neste contexto, o enfermeiro possui papel 

um fundamental, onde foi possível realizar educação em saúde acerca dos temas de higiene 

corporal; alimentação adequada dentro dos recursos financeiros da família; orientações quanto 

ao regime terapêutico, ressaltando a sua importância e a necessidade de respeitar o horário 

correto das medicações; orientações para prevenir úlceras de pressão e/ou realização de 

curativos e capacitação do cuidador a realizá-lo de forma adequada sem ajuda de profissionais 

da área; organização do lar com o objetivo de minimizar o risco de quedas; encaminhamento 

do cuidador para um grupo terapêutico dentro do próprio programa; apoio emocional ao idoso 

e ao seu cuidador; acompanhamento semanal da família para apoiar e avaliar o progresso do 

cuidado prestado e o estado clínico do idoso. CONCLUSÃO: A Visita Domiciliária contribui 

de maneira efetiva para a melhoria da assistência de enfermagem prestada à população idosa. 

Promove uma visão mais abrangente da saúde do idoso pela equipe de saúde, procura 

identificar e sanar o quanto antes as possíveis complicações no período de reabilitação de suas 

atividades cognitivas e motoras que possam culminar em uma nova reinternação. Além disso, 

ajuda a promover uma melhor compreensão da idosa pelos seus cuidadores/familiares do 

processo natural de envelhecimento, a debilitação que ocorre no organismo humano e informa 

aos cuidadores/familiares acerca dos cuidados básicos que podem ser desenvolvidos pela 

família junto ao seu idoso em domicílio, através da educação em saúde, ações que 

influenciam diretamente em uma melhor qualidade de vida. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: As intervenções de 

enfermagem gerontológicas no domicílio permitem uma maior aproximação e contato com as 



 

condições de vida dos idosos, seus conflitos familiares, dificuldades financeiras e 

necessidades de saúde reais e potenciais. Assim, o enfermeiro atuante no serviço possui uma 

maior responsabilidade, uma vez que precisa estar apto para promover uma avaliação 

multidimensional da pessoa idosa e de sua família, o que favorece uma assistência de 

enfermagem integral e diferenciada considerando o contexto social no qual o idoso faz parte. 

DESCRITORES: Enfermagem. Assistência Domiciliar. Idoso. 
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ASSISTÊNCIA AO PARTO HUMANIZADO: EXPERIÊNCIA DE UMA 

MATERNIDADE DA REDE PÚBLICA 
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INTRODUÇÃO: A Constituição Federal no ano de 1988 estabeleceu a saúde como um 

direito humano e de cidadania para todos, colocando no estado a responsável em garantir o 

acesso aos bens e serviços que a assegurem. Criou-se também o Sistema Único de Saúde 

(SUS), onde foram estabelecidas as ações e serviços públicos de saúde integrada numa rede 

regionalizada e hierarquizada. Atualmente, uma das principais temáticas que preocupam a 

sociedade brasileira é o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, haja vista que 

inúmeros problemas são apontados. Ciente disso, o dia primeiro de junho de 2000 pode ser 

considerado um marco na evolução da humanização no atendimento às gestantes, pois se 

implantou o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento por meio da Portaria/GM 

nº 569. O PHPN diz respeito ao acompanhamento às gestantes, desde o pré-natal, parto com 

assistência à mãe e recém-nascidos, até o período puerperal. Fundamentando-se na 

necessidade de adequação das unidades de saúde, para receber mães e seus bebês de forma 

ética e solidária, bem como com a adoção de processos benéficos ao acompanhamento ao 

parto, ao nascimento e às puérperas, fazendo com que mães e bebês sintam-se acolhidos de 

forma humanizada e tenha alta hospitalar o quanto antes. Assim sendo, humanização em 

saúde caracteriza-se como um movimento no sentido da concretização dos princípios do 

Sistema Único de Saúde no dia-a-dia dos serviços. Sobretudo, é atender as necessidades do 

outro com responsabilidade, levando-se em conta seus desejos e interesses, envolvendo a 
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valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, 

estabelecendo vínculos solidários, com participação coletiva no processo de gestão e a 

indissociabilidade entre atenção e gestão. Assim, o atendimento humanizado exige dos 

profissionais de saúde, compartilhar com o seu paciente, o cuidar como sinônimo de ajuda às 

possibilidades da sobrevivência. Nessa perspectiva, destaca-se que, no atendimento 

humanizado às gestantes, recém-nascidos e das mães no período pós-parto, faz-se necessário 

prestar uma assistência específica, mediante a adoção de processo simples que facilitem o 

acesso, a cobertura e a qualidade do atendimento à mulher, desde o momento em que ela 

procura a unidade de saúde para iniciar seu acompanhamento do pré-natal. OBJETIVOS: 

Analisar a assistência prestada pela equipe de saúde às gestantes de uma maternidade pública 

do Sistema Único de Saúde, baseada no Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo, 

realizado em uma Maternidade pública, em Fortaleza-Ceará. Esta maternidade é conveniada 

pelo SUS, e presta assistência ao parto humanizado, por meio de uma equipe de 

multiprofissionais no atendimento às gestantes, acompanhamento no parto, nascimento dos 

bebês e das puérperas. O atendimento realizado pela equipe da mencionada maternidade é 

fundamentada no Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). A coleta de 

dados foi realizada em agosto de 2011. O instrumento de coleta de dados foi baseado segundo 

os preceitos do PHPN. Os resultados foram analisados e descritos, baseados em três itens do 

PHPN. RESULTADOS: O primeiro item defendido pelo do PHPN estrutura-se no incentivo 

ao pré-natal, desde o cadastramento da gestante, conclusão da assistência ao pré-natal, até o 

momento do parto. No caso específico da maternidade em estudo, a assistência ao pré-natal é 

realizada com no mínimo seis consultas, sendo vista, como um meio de manter a integridade 

física e materna das gestantes. Deste modo, as consultas acontecem a partir do primeiro 

trimestre até a 34ª semana de gestação, mensalmente. E quinzenais até a 38ª semana, e, a 

partir deste período de gestação, as consultas são semanais Além disso, determina que toda 

consulta deve ter uma anamnese de identificação das pacientes, suas principais queixas 

clínicas, histórico familiar e patologia progressiva, ginecológica e obstetra com exames físicos 

e laboratoriais. E, com relação a assistência prestada pelos profissionais no momento do parto, 

ela acontece a partir de uma equipe composta por profissionais devidamente capacitados na 

assistência ao parto normal, de forma individualizada e com qualidade, proporcionando 

suporte emocional ao binômio mãe e filho, permitindo assim, maior conforto e apoio da 

equipe. O segundo item defendido pelo Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento é a organização, regulação e investimentos na assistência obstétrica e neonatal 

como uma forma de proporcionar às mães e aos seus bebês uma assistência segura e de 

qualidade. No caso específico da maternidade em estudo, ela recebe verbas especificas do 

Ministério da Saúde através de convênios firmados pelo Sistema Único de Saúde e assegura 

uma assistência humanizada e de qualidade. O terceiro item refere-se à sistemática da 

assistência ao parto normal em detrimento ao parto do tipo Cesário, e a garantia da presença 

do acompanhante. Percebe-se que, a referida maternidade adere a esse processo, pois acontece 

a estimulação e sensibilização das gestantes com vistas em aderir ao parto normal, além de 

assegurar a presença do acompanhamento de escolha no Centro de Parto Normal. As 

gestantes e acompanhantes ao serem acolhidos, são amparados em relação ao apoio 

psicológico. Além disso, a gestantes são orientadas durante a prática de métodos delicados e 

agressivos, de análise e intervenções, impedindo, desta maneira, amargura e traumas. 

CONCLUSÃO: Ao analisar a assistência prestada pela equipe de saúde às gestantes de uma 

maternidade pública do Sistema Único de Saúde, baseada no Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento, constatou-se que, os profissionais são especializados e devidamente 

habilitados para realizarem cuidados humanizados às gestantes e aos recém-nascidos. Ainda 

assim, a instituição possui mecanismos efetivos que buscam atender às propostas defendidas 



 

pelo Programa. Observou-se que, a filosofia da maternidade em estudo, fundamenta-se na 

humanização da assistência, com apoio biopsicossocial, principalmente estimulando às 

gestantes na adesão ao parto normal. A mencionada maternidade possui como incentivo ao 

parto humanizado, à identificação pelos profissionais, da importância de uma assistência 

individualizada, com a presença do acompanhante na rotina de trabalho, sobretudo da adesão 

desses profissionais na correta preparação da pessoa que vai acompanhar à gestante e seu 

bebê, bem como a adequada adaptação da instituição para o recebimento desta 

pessoa/acompanhante. De todo o modo, é indiscutível que, o acompanhamento às gestantes 

realizado pela equipe desta instituição, é feito com base em uma assistência direcionada a 

segurança e ao amor. Ressalta-se como sugestão para trabalhos futuros, a realização de um 

estudo, direcionado a aplicação de um instrumento de coleta de dados específico, junto aos 

profissionais da área de saúde, das gestantes e seus acompanhantes em caráter complementar. 

DESCRITORES: Parto humanizado. Maternidade. Gestante. 
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REPERCUSSÕES DO ADOECIMENTO E TRATAMENTO NA SAÚDE MENTAL 

DOS ADOLESCENTES EM HEMODIÁLISE 
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INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica (IRC) surge na vida de uma pessoa 

determinando uma nova realidade, guardando em sua essência outras inúmeras possibilidades 

de transformações. Possibilidades que se apresentam no decorrer do adoecer, modificando o 

indivíduo e o seu estilo de vida, pois é necessário se adaptar e organizar sua vida frente a esse 

fenômeno. Além das transformações biológicas e subjetivas, geradoras de conflitos, essa fase 

pode ficar ainda mais conflituosa se a ela se soma uma doença como a IRC, que resulta em 

muitas restrições. Assim, os adolescentes portadores dessa patologia apresentam maiores 

chances de ter sua saúde mental afetada, quando comparados aos adolescentes sadios. Assim, 

ao se repensar sobre a prática de enfermagem, deve-se fazê-la numa perspectiva humanista, 

criativa e reflexiva, considerando como categoria central da profissão o cuidar compreendido 

como processo dinâmico, complexo, flexível e inovador, respeitando as diferenças e buscando 

atender as demandas. A enfermagem, ao focalizar seus esforços na atenção ao adolescente, 

deve reconhecer suas experiências vividas para embasar o planejamento da assistência de 

modo a atender essas necessidades. Em virtude disso, é importante conhecer para a partir 

disso elaborar e implementar estratégias que visem à promoção da saúde mental desses 

adolescentes, como forma de oferecer melhores condições para enfrentar a doença. 

Principalmente, diante de uma situação clínica em que a cura não é uma meta possível de ser 

alcançada, melhorar a satisfação do adolescente com IRC com seu tratamento e seu bem-estar 

geral deve tornar-se um dos objetivos primários, pois isso contribuirá com a saúde mental 

deles. OBJETIVOS: Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo analisar as 

repercussões do adoecimento e tratamento na saúde mental dos adolescentes em hemodiálise. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma investigação clínico-qualitativo, 

realizado em uma clínica de diálise, localizada no Município de Fortaleza/Ceará, no período 

de fevereiro a abril de 2012. A pesquisa clínico-qualitativa é o estudo e a construção dos 

limites epistemológicos de certo método qualitativo particularizado em settings da saúde, bem 

como abrange a discussão sobre um conjunto de técnicas e procedimentos adequados para 

descrever e compreender as relações de sentido e significados dos fenômenos humanos 

referidos. Estes se tornam objetos de estudo relevantes, à medida que assim são confirmados 

por uma observação crítica, já que frequentemente são geradoras e/ou exacerbadoras de 

angústias pessoais de estruturação complexa (TURATO, 2008). Foram utilizadas como 
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instrumentos de produção de dados a entrevista semi-estruturada e a observação. Participaram 

da pesquisa oito adolescentes com diagnóstico de insuficiência renal crônica submetidos ao 

programa de diálise selecionados por amostragem intencional e saturação dos dados. Foram 

critérios de inclusão: estar na faixa etária de adolescência definida pela OMS – 10 a 19 anos; 

realizar tratamento hemodialítico há mais de seis meses, para que estes pudessem ter 

experiências quanto ao processo de diálise e aceitar e ser autorizado pelos pais ou 

responsáveis para participar do estudo. As entrevistas foram gravadas, sendo utilizada como e 

técnica de tratamento do material, a análise de conteúdo temática de Bardin, na qual se buscou 

os núcleos de sentido que compõem a comunicação, cuja frequência teve sentido para o objeto 

analítico em questão. A análise permitiu maior compreensão do objeto, fazendo emergir as 

categorias e subcategorias de pensamento, sua correlação e a forma pela qual esta se 

manifestam. Foram ao todo quatro visitas a clínica para realizar a observação. O projeto de 

pesquisa foi encaminhado para apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará, sendo aprovado, conforme Parecer nº 226/11. RESULTADOS: 

Primeiramente foi observado o local da pesquisa para poder compreender como o adolescente 

está inserido neste contexto e suas relações, onde verificamos pontos que retratam uma gama 

de situações repleta de significados e que nos ajudaram a analisar o fenômeno estudado. Com 

base nas entrevistas foram definidas as seguintes categorias e subcategorias: Categoria 1 - 

Percepção do adolescente renal crônico em hemodiálise sobre a condição vivenciada: 

sentimentos e expectativas e Categoria 2 – Repercussões do tratamento hemodiálitico no 

estilo de vida e saúde mental dos adolescentes: Mudanças no estilo de vida dos adolescentes; 

Repercussão da rotina de tratamento na saúde mental do adolescente e Adaptação à condição 

vivenciada. Portanto, um aspecto importante a ser considerado pelo enfermeiro, durante a 

assistência aos adolescentes com IRC em tratamento hemodialítico, é estar sensível a todas as 

mudanças vivenciadas e tentar prestar um cuidado que não fique restrito à tecnologia dura 

(máquina de diálise, dialisador, cateter, agulha de fístula) e tecnologia leve-dura (protocolos, 

rotinas assistenciais), pois as demandas destas pessoas são muitas. A análise dos dados 

permitiu fundamentar o conhecimento teórico e prático relacionado às demandas do paciente 

dependente de hemodiálise sob uma visão sistêmica, pois foi possível identificar 

comportamentos, atitudes e práticas experienciadas no cotidiano de tratamento na sessão de 

hemodiálise e que repercutem na saúde mental. Foi possível por meio da observação do 

cenário de tratamento do adolescente em hemodiálise apreender que diversos elementos 

estruturais e organizacionais refletem na maneira como esse adolescente se insere no contexto 

de tratamento hemodialítico e as repercussões por conta das demandas/vulnerabilidades 

peculiares desse contexto. CONCLUSÃO: Os resultados nos permitiram perceber que, para 

os participantes do estudo, a saúde mental desses adolescentes é afetada de forma intensa, 

pois inclui uma luta constante para superar as transformações ocasionadas pela doença e a 

necessidade de aprender a lidar com sentimentos que provocam desconfortos. Nesse sentido, 

foi possível identificar que o adoecimento e especialmente o tratamento hemodialítico 

repercute na saúde mental, mas que isso pode ser minimizado com a prestação de um cuidado 

humanizado e integral, contribuindo para melhorar a saúde mental deles, pois utiliza atributos 

que são próprios da relação humana, essenciais na construção de vínculo entre o enfermeiro e 

o paciente no espaço de cuidado. O doente renal crônico apresenta significações as mais 

diversas ao tratamento de hemodiálise e as interpreta segundo suas crenças ou 

individualidade, sendo que a questão da sobrevivência surgiu como significado principal para 

tal evento. A doença renal e o tratamento de hemodiálise suscitam no indivíduo alterações 

emocionais de variados graus, que repercutem na saúde mental e consequentemente no 

tratamento. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Nessa 

perspectiva, ficou evidente por meio desse estudo que os profissionais de Enfermagem, que 

atuam em unidades de tratamento, como as clínicas de diálise, poderão obter melhores 



 

resultados em sua prática profissional se levarem em consideração as várias dimensões da 

pessoa cuidada apreendendo o significado disso na vida desses adolescentes e poder a partir 

melhorar as formas de cuidado. 

DESCRITORES: Adolescente. Diálise Renal. Saúde Mental. 



607 

 

CONHECIMENTO SOBRE A HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PRONTO 

SOCORRO PELOS ENFERMEIROS 

Israel Coutinho Sampaio Lima
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INTRODUÇÃO: Os serviços de urgência e emergência vêm sendo cada vez mais 

procurados, consequentemente, a demanda torna-se cada vez maior que a oferta, no entanto, a 

precariedade desses serviços se sobressai. Constantemente, nos deparamos com corredores 

aglomerados de pacientes em macas, sem colchões, sem privacidade, conforto ou segurança, à 

espera de atendimento. E devido às falhas estruturais, os trabalhadores desse serviço, 

encontram dificuldades para atuarem de forma holística e humanizada. O enfermeiro da 

unidade de urgência e emergência, que muitas vezes também é o responsável pela 

coordenação da equipe de enfermagem, precisa buscar meios para gerenciar o cuidado, 

visualizando as necessidades dos pacientes de forma integral, conciliando os objetivos 

organizacionais com os objetivos da equipe de enfermagem. Porém, quando os profissionais 

prestam atendimento em situações de urgência e emergência, não conseguem visualizar a 

realidade dos pacientes e as dificuldades pelas quais passam para a satisfação de suas 

necessidades de saúde. Desse modo, é importante a compreensão dessas situações para que o 

atendimento torne-se mais humanizado e acolhedor, utilizando-se tanto do conhecimento 

científico, como prático e técnico, afim de que possa agir com segurança diante as situações 

que exigem decisões rápidas e concretas, com o intuito de diminuir os riscos que ameaçam a 

vida do paciente. OBJETIVOS: Analisar e descrever o conhecimento dos enfermeiros do 

serviço de urgência e emergência de um Hospital Municipal, acerca da Humanização e 

implementação desta política em meio hospitalar, com foco no setor de urgência e 

emergência. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma pesquisa descritiva 

exploratória, com abordagem qualitativa, desenvolvida no município de São Benedito, Ceará, 

com seis enfermeiros do serviço de urgência e emergência do Hospital Municipal Dr. Bueno 

Banhos, entre os meses de setembro a outubro de 2012. O desenvolvimento deste estudo se 

deu após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido o qual obedece a 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, envolvendo pesquisa com seres humanos, 

para a coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados foram 

analisados conforme Minayo, onde houve a categorização dos dados de acordo com a 

similaridade das informações coletadas, o que originou duas categorias: conhecimento do 
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enfermeiro a cerca da política de humanização em meio hospitalar; e, principais percalços 

vivenciados pelos enfermeiros na implantação da humanização da assistência nos serviços de 

urgência e emergência. RESULTADOS: Foram entrevistados 06 enfermeiros do serviço de 

Urgência e Emergência do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, São Benedito-CE. Destes 

quatro se encontravam na faixa etária entre 20 a 35anos e dois entre 35 a 50 anos. Em relação 

à escolaridade apenas um dos entrevistados, não possuía pós-graduação, porém nenhum com 

especialidade na área de Urgência e Emergência. Sobre a renda mensal, verificou-se que 75% 

dos enfermeiros ganham entre R$3.000,00 a 4.000,00; 12,5% entre 2.000,00 e 3.500,00 e 

12,5% 1.800,00 reais, 90% destes trabalham mais de 40h semanais. Desvelou-se que, os 

enfermeiros sabem o significado do processo de humanização, pois inferem que a 

humanização enquanto política pública consiste no aumento do grau de corresponsabilidade 

na produção de saúde, resultando em mudanças na cultura da atenção aos usuários; onde 

haverá uma transformação do vínculo trabalhador-usuário, cuidador e ser cuidado. Como 

política, a humanização deve, portanto, traduzir princípios e modos de operar no conjunto das 

relações entre profissionais e usuários, entre os diferentes profissionais, entre as diversas 

unidades e serviços de saúde e entre as instâncias que constituem o SUS. Os enfermeiros 

destacam a importância e necessidade da política de humanização, no entanto demonstram 

que o sistema no qual estão inseridos é ineficaz para a aplicação e adequação deste processo 

conforme o Ministério da Saúde institui. Diante dessa realidade, foram identificados alguns 

fatores, que corroboram para que ocorra a negligência do processo de humanização, tais 

como: a desvalorização profissional, jornada semanal de trabalho pesada e longa, deficiência 

de recursos humanos, a falta de educação continuada, falta de reconhecimento profissional e 

maior comprometimento dos gestores com a saúde pública. As atividades desenvolvidas no 

serviço de Pronto Socorro, em especial as urgências e emergências, se desenvolvem em um 

ambiente estressante. Assim, torna-se necessário primar pelos valores éticos, além do 

conhecimento das técnicas e da tecnologia utilizada no setor, devendo a instituição reconhecer 

que o profissional é um ser humano e investir na sua capacitação, reconhecendo o seu 

potencial e limitações, pois, estará fornecendo suporte para que a profissão seja executada 

com humanidade e o profissional irá reconhecer a sua aparente insensibilidade que, na 

realidade, não deixa de ser uma máscara, que faz com que ele se configure como herói do 

cuidado. Sendo herói, não poderá mostrar o quanto ele é sensível. Visto que, o cuidador só 

poderá prestar uma assistência humanizada por meio da sua própria humanização e da sua 

valorização como ser humano. Em vista disso, observa-se que humanização significa, ou 

deveria significar cuidado não só para os pacientes como também para o cuidador, buscando a 

melhoria das condições de trabalho, onde os profissionais possam sentir-se valorizados e 

menos sobrecarregados e estressados diante das tribulações ou pressões que o ambiente de 

trabalho os expõe, e assim, construir uma saúde mais humana, com profissionais saudáveis 

fisicamente e mentalmente, pois a espiritualidade, a qual envolve a saúde mental esta ligada 

diretamente na qualidade do cuidar. CONCLUSÃO: Todos que vivenciam a experiência de 

estar em um ambiente de emergência, sejam os pacientes, os familiares ou mesmo a equipe de 

saúde, acabam tendo o seu psicológico afetado, pois vivenciam um ambiente de muita tensão, 

estresse, ou até mesmo desespero. Sendo assim, diante de todas essas especificidades em que 

o ambiente os expõe; os trabalhadores desse serviço, encontram dificuldade de atuarem de 

forma humanizada, visto que, para se prestar uma assistência humanizada é necessário que 

haja maior valorização do ser humano, qualificação dos hospitais por meio de melhores 

condições físicas e materiais, capazes de atender a toda a demanda, pela capacitação contínua 

dos funcionários, possibilitando assim uma melhor organização, que atuem com 

solidariedade, buscando atender as necessidades da instituição como um todo e da 

comunidade, atendendo-os de maneira integralizada. Sendo assim, o resultado do estudo 

serviu como subsídio para analisar o conhecimento dos enfermeiros, no tocante a 



 

humanização hospitalar, ficando evidente que os mesmos detêm o conhecimento sobre 

humanização, reconhecem sua importância, até sabem como aplicá-la, porém são muitos os 

obstáculos enfrentados. Entre eles: a desvalorização dos profissionais por parte da gestão 

pública em saúde; o déficit na oferta de materiais, sobrecarga de trabalho, infraestrutura 

precária, falta de educação continuada e capacitação profissional. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Contudo, é possível se ter 

uma assistência verdadeiramente humanizada, porém é necessário dedicação não só dos 

profissionais envolvidos como um todo e não apenas do ser enfermeiro, mas, sobretudo dos 

gestores, disponibilizando meios que valorizem o ser enquanto usuário e/ou profissional, além 

de melhorar a estrutura física das instituições de saúde. 

DESCRITORES: Humanização da Assistência. Serviço Hospitalar de Emergência. Serviço 

Hospitalar de Enfermagem. 
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ASPECTOS EMOCIONAIS NA VIVÊNCIA DO CÂNCER DE MAMA: SUBSÍDIOS 

PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM 
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1 

Priscila de Vasconcelos Monteiro
2 

Fátima Dayanne Wirtzbiki Ferreira
3 

Ana Irys Bezerra de Sousa
3 

Suiany Marques Leite
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é uma patologia de grande incidência entre mulheres. 

Quando diagnosticado tardiamente pode levar à morte. A cada ano eleva-se o índice de novos 

casos. Portanto, constitui-se em sério problema de saúde pública. O câncer de mama é 

segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, correspondendo a 

22% dos casos novos a cada ano. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama 

continuam elevadas devido ao diagnóstico tardio, muitas vezes em estágios avançados. Ser 

diagnosticada com câncer de mama pode ser uma experiência devastadora, não somente para 

a mulher, mas toda a família vivencia as dificuldades advindas da patologia. A elevada 

frequência de mortes em decorrência dos diversos tipos de cânceres existentes contribui para a 

intensidade dessa experiência. Dor, alterações na imagem corporal, terapias agressivas e a 

fragilidade advinda, são consequências indesejadas, mas que fazem parte da experiência da 

doença. Dessa forma, as pessoas vítimas desta patologia são duramente atingidas física, 

psicológica e socialmente, tanto pela doença como pelo tratamento. Aceitar a nova condição e 

adaptar-se à nova imagem corporal exige grande esforço. Diante disso, o enfermeiro possui 

papel relevante no momento em que atua na dimensão interpessoal, ao levar conforto e 

orientação, de forma a auxiliar no processo de entendimento da doença, na terapia e 

reabilitação. Assim, questionou-se como o enfermeiro pode intervir nos aspectos subjetivos 

da vivência do câncer de mama. OBJETIVO: O estudo objetivou apontar possíveis 

intervenções de enfermagem relacionadas aos aspectos emocionais na vivência do câncer de 

mama. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo bibliográfico, cujas 

fontes principais selecionadas para a pesquisa foram as bases de dados bibliográficos com 
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acesso via internet, tendo como base referencial LILACS e SciELO. Outros materiais 

pertinentes ao tema foram obtidos no Instituto Nacional do Câncer disponibilizados na 

internet. Foram usados os descritores: “neoplasias mamárias”, “câncer de mama” e 

“enfermagem”. Os critérios para a seleção do material de análise foram: data de publicação de 

2008 a 2012; idioma português; tipo de publicação artigos científicos de revisão ou originais. 

Os critérios de exclusão foram: textos descontextualizados do resumo ou que não se 

enquadrassem nos objetivos propostos pelo presente trabalho. Após aplicação dos critérios 

obteve-se um total de 2.039 artigos científicos. Neste estudo elaborou-se um formulário para 

guiar a coleta e análise dos dados contendo perguntas simples referentes aos objetivos, 

metodologia aplicada e resultados obtidos nos estudos. Dentre os trabalhos selecionados e 

pertinentes ao tema em estudo, o primeiro procedimento executado foi à leitura minuciosa de 

cada um dos artigos, num segundo momento procedeu-se à classificação do material obtido, 

considerando aqueles que englobavam as possíveis intervenções de enfermagem relacionadas 

aos aspectos emocionais na vivência do câncer de mama. RESULTADOS: O fato de se estar 

com câncer de mama envolve basicamente a passagem por etapas que se sobrepõem: o 

recebimento do diagnóstico, a realização de um tratamento longo e agressivo, aceitação de um 

corpo marcado por uma nova imagem e necessidade de conviver com a mesma. Assim, 

mesmo tendo consciência da evolução da tecnologia e dos tratamentos existentes para a 

doença, aceitação da nova situação é um processo influenciado por diversos fatores. A 

participação da família, a proximidade de pessoas queridas, o exemplo dos que já superaram a 

doença, a fé e a religiosidade atuam como propulsores do desejo da mulher em vencer o 

câncer. Após receber o diagnóstico, a mulher pode vir a ter uma série de problemas, 

ultrapassando os de ordem física e familiar. À medida que a doença progride, a ideia da morte 

se torna mais próxima,o que pode favorecer o aparecimento de quadros depressivos. Neste 

ponto, a colaboração do enfermeiro torna-se essencial. Pois este deve ser capaz de reconhecer 

até que ponto esses sentimentos estão interferindo na busca por saúde, na adesão à terapêutica 

e no autocuidado. Para tal tarefa, apenas o conhecimento técnico-científico e tecnologia 

avançada não são suficientes. Faz-se necessário, antes de tudo, suporte humano, sensível às 

necessidades da mulher, focado da intersubjetividade e nos significados do padecimento 

apresentados. Isto implica numa relação de acolhimento, em aceitação da pessoa do outro na 

sua nova realidade e o reconhecimento deste como alguém que possui individualidade, 

autonomia e dignidade. A enfermeira exerce um papel de grande relevância na vida destas 

mulheres, pois ao identificar as preocupações, ansiedades e medos, tem a oportunidade de 

prestar orientações e apoio emocional. Ao atuar com vistas ao restabelecimento emocional, o 

enfermeiro deve estar consciente da importância da saúde mental nos processos de 

recuperação e reabilitação da saúde. Uma conduta cuidadosa e calma, com o estabelecimento 

de uma relação de empatia e confiança entre paciente e enfermeira, pode controlar a ansiedade 

frente ao diagnóstico. Além disso, ao controlar a ansiedade e reduzir o nível de estresse, o 

corpo estará mais bem preparado para resistir às doenças oportunistas, com melhora da 

resposta imunológica, e, assim modular a reestruturação do tecido lesionado. CONCLUSÃO: 

Deste modo, o enfermeiro deve prestar assistência que unifique técnica, ciência e 

humanização, fornecer todas as informações e orientações necessárias, respeitar as 

necessidades e o nível de entendimento da mulher. Para isto é importante que esse 

profissional desenvolva uma relação de confiança e estímulo para que as mulheres com câncer 

de mama possam expressar o que realmente lhes preocupa. Notou-se que o tratamento para o 

câncer de mama provoca reações de incertezas gerando angústia diante ao desconhecido, falta 

de confiança e a expectativa de como será seu tratamento e recuperação. Portanto, o 

enfermeiro deve orientar essa mulher no sentido de promover a melhoria da qualidade de vida 

e minimizar os efeitos de seus medos e anseios. Desta forma, terá a possibilidade de exercer 

plenamente o ato de cuidar e possibilitar a superação dos obstáculos. 



 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Este trabalho demonstra a 

importância da intervenção do enfermeiro durante o diagnóstico e tratamento do câncer da 

mama, visto que é fundamental que sejam considerados os conflitos emocionais pelos quais a 

paciente irá passar e possa apoiá-la emocionalmente, explicando as formas de tratamento às 

quais será submetida, bem como possíveis complicações. Assim, é necessário enfatizar que o 

enfermeiro deve ser um participante ativo e transformador; atuar com ética e conhecimentos 

específicos da área; contribuir para desmistificar o estigma que representa o câncer para a 

mulher; e, portanto, atuar em prol de um bom prognóstico e melhor qualidade de vida da 

mulher com câncer de mama. REFERÊNCIAS: Ministério da Saúde. Instituto Nacional do 

Câncer. Tipos de câncer: mama. [Internet]. Brasília: INCA; 2013. [Acesso em 08 de maio de 

2013]. [aprox.3 telas]. Disponível em: 

http://www.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/mama. Bertolo BL,Pauli 

LTS.O papel da enfermagem como cuidadora nas questões das fragilidades da mulher pós-

mastectomia. Boletim da Saúde. 2008jan/jun; 22(1):57-66. 

DESCRITORES: Enfermagem. Neoplasias mamárias. Câncer de Mama. 
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INTRODUÇÃO: O trabalho da enfermagem exercido em uma Unidade de Tratamento 

Intensivo (UTI) é um desafio constante, pois requer vigilância, habilidade, conhecimento e 

sensibilidade, principalmente em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), em 

especial, uma vez que o paciente não fala, é extremamente vulnerável e totalmente 

dependente da equipe que o assiste (GOMES, 2011). No contexto atual, há uma preocupação 

mundial em uma UTIN são internados os recém-nascidos prematuros extremos, aqueles que 

possuem alterações cardíacas e respiratórias, com instabilidade hemodinâmica, más-

formações congênitas e todos que necessitam de cuidados intensivos de uma equipe 

multiprofissional durante vinte e quatro horas por dia. É considerado um ambiente repleto de 

equipamentos, com rica tecnologia, dinâmico e sobrecarregado de contínuos movimentos e 

intervenções, por diversos tipos de profissionais e pelos familiares do recém-nascido (RN) 

que são responsáveis e participantes do cuidar (ROLIM et al., 2010). Devido a modernização 

de unidades neonatais equipadas com recursos humanos e tecnologias complexas e 

especializadas, é possível a sobrevivência de neonatos com idades cada vez menores, a 

prematuridade ainda é responsável por 50% da morbi-mortalidade entre os recém-nascidos 

sem anomalias fetais de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar da importância da UTIN 

para os neonatos doentes, contraditoriamente, essa unidade que deveria zelar pelo bem-estar 

da criança em todos os seus aspectos, é por excelência um ambiente nervoso, impessoal e até 

temeroso para aqueles que não estão adaptados às suas rotinas. Tal ambiente é repleto de 

luzes fortes e constantes, barulho, mudanças de temperatura, interrupção do ciclo do sono, 

visto que são necessárias repetidas avaliações e procedimentos, acarretando, muitas vezes, 

desconforto e dor (REICHERT; LINS; COLLET, 2007). A assistência neonatal passou por 
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muitas transformações e o advento de novas tecnologias trouxe um universo mais amplo à 

assistência aos recém-nascidos (RN). Essas mudanças atingiram também a finalidade do 

trabalho nas unidades neonatais, que não se dá só na perspectiva da sua racionalidade e na 

recuperação do corpo anatômico - fisiológico do RN, mas passa a preocupar-se com a família 

e a qualidade de vida (GAIVA et al, 2004). O cuidado em uma UTIN é, muitas vezes, 

realizado de maneira generalista, tecnicista; torna-se exaustivo e estressante, podendo 

desumanizar as relações e resultar nas condições de sobrevivência de pessoas que atentam 

contra a dignidade humana. O cuidado obsessivo tira a espontaneidade das pessoas, tolhe a 

sua energia de experenciar o cuidado que evidencie uma preocupação com o 

biopsicoemocional do bebê e sua família (ROLIM, 2006). A complexidade da rotina UTIN, 

relaciona-se ao aparato de diversos equipamentos e aparelhos tecnologicamente sofisticados 

existentes, onde ainda, há condutas e procedimentos essenciais ao tratamento do RN, além de 

muitas vezes haver superlotação na unidade, sobrecarga de trabalho por parte dos 

profissionais de saúde. Nestas circunstâncias, a ambiência neonatal associada às condutas 

terapêuticas mecanicistas pode gerar manifestações físicas e patológicas, causando grande 

desconforto ao bebê e prejudicando ainda mais seu desequilíbrio orgânico (OLIVEIRA, 

2009). OBJETIVO: Identificar as influências da tecnologia no processo do cuidado 

humanizado de enfermagem ao RN em uma UTIN. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: 

Pesquisa bibliográfica, realizado por meio de artigos encontrado em bancos de dados digitais 

Scielo e Bireme no período de 2004 a 2013. Segundo Polit, Beck e Hungler (2004), esse tipo 

do estudo é realizado com a pretensão de conhecer a realidade proposta. As informações 

encontradas foram organizadas e analisadas por meio de leituras sucessivas em dois 

momentos. No primeiro momento foi feita uma leitura flutuante, buscando um melhor 

conceito sobre o assunto proposto. No segundo momento foi realizada uma exploração do 

material, de forma bem mais específica. Nesta etapa foi realizado o fichamento das 

informações e associação com o tema para que as informações possam ser interpretadas 

através de uma leitura sistemática. O período da coleta de dados foi de abril a junho de 2013. 

RESULTADOS: Podemos afirmar, segundo Lucio et al, (2008) que a evolução tecnológica 

exerce forte influência nas terapêuticas de suporte, recuperação e manutenção da vida. O 

ambiente da UTIN propicia uma experiência ao recém-nascido bastante diferente daquela do 

ambiente uterino, uma vez que este é o ideal para o crescimento e desenvolvimento fetal, pois 

possui características distintas, como temperatura agradável e constante, macicez, aconchego, 

e os sons extra-uterinos são filtrados e diminuídos (REICHERT et al, 2007). Segundo Saraiva 

(2004) o ambiente da UTIN sobre interferências de outros fatores além da área e distribuição 

física que são: iluminação, temperatura, ruídos, manuseios e atuação da equipe 

multidisciplinar, o que pode contribuir com complicações (agitação, hipotermia, perda de 

peso, deficiência auditiva e visual), estresse e desconforto aos recém-nascidos internados 

nestas unidades. Entretanto, a busca do equilíbrio da natureza humana e o arsenal tecnológico, 

tão presente nos dias atuais, é tarefa desafiante, visto existirem nesse processo pessoas 

dotadas de singularidade e necessitadas de interação com o meio e com as outras pessoas. 

Segundo Rolim (2006), a atenção ao recém-nascido (RN) deve ser estruturada e organizada, 

pois este faz parte da população sujeita a riscos. A assistência, portanto, não deve ser 

direcionada somente para condutas técnicas operacionais, mas também para uma tecnologia 

associada ao acolhimento, desenvolvendo uma visão esclarecedora, que vem do “olho do 

coração” do cuidador para o ser que está sendo cuidado em sua integralidade, respeitando sua 

individualidade. A fim de dar conta da complexidade que é assistir o RN em uma UTIN, 

enfatizamos a importância do envolvimento da equipe de enfermagem na assistência ao 

binômio mãefilho ressaltando a necessidade de humanizar essa assistência, facilitando a 

interação entre equipe profissional-RN-mãe. Esse cuidado proporciona o crescimento e 

desenvolvimento e recuperação do RN de forma satisfatória e contribui para minimizar os 



 

efeitos nocivos provocados pela hospitalização, tornando os pais elementos ativos dentro do 

processo de hospitalização, além de contribuir para uma boa qualidade de sobrevida do bebê 

(MOREIRA, 2001). CONCLUSÃO: A humanização se faz por meio de ações 

interdisciplinares procurando não influenciar o cuidado pela tecnologia deixando o mesmo 

tecnicista e, sim percebendo o RN como um ser único, frágil, dependente de cuidados 

especiais de acordo com suas peculiaridades. Assim, acredita-se que o cuidado a ser 

implementado na UTIN necessita ser exercido e vivenciado em sua totalidade, na tentativa de 

reduzir manuseios excessivos que possam comprometer o bem-estar do bebê, provocando 

nele manifestações de estresse, dor, alterações fisiológicas e comportamentais. Refletindo a 

vivência, desta autora, como enfermeira atuante na UTIN, assim como da urgência em assistir 

o RN de risco (ROLIM, 2006). 

DESCRITORES: Humanização. UTIN. Tecnologia. 
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INTRODUÇÃO: como assistir pacientes fora de possibilidades terapêuticas de cura tendo em 

vista que o nosso modelo de saúde enfatiza primordialmente prevenir, diagnosticar, tratar e 

extinguir a doença? Emerge a necessidade de criar um cuidado destinado a pacientes ao qual a 

cura não é o objetivo do tratamento haja vista que não se pode deter a progressão da doença. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua Cuidados Paliativos como: “abordagem 

que promove a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de doenças que 

ameaçam a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a 

identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de 

natureza física, psicossocial e espiritual (OMS, 2002, p.84)”. Por sua vez, a enfermagem, 

inserida na equipe multiprofissional, é de suma importância para valorizar e colocar em 

prática os princípios instituídos pela OMS. Entretanto, o enfermeiro e sua equipe, na maioria 

das situações, não encontram-se totalmente prontos para tratar de assuntos que sejam 

remissivos ao processo de morrer ou a morte intervindo na sua relação com o paciente e 

família. Sendo uma prática relativamente nova no país, indagamos quais são as atribuições 

e/ou funções desses profissionais frente à paciente e famílias que vivenciam a iminência da 

morte? Acreditamos ser necessário estabelecer e limitar as funções desses profissionais na 

área produzindo um cuidado efetivo e qualificado OBJETIVO: construir um protocolo 

assistencial que contemple atuação da Enfermagem em Cuidados Paliativos. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: o estudo utilizou como método de pesquisa a Revisão Integrativa (RI) 

tendo como aporte teórico-metodológico a Prática Baseada em Evidências (PBE), capaz de 

reunir e sintetizar o conhecimento disponível sobre determinada temática contribuindo para a 

prática profissional. A RI é executada em seis etapas interdependentes. Estabelecer o 

questionamento da revisão integrativa: qual a atuação da enfermagem em Cuidados 
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Paliativos? Busca de literatura: foram utilizadas as combinações dos descritores 

“enfermagem, cuidados paliativos e doente terminal” nas bases de dados LILACS, SCIELO e 

BDENF. A amostra final foi composta por 16 artigos após exclusão das obras estrangeiras, 

editoriais, monografias, dissertações e teses além de artigos, após leitura dos resumos, que não 

atendessem a perspectiva do estudo. Categorização dos estudos, onde utilizou-se o 

instrumento de Ursi (2005) avaliando-se as singularidades de cada artigo no que concerne a 

metodologia adotada, resultados e conclusões obtidas possibilitando a análise de conteúdo 

acerca das funções do enfermeiro em Cuidados Paliativos. Análise dos estudos incluídos, na 

qual optamos pela Análise de Conteúdo de Bardin e análise categorial onde o texto é 

desmontado em unidades e reagrupado em categorias temáticas que demonstrem suas ideias 

relevantes. Apresentação e discussão dos resultados, realizada de forma dissertativa a partir 

das sinopses dos artigos e categorias temáticas criadas. Sexta etapa: síntese de conhecimento, 

que culminou na elaboração do Protocolo Enfermagem em Cuidados Paliativos. 

RESULTADOS: emergiram nove categorias temáticas que embasam o Protocolo 

Enfermagem em Cuidados Paliativos: educação para cuidado; finitude humana; assistência 

holística; Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE); relacionamento interpessoal; 

avaliação da dor; espiritualidade; apoio familiar e assistência domiciliária. O protocolo 

apresentado contempla passos que auxiliem, organizem, facilitem e subsidiem as ações de 

enfermagem em cuidados paliativos. É dividido em três passos por questões metodológicas. O 

primeiro passo engloba a perspectiva da formação do enfermeiro na qual incluímos a 

educação continuada e espaços para debates. Nesta mesma etapa, prosseguimos considerando 

a abordagem holística, que valoriza a multidimensionalidade do homem, como modelo a ser 

seguido pela enfermagem permeando todas as suas intervenções. O segundo passo inicia-se 

com o estabelecimento da SAE na prática profissional baseada em uma teoria de enfermagem 

que adeque-se ao perfil do público atendido. A operacionalização da SAE é instrumentalizada 

por meio do desenvolvimento do Relacionamento Terapêutico (RT) enfermeiro-paciente com 

construção de comunicação clara, simples e honesta. O RT é a ferramenta que permite o 

cuidado espiritual e controle dos sintomas do paciente. O terceiro passo direciona-se a família, 

sendo que a enfermagem cuida desta em todo processo de morte do ente querido e seu apoio 

estende-se até o luto. CONCLUSÃO: percebemos a atuação em cuidados paliativos de modo 

complexo na medida em que exige da enfermagem condições de assistir integralmente 

indivíduos acometidos por doenças graves sem possibilidades de cura. Os profissionais 

sentem dificuldade em tratar e consolidar os assuntos discutidos nas categorias temáticas 

devido uma diversidade de fatores: esquiva no cuidado do processo de morte/morrer; o déficit 

na abordagem tanto na graduação quanto na educação continuada desse mesmo processo; 

desgaste diante do trabalho nos serviços de saúde, cuidados emocionais segundo a demanda 

do paciente/família e enfrentamento ambivalente da terminalidade humana. O cuidado 

paliativo é uma área em ascensão no país, mas os assuntos encontram-se pouco 

desenvolvidos, fazendo uso de conceitos prontos idealizados, apresentando-se de forma 

abstrata. Esse protocolo é apenas um possível instrumento de enfermagem em cuidados 

paliativos. Sugerimos a realização de pesquisas com enfermeiros da área que analisem e 

avaliem o protocolo elaborado à realidade vivenciada por estes, destacando pontos positivos 

que possam ser considerados em sua prática e ressaltando falhas a serem corrigidas. 

IMPLICAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: o trabalho em questão 

trouxe um panorama geral dos cuidados paliativos no país e a própria atuação da enfermagem 

na área. O Protocolo Enfermagem em Cuidados Paliativos tem como propósito sistematizar, 

organizar, facilitar e humanizar o trabalho do enfermeiro e sua equipe. Acreditamos que o 

trabalho desperta a importância do reconhecimento e apropriação das atribuições do 

enfermeiro em cuidados paliativos qualificando sua assistência beneficiando paciente e 

família. 



 

DESCRITORES: Enfermagem. Cuidados Paliativos. Doente Terminal. 
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INTRODUÇÃO: A atenção psiquiátrica, no Brasil, até a década de 70 foi marcada pela 

qualidade ruim de assistência prestada às pessoas em sofrimento psíquico e pela cronificação 

dessa condição, tendo como principal norteador o modelo médico hegemônico e 

asilar/hospitalocêntrico. Neste ínterim, surge a Reforma Psiquiátrica, movimento que criticava 

a estrutura asilar e apresentava propostas diferenciadas de assistência em saúde mental, tais 

como: assegurar os direitos dos pacientes com transtorno mental, auxiliar nas atividades da 

vida diária, valorizar o sujeito, facilitar trocas sociais, reproduzir subjetividade, promover 

autonomia e reinserção do sujeito na sociedade. (DAMÁSIO; MELO; ESTEVES, 2008). Os 

principais objetivos enfatizados pela reforma foram: substituição dos aparatos manicomiais 

pelos serviços comunitários e normatização das internações involuntárias. Desse modo, os 

serviços de saúde mental devem estar envolvidos com o desenvolvimento de atividades 

especiais, exigindo dos profissionais de saúde, em especial do enfermeiro, versatilidade e 

capacidade de desenvolver projetos terapêuticos diversos, considerando as necessidades 

peculiares de cada usuário e as habilidades dos profissionais de outras áreas para atender os 

preceitos do modelo assistencial. Sendo assim, a Enfermagem Psiquiátrica esteve em um 

longo processo de transformação de um paradigma, da internação para a 

desinstitucionalização, e nesse contexto, fica clara a importância de uma mudança de conceito 
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e atitude em relação às situações de adoecimento mental, por aqueles que prestam a 

assistência devida. Para que isso ocorra, é importante que os enfermeiros façam a adesão às 

novas concepções e assim possam efetivar a assistência pautada em uma ideologia de 

cidadania, ética, humanização e uma assistência integral, compreendendo o indivíduo como 

um todo. Diante dessa situação, torna-se essencial a existência de uma equipe interdisciplinar, 

na qual haja, entre seus integrantes, o inter-relacionamento efetivo, buscando a reciprocidade 

e aceitação, tanto entre os profissionais de enfermagem e os das demais profissões, quanto 

entre eles e o sujeito de seu cuidado. (VILLELA; SCATENA, 2004). A redefinição e 

reorganização estruturais dos processos de trabalho, tendo como proposta o enfrentamento de 

problemas específicos de saúde mental, devem existir e o enfermeiro deve estar apto a 

compreender e promover um cuidado integral ao indivíduo em sofrimento psíquico, levando 

em consideração a autonomia do sujeito, ensinando-o a promover o autocuidado e reforçando 

a importância de aderir de forma correta à terapêutica, visando uma plena recuperação, com 

possível melhoria da qualidade de vida daquele, bem como dos que estão ao seu redor. O 

presente estudo pretende contribuir com o acervo disponível referente à atuação do 

enfermeiro no âmbito da Saúde Mental, promovendo a compreensão do cuidado humanizado 

que deve ser direcionado às pessoas em sofrimento psíquico. Acreditamos que quando os 

enfermeiros refletem e relacionam teoria e prática em saúde mental, estabelecem assim, 

adaptações e transformações necessárias à assistência. OBJETIVO: Conhecer as 

contribuições e os entraves existentes na assistência prestada por profissionais de enfermagem 

às pessoas em sofrimento psíquico. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de uma 

revisão integrativa da literatura. Cinco artigos foram selecionados por meio de busca nas 

bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde) e SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online). Os descritores utilizados, concomitantemente, foram: 

Enfermagem, Enfermagem Psiquiátrica e Estresse Psicológico. Os critérios de inclusão para 

este estudo consistiram em artigos publicados em português, com os textos na íntegra 

disponíveis nas bases de dados selecionadas, no período de 2003 a 2013 A justificativa do 

recorte temporal de 10 anos, se dá pela importância que tal assunto vem ganhando no decorrer 

destes anos. A busca foi realizada nos meses de junho e julho de 2013. Para coleta dos dados 

utilizou-se um instrumento já validado e adaptado para o objeto em estudo. E para análise dos 

dados, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. RESULTADOS: Em análise dos 

achados, observamos que foi exposto pelos enfermeiros, como uma efetiva maneira de prestar 

o cuidado necessário a um usuário em sofrimento psíquico, é atuar em um cenário onde as 

práticas cotidianas e os saberes trazidos para o serviço sejam a base da aprendizagem 

significativa, onde os conhecimentos teóricos mobilizem a capacidade formadora, permitindo 

que o profissional atue nas mais diversas situações deste tipo de adoecimento. A escuta torna-

se importante mecanismo para a promoção desta assistência. No contexto da reforma da 

atenção psiquiátrica, esta tecnologia leve/relacional sobressai como uma das habilidades 

interpessoais a serem aprendidas por todos os profissionais de saúde. Ademais, a existência de 

um vínculo entre o enfermeiro e o indivíduo que procura no serviço uma solução para o seu 

problema, também é de extrema importância, pois pode estimular uma maior adesão do 

usuário às atividades propostas para a sua reabilitação. O vínculo pode ser uma ferramenta 

que agencia as trocas de saberes entre o técnico e o popular, o científico e o empírico, o 

objetivo e o subjetivo, convergindo-os para a realização de atos terapêuticos conformados a 

partir das sutilezas de cada coletivo e de cada indivíduo. Ele favorece outros sentidos para a 

integralidade da atenção à saúde (JORGE et. al, 2009). Com isso a Enfermagem necessita 

adequar, aos elementos dos processos de trabalho do enfermeiro, seu objeto e as finalidades 

do trabalho. A Enfermagem, neste contexto, precisa agregar ao saber do cuidado de 

enfermagem, as diretrizes do Sistema Único de Saúde, incluindo política de saúde e 

legislação, além dos pressupostos do modelo psicossocial. Desta forma, faz-se primordial 



 

estudo com descrição da atuação profissional, que tragam efetivamente reflexões da 

identidade da enfermagem de saúde mental no sentido de orientar um cuidado de enfermagem 

com a filosofia e a política dos serviços substitutivos. (DAMÁSIO; MELO; ESTEVES, 

2008). Nesse modo de conformação, certifica-se que a necessidade de capacitação e 

especialização de trabalhadores de enfermagem para o cuidado dos doentes mentais esteve 

relacionada com o peculiar processo de transformação dos asilos em espaço terapêutico da 

loucura nos diferentes locais e não diretamente relacionada ao processo de institucionalização 

da enfermagem como profissão no Brasil (OLIVEIRA, ALESSI, 2003). Os enfermeiros 

sinalizam para a questão da integralidade do cuidado, que deve ser compreendida como um 

atributo que permeia a prática de todos os profissionais de saúde. Deve ser fruto do esforço e 

confluência de vários saberes de uma equipe multiprofissional, no espaço concreto e singular 

dos serviços de saúde (PINHO; SIQUEIRA; PINHO, 2006). CONCLUSÃO: Perante o 

discutido, notamos que são poucos as publicações relacionadas ao objeto em estudo, o 

demanda um maior aprofundamento científico, a fim de melhorar os saberes e práticas da 

enfermagem no campo da saúde mental/atenção psicossocial, de modo que o enfermeiro 

realize um cuidado humanizado com base na integralidade do sujeito, considerando suas 

necessidades e individualidades, bem como para o espaço familiar, socioeconômico e cultural 

no qual está inserido. Ainda assim, faz-se fundamental que as relações entre profissional e 

usuário sejam repletas de atitudes de responsabilidade, aproximação, afetividades, 

disponibilidade de escutas e de mediação de conflitos. CONTRIBUIÇÕES E 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Situações de sofrimento psíquico exigem da 

equipe de enfermagem uma percepção crítica referente ao cuidado físico e emocional que 

deverá ser prestado. O duplo desafio para esta equipe é compreender como as emoções do 

paciente influenciam as condições físicas e identificar o melhor cuidado para o paciente que 

experimenta o sofrimento emocional e espiritual adjacente. REFERÊNCIAS: DAMÁSIO, 

Virgínia Faria; MELO, Viviane da Costa; ESTEVES, Karla Bernardes. Atribuições do 
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Nursing UFPE on line [JNUOL/DOI: 10.5205/01012007], v. 2, n. 4, p. 425-433, 2008. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é um problema de saúde pública no Brasil em 

virtude de sua elevada morbimortalidade, e sua característica lenta e silenciosa, muitas vezes 

sem sintoma na fase inicial, o que pode atrasar o diagnóstico. Sabe-se que a presença de 

infecção causada pelo Vírus do Papiloma Humano (HPV) é uma das causas do câncer de colo 

de útero. Além de outros fatores de risco como início precoce da vida sexual, a multiplicidade 

de parceiros, tabagismo e etc. Segundo Silva, et. al.(2010) os cânceres de colo de útero são 

ocasionados por 15 tipos de HPV, e os mais comuns são o HPV 16 e o 18. O exame do 

Papanicolaou, método de prevenção do câncer de colo do útero, é um exame simples, de 

baixo custo, e deve ser realizado periodicamente em mulheres com vida sexual ativa. Com a 

realização periódica do exame citopatológico é possível realizar o diagnóstico precoce, 

possibilitando assim, a diminuição dos índices de mortalidade já que se trata de um exame 

preventivo de uma patologia curável. Mesmo sendo um método simples, ainda há resistência 

de muitas mulheres por medo, vergonha e até mesmo falta de conhecimento sobre a 

importância de realizar o exame. Além da realização do exame, se faz necessário enfatizar 

que não basta apenas realizá-lo, mas que é imprescindível o retorno para recebê-lo, entretanto, 

nota-se que existe um acúmulo de resultados de exames nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS). Isso implica em detrimento dos recursos humanos e financeiros e do tempo destinado 

à coleta e avaliação do material citológico. O papel do profissional de enfermagem é 

imprescindível nesse âmbito, pois muitas vezes por desconhecer a importância do exame, 
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muitas mulheres apresentam resistência, e até certo descaso frente à realização do exame 

preventivo do papanicolaou. OBJETIVO: analisar os motivos que levam as mulheres a não 

retornarem a unidade de saúde para receber o resultado do exame Papanicolaou. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com 

abordagem qualitativa, realizado com 11 mulheres. O estudo foi realizado em uma unidade 

básica da saúde da família, localizada no município de Caucaia-CE. Para a coleta de dados foi 

utilizada a entrevista semiestruturada. Após a coleta, os relatos foram analisados segundo o 

método de análise de conteúdo de Bardin. A análise em profundidade dos relatos 

proporcionou-nos a elaboração de unidades categoriais temáticas que foram respaldadas pelas 

falas das participantes e embasadas na literatura pertinente. BARDIN (2009) organiza a 

analise de dados em três fases a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos 

resultados (inferência e interpretação). RESULTADOS: Na análise dos resultados foi 

observado à adesão de pessoas fora do público alvo para a idade, ou seja, 27,3% das mulheres 

abaixo de 25 anos realizaram o exame, por terem vida sexual ativa. Entre as participantes a 

religião predominante é a católica totalizando 72,7%. Outro dado relevante é a baixa 

escolaridade, a pesquisa mostra que 72,8% das mulheres não concluíram o ensino médio. 

Percebemos que 54,5% das mulheres são desempregadas e 9,1% são aposentadas. Quanto à 

situação conjugal, 90,9% são casadas ou em união estável. Com relação aos motivos que 

levaram as mulheres a não retornarem à unidade, duas relataram que foram à unidade, mas 

não receberam o resultado por atraso do laboratório; 5 mulheres justificaram a falta de tempo; 

2 estavam grávidas; 1 das participantes não residia mais na área de abrangência da unidade. 

Faz-se necessário que ao final da consulta o profissional já deixe previamente agendado o 

retorno, levando em consideração o tempo médio que os laudos levam para chegar à unidade. 

As justificativas apresentadas pelas participantes do estudo podem ter relação com a falta de 

informação sobre a real finalidade do exame. Devido a esse fator ocorre uma depreciação 

frente à realização do exame. Mediante a essa situação, é fundamental que o profissional da 

saúde trabalhe com ações educativas para sensibilizar esse público. A falta de conhecimento 

sobre o exame foi constatado nesse estudo. Ao serem questionadas sobre o principal objetivo 

da realização do exame Papanicolaou emergiram duas categorias temáticas: prevenção de 

doenças (81,8%) e prevenção do câncer de colo de útero (18,2%). Em meio a tantos exames 

que encontram-se acumulados pelo não retorno das usuárias, o serviço pode perder a 

credibilidade. Daí a necessidade de estratégias que visem à eficácia na realização do exame, 

retorno para recebê-lo e tratamento adequado. A Estratégia Saúde da Família, como modelo 

de atenção básica de saúde, pode contribuir para superar essas barreiras existentes e com um 

trabalho enfático de educação em saúde, podemos sensibilizar as mulheres sobre a 

importância do exame. CONCLUSÃO: Diante da quantidade de resultados de exames 

papanicolaou acumulados na unidade, ressaltamos a necessidade de sensibilização das 

mulheres sobre a importância do exame visando o diagnóstico precoce da doença e redução 

da mortalidade. Além disso, será em vão seu deslocamento ao posto de saúde para realizar o 

exame se não obtiverem o resultado. CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: Se faz necessário que os profissionais de saúde conheçam os motivos que 

levam a tal desperdício de recursos e do tempo, destinado à coleta e avaliação do material 

citológico. Tal conhecimento trará subsídios para o planejamento de estratégias para a eficácia 

na coleta citológica e retorno para o recebimento do exame. Portanto esta pesquisa visa 

contribuir para o diagnóstico precoce e redução da morbimortalidade, além de contribuir com 

a redução dos custos no Sistema Único de Saúde. 

DESCRITORES: Neoplasia de colo de útero. Papanicolau. 
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento da população brasileira é um fato desde a década de 

1960, configurando um quadro de desafios, sobretudo no que tange a contemplar as 

necessidades e demandas da população idosa. Para tanto, há a premência de perceber a 

velhice dentro de um contexto de diversidade, sendo um processo que se manifesta de 

múltiplas formas, desenhando diferentes maneiras de envelhecer. Segundo Brunner e 

Suddarth (2011), o envelhecimento, o processo normal de alterações relacionadas com o 

tempo, começa com o nascimento e continua durante toda a vida. A longevidade é, sem 

dúvida, um grande êxito. Nos últimos 100 anos, observamos um notável aumento da 

expectativa de vida, acarretando mudanças no processo de transição demográfica, como, 

redução da mortalidade infantil e declínio acentuado da fecundidade. Então, a partir desses 

fatores vemos o quanto é importante o estudo do processo de envelhecimento, para que o 

profissional de saúde consiga desenvolver um trabalho que proporcione aos indivíduos um 

envelhecimento bem-sucedido (LITOVIC E BRITO, 2004). Mas, para o resultado de um 

envelhecimento ativo (ou bem-sucedido), devemos transpor alguns obstáculos, como, 

prevenção de doenças (Aids, DST’s, Diabetes, Hipertensão, entre outras); retardar as 

complicações dessas doenças, fazendo com que mesmo doente o idoso não fique 

incapacitado; e concepção global e transdisciplinar do envelhecimento. Para este estudo (do 

envelhecimento), também, devemos ter conhecimento de algumas definições, em especial, o 

de senescência e senelidade, onde o primeiro refere-se aos efeitos naturais do envelhecimento, 

seu processo fisiológico natural, já o segundo, também, chamado envelhecimento secundário 

diz respeito a alterações produzidas pelas doenças que podem acometer o idoso (BRASIL, 

2007). A disciplina de saúde do idoso busca mostrar, de acordo com a sua ementa, os aspectos 

éticos, culturais e sociais relacionados ao envelhecimento; a Assistência de enfermagem ao 

idoso em situações clínicas e cirúrgicas; O processo do cuidar e práticas assistenciais 

educativas de enfermagem em processo de saúde-doença do idoso; Assistência de 

enfermagem aos idosos em nível de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação. Além 

disso, enfatiza seu conhecimento em Teorias e o processo de envelhecimento, a Política 

Nacional de Saúde do Idoso e o Estatuto do Idoso. OBJETIVO: Assim, o trabalho tem como 

objetivo relatar a experiência de uma graduanda de enfermagem em práticas da disciplina 

saúde do idoso, com visitas técnicas a instituições de atendimento ao idoso. Aperfeiçoando os 
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ensinamentos das aulas teóricas. DESCRIÇÃO METODOLOGICA: As visitas técnicas são 

uma forma de aproximar o acadêmico com seu futuro profissional, proporcionando uma 

formação mais ampla. Sendo muito importante para alunos de graduação. Nela, é possível 

observar o ambiente real de uma instituição/ serviço em pleno funcionamento, além de ser 

possível verificar sua dinâmica, organização e todos os fatores teóricos implícitos nela. Este 

trabalho é um relato de práticas, visitas técnicas da disciplina de Saúde do Idoso, de alunos do 

7º período de Enfermagem, de um Centro Universitário do Estado do Piauí. Com o propósito 

de alinhar teoria e prática, foram feitas visitas técnicas a uma Instituição de longa 

permanência, um Hospital (idoso institucionalizados) e um Centro de Convivência. Foi 

realizado um encontro em cada instituição. Sendo que antes de cada visita a Professora da 

disciplina apresentou uma ficha/ roteiro que nos nortearam na visita e elaboração de um 

portfólio relatando cada. Ao final de cada visita, foram feitas discussões sobre os achados, um 

momento de se desfazer dúvidas existentes. Além disso, buscou-se na literatura conceitos e 

demais informações sobre o envelhecimento, para uma análise mais critica e elaboração de 

argumentos com fundamentação teórica para construção desse material. RESULTADOS: 

Observando as diferentes situações, os diferentes ambientes vemos que os idosos precisão de 

atenção especial, profissionais qualificados para atender essa clientela, além de saber 

diferenciar fatores de sua senescência e senilidade. Vimos a divergência de cada local, tanto 

em relação ao ambiente, a estrutura oferecida ao idoso, quanto a própria condição física e 

psicológica dessa faixa etária. Em um ambiente hospitalar, os idosos, devem ter um 

atendimento mais especifico e qualificado, ambientes mais estruturados, camas com grades, 

em alturas adequadas, um local sem risco de queda. O que vimos foram ambientes 

desfavoráveis para a recuperação adequada do paciente e uma equipe sobrecarregada, o que 

dificultava uma assistência de alta qualidade. Observamos, também, que a maioria dos idosos 

encontram-se nas clinicas urológica e cardiológica, devido, no geral, a problemas na próstata 

e algumas comorbidades (diabetes e hipertensão), que como um exemplo de solução podemos 

citar programas de prevenção na atenção básica. No Abrigo para idosos, encontramos um 

ambiente confortável, estruturado, propicio para o idoso, com qualidade na assistência. Mas, 

que não supriam a falta dos familiares, onde muitas vezes os mesmos que levaram o idoso até 

a instituição por não terem condições de oferecer os cuidados necessários que essa clientela 

precisa. Já no Centro de Convivência, vimos idosos, dispostos, exemplos de envelhecimento 

bem-sucedido, pessoas felizes com sua idade, mais dispostos a realizar atividades físicas. O 

ambiente com uma ampla estrutura física e os profissionais qualificados do local, também, 

contribuíam muito para essa melhora da qualidade de vida desses idosos. CONCLUSÃO: 

Juntando, o estudo na literatura e as visitas realizadas, discussões e inquietações, podemos 

analisar que a saúde do idoso é algo que está muito em debate, porém, ainda precisa evoluir, 

devemos lembrar que daqui a alguns anos o Brasil será o pais dos idosos e temos que estar 

preparados para atender a essa clientela. Precisamos desenvolver atividades, programas, 

capacitações, meios para que tenhamos profissionais habilitados para aumentar o número de 

envelhecimento bem-sucedido. Analisamos como proveitosa as práticas, pois comparamos o 

que a literatura preconiza para essa faixa etária e o que realmente está sendo feito pela saúde 

dessas pessoas, para que tenham um envelhecimento ativo. Além disso nos leva a procurar 

meios para ajudar no desenvolvimento de um atendimento mais especializado e de referência, 

uma assistência mais humanizada. CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: O presente trabalho mostra-nos a relevância da disciplina saúde do idoso 

na graduação de Enfermagem, principalmente, com as transformações da pirâmide etária e 

como podemos promover o envelhecimento bem-sucedido. Servindo, também, de consulta 

para futuras pesquisas. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica – 
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INTRODUÇÃO: A gravidez, parto e puerpério constituem uma experiência humana das 

mais significativas. O nascimento de um filho representa um marco na vida de uma família e 

não pode ser encarado apenas como um ato médico, enfatizando apenas aspectos técnicos ou 

clínicos. O objetivo da assistência é ter mãe e bebê saudáveis com o mínimo de intervenções 

compatíveis com a segurança. No parto normal deve existir uma razão válida para interferir 

no processo natural. Profissionais de saúde são coadjuvantes neste processo, reconhecendo 

momentos críticos nos quais sua intervenção é necessária para assegurar a saúde da mãe e do 

bebê. No ano de 2011 o Ministério da Saúde criou, o Projeto Rede Cegonha, operacionalizada 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fundamentada nos princípios da humanização e 

assistência a mulher, recém-nascido (RN) e a criança. A estratégia prevê medidas de 

fortalecimento da assistência e a progressiva redução da mortalidade materno-infantil, que 

compõe por um conjunto de ações que visam à ampliação de acesso ao atendimento, melhoria 

do pré-natal, garantia de vinculação da gestante a uma unidade de saúde para parir, transporte 

para os procedimentos do pré-natal, presença de leitos de alta complexidade (BRASIL, 2011). 

A implantação da rede prioriza as regiões da Amazônia Legal e Nordeste – que têm os mais 

altos índices de mortalidade materna e infantil. As ações de saúde serão executadas pelos 

Estados e Municípios que deverão aderir às estratégias nacionais para receber os recursos 

reservados pelo Ministério da Saúde. No Ceará, o projeto está em fase de planejamento, onde 

17 redes de atenção estão sendo estruturadas para garantir que a mulher tenha atendimento 

humanizado e seguro. Além disso, medidas como incentivo ao parto natural, presença do pai 
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no pré-natal e no momento do parto, são tidas como importantes estratégias para reduzir a 

triste estatística da mortalidade materna. A temática, ora estudada, apresenta-se relevante para 

todos aqueles que trabalham com a gestante e neonato, pois, em um contexto assistencial, é 

preciso que a equipe multiprofissional mantenha uma troca de informações contínuas, no 

intuito de aperfeiçoar a execução da assistência humanizada. OBJETIVO: Descrever as 

experiências na implementação das boas práticas de atenção ao parto e nascimento em uma 

maternidade pública. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência vivenciado 

pelas enfermeiras atuantes no centro obstétrico de uma instituição pública de alta 

complexidade, em Fortaleza-Ce. O processo de implementação teve início no segundo 

semestre de 2011, após participação de um curso, vinculado ao Plano de qualificação das 

Maternidades e Redes Perinatais do Nordeste e Amazônia Legal, com apoio técnico do 

Ministério da Saúde e metodológico do Hospital Sofia Feldman de Belo Horizonte/MG, com 

a representatividade de três profissionais (médico obstetra, neonatologista e enfermeira). 

Posteriormente, reuniões mensais aconteceram para o planejamento de ações e 

credenciamento da maternidade junto a rede cegonha, dando-se ênfase à implementação das 

boas práticas de atenção ao parto e nascimento. Durante o mês de maio de 2013, as autoras 

que atuam nesse referido setor, analisaram as inovações na prestação da assistência à mulher e 

ao recém-nascido (RN). RESULTADOS: A equipe multiprofissional composta por: técnicas 

de enfermagem, assistente social, enfermeiras, psicóloga, médicos, traçaram diretrizes, através 

de um curso realizado no mês de agosto de 2011, que resultou numa carga horária de 24 

horas, onde se ministrou aula teórica, com abordagem prática, associada às discussões 

pertinentes as boas práticas de atenção ao parto e nascimento, na ocasião foram estabelecidas 

metas e ações com prazos determinados a serem implementados no dia a dia, as quais foram: 

elaboração do protocolo único de assistência ao parto humanizado centrado na família por 

equipe multidisciplinar – do acolhimento à alta; aplicação do protocolo de boas práticas; 

treinamento do Advanced Life Support In Obstetrics (ALSO) para todos os profissionais 

desse cenário; criação de espaços para gestantes de alto-risco, no intuito de promover a 

deambulação das grávidas em trabalho de parto; otimizar resultados de exames de imagem e 

laboratoriais. Em relação aos apartamentos pré-parto, parto e pós-parto (PPP), aquisição do 

aparelho de ultrassonografia, e para emergência, renovar as camas de parto, instalação de 

chuveiro quente e banheira, boa ambiência com musicoterapia e aromaterapia, aplicação de 

óleos para massagens e chás. Sobre a assistência ao RN, no momento do parto, clampear o 

cordão umbilical entre um e três minutos, manter RN em contato pele a pele materna, no 

mínimo por 30 minutos, sucção ao seio materno imediatamente ao nascer. Atuação do 

enfermagem obstétrica na assistência ao parto normal sem distócia, incluir dieta líquida às 

gestantes saudáveis, disponibilizar analgesia de parto para todas as parturientes, manejo ativo 

do delivramento, reduzir o tempo de permanência, pós-cesáreas, na sala de recuperação. Além 

disso, é pertinente o treinamento das doulas e auxiliares de enfermagem; aplicação e análise 

do instrumento de boas práticas – indicadores de saúde do hospital; divulgação desses 

indicadores em quadros nos setores e no site da MEAC; participação de representante do 

grupo no colegiado gestor. Vale ressaltar que na emergência (setor de admissão) foi 

implementado o acolhimento a gestante por classificação de risco. Acredita-se que a estrutura 

física da instituição favorece a implementação do seguimento das ações, uma vez que possui 

um excelente Centro Obstétrico, com oito salas PPP, bem equipadas, amplas, promovendo a 

parturiente o direito do acompanhante de livre escolha (sexo masculino ou feminino), a 

atuação do enfermeiro obstetra na assistência ao parto sem distócia, incentivo e liberdade à 

deambulação da gestante, presença de doulas e utilização de métodos não farmacológicos para 

o alívio da dor. Além disso, a utilização efetiva do partograma. Entretanto, destaca-se como 

dificuldades, necessidade de adequações físicas, não existe o serviço de analgesia de parto 

permanente, a taxa de cesárea é de 45,98%, elevada para os padrões da OMS/MS e a 



 

vinculação da gestante ainda não está efetivada. CONCLUSÃO: Apesar dos desafios a serem 

enfrentados, a Rede Cegonha tem conquistado a qualificação da atenção que compreende 

novas estruturas de assistência, bem como a qualificação dos profissionais de saúde para 

atendimento adequado. Ressalta-se que algumas práticas estão sendo aplicadas, retratando 

uma assistência humanizada ao parto, e outras, implementadas a médio e longo prazo. 

Acredita-se que a ampliação do acesso aos cuidados hospitalares, com acompanhamento das 

mulheres antes, durante e após o parto constitui fator primordial que fortalecem as boas 

práticas assistenciais bem como reduzem as mortes perinatais. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Com esta experiência percebe-se que a implementação das Boas Práticas 

na Atenção ao Parto e Nascimento, vem contribuindo de forma efetiva para a humanização da 

assistência, visto que o monitoramento constante dessas condutas inovadoras funciona como 

um incentivo e controle de fundamental importância para o binômio, bem como para o 

aprendizado contínuo dos profissionais envolvidos. Percebeu-se ainda que a enfermeira 

obstétrica é o profissional de saúde que vem contribuindo para a adesão e efetivação desse 

processo, uma vez que a formação humanística do enfermeiro colabora para que este 

momento singular do nascimento seja vivenciado pela mãe pelo recém-nascido e família, de 

modo peculiar. 

DESCRITORES: Enfermagem Obstétrica; Nascimento; Parto Humanizado; 
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INTRODUÇÃO: Humanizar significa proporcionar um atendimento de qualidade à 

população, articulando tecnologia com acolhimento e, ainda, preocupar-se com as condições 

de trabalho dos profissionais. A Organização Mundial de Saúde vem estimulando iniciativas 

que favoreçam mudanças no atendimento à mulher no ciclo gravídico-puerperal, dentre elas 

está a implantação de uma proposta de atendimento mais humanizado ao parto nos serviços de 

saúde. Os profissionais de saúde são de suma importância no processo da humanização do 

parto e nascimento e da assistência em geral. A formação desses profissionais vem sendo 

primordial para assistir a mulher na hora do parto, pois é relevante a necessidade da presença 

do enfermeiro obstetra visando uma assistência de caráter mais humanizado e voltado para o 

parto natural. Hoje, busca-se um atendimento humanizado de forma personalizada, levando-se 

em consideração as suas experiências, e os significados por elas atribuídos à gravidez e ao 

nascimento, um atendimento que se estenda aos familiares ou pessoas que estão envolvidas 

nesse processo. A tendência é buscar os avanços tecnológicos e valorizar os sentimentos e 

significados, que envolvem o nascimento, tornando a prática do parto mais humano. 

OBJETIVO: Caracterizar a produção científica nacional acerca assistência de enfermagem 

ao parto humanizado, evidenciando barreiras e estratégias relacionadas. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. A busca pela literatura 

foi realizada na base de dados Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS) 

nos meses de setembro e outubro de 2012. Os descritores foram selecionados a partir da 

terminologia em saúde consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), sendo eles: 

"parto humanizado” e “enfermagem”. Foram incluídos apenas estudos completos dos últimos 

seis anos, disponíveis eletronicamente, de produção nacional, com temática pertinente ao 

trabalho. Após a análise e leitura dos artigos, a amostra final apresentou 09 publicações. 
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RESULTADOS: Todos os artigos que compõe a amostra deste estudo tiveram enfermeiros 

como autores e foram publicados em revistas de enfermagem. A maioria dos artigos foram 

pesquisas qualitativas. Em relação à amostra, três (33,3%) artigos pesquisaram parturientes e 

quatro (44,4%), profissionais da saúde. Apenas um artigo é publicação de 2007 e os demais 

são a partir de 2009. A partir da análise dos artigos, emergiram duas categorias: Barreiras na 

assistência de enfermagem ao parto humanizado e Estratégias relacionadas à assistência 

ao parto humanizado. Barreiras na assistência de enfermagem ao parto humanizado: 

Nesta categoria foram evidenciadas as principais barreiras comentadas nos artigos 

relacionadas à assistência ao parto humanizado. Dentre elas pode-se destacar: as dificuldades 

na utilização da prática assistencial obstétrica, evidenciando a necessidade romper com o 

modelo tradicional do parto institucionalizado; a dificuldade existente dos profissionais terem 

acesso ao conhecimento, tendo em vista a enorme importância da existência da educação 

continuada para a formação e atualização dos profissionais; o uso indiscriminado de 

intervenções, com taxas elevadas de cesáreas e alto número de hospitalização no parto; a 

impossibilidade em alguns serviços de saúde da presença do acompanhante no centro 

obstétrico. Em relação às elevadas taxas de cesáreas não se pode negar o fundamental papel 

desta operação na obstetrícia moderna, no entanto, este procedimento cirúrgico sem 

indicações precisas, pode resultar em mortalidade materna maior do que a observada no parto 

vaginal, além de implicar no dobro da permanência no hospital e gerar transtornos 

respiratórios neonatais e prematuridade iatrogênica. Assim, a substituição da cesariana 

indiscriminada pelo processo de humanização do parto poderia diminuir a mortalidade 

materna. Além desses fatores, outros também foram observados, como: a deficiência da 

estrutura física das instituições; as rotinas centradas no médico; a carência de leitos; o número 

insuficiente de funcionários e o despreparo da família. Entende-se que a proposta de 

assistência humanizada contribui para o questionamento de aspectos relacionados á vida 

humana e busca uma reconfiguração da técnica e do espaço de cuidado ao parto e nascimento. 

Estratégias relacionadas à assistência ao parto humanizado: Dentre as estratégias 

observadas nos artigos, pode-se citar: a necessidade da presença do profissional dispondo seu 

saber, pois dessa forma o mesmo transmite tranqüilidade e promove redução da ansiedade e 

segurança à parturiente; o incentivo ao respeito dos aspectos da fisiologia, visando evitar 

intervenções desnecessárias; o estimulo a formação de profissionais sensíveis e aptos a 

compreender a dimensão humana do cuidado e participar ativamente nas transformações do 

cuidado materno e perinatal; incentivo ao processo de educação continuada, promovendo 

conhecimentos, práticas e atitudes que visem à promoção do parto e do nascimento saudável e 

a prevenção da morbimortalidade materna e perinatal, além da formação de profissionais em 

saúde voltados para o resgate do respeito à vida humana; a promoção da interação entre o ser 

cuidador e o ser que é cuidado. Percebe-se que através de uma visão mais aprofundada sobre a 

humanização do processo de nascimento pode-se subsidiar a assistência. Torna-se necessário 

restabelecer e garantir à mulher capacidade para enfrentar a dor no parto, instituir medidas 

que promovam o bem-estar no ambiente de parturição e a implementação eficaz de métodos 

não farmacológicos para alívio da dor, diminuindo o nível de estresse e ansiedade, 

colaborando para um parto mais ativo e humanizado. CONCLUSÃO: De acordo com o 

objetivo do estudo, conclui-se que as produções bibliográficas caracterizam diversas barreiras 

e estratégias no tocante da promoção da humanização da assistência ao parto. Os profissionais 

devem aguçar a sensibilidade mediante a assistência prestada, tendo a consciência e o respeito 

de que a gestante se encontra num determinado estado de ambivalência. Este estudo traz a 

possibilidade de repensar modelos e práticas de saúde à mulher em sua totalidade como ser 

humano, sem negar a sua subjetividade. A proposta do parto humanizado sofre influência 

direta do modelo organizacional, mas a sua efetiva implantação estará sempre atrelada à 

insubstituível relação entre a mulher e o profissional de saúde, uma relação entre dois seres 



 

humanos e, portanto, sujeita aos inevitáveis aspectos de suas subjetividades. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A participação do 

enfermeiro no processo do parto, expulsão e nascimento é fundamental. O enfermeiro deve 

conhecer a situação da parturiente a fim de interpretar e compreender as informações 

transmitidas, desmistificando a idéia de sofrimento. O objetivo dessa compreensão é 

selecionar estratégias mais adequadas para interferir e contribuir nas queixas da mesma. A 

assistência humanizada ao parto é possível quando a equipe assume o compromisso e está 

disposta a proporcionar a assistência com qualidade, destacando a necessidade do profissional 

de enfermagem conhecer a importância da humanização da assistência, em especial à gestante 

e à puérpera. 

DESCRITORES: Parto Humanizado; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A enfermagem está presente em todas as etapas do ciclo de vida do ser 

humano, do nascimento à morte. O enfermeiro, junto à equipe de enfermagem é preparado 

para a reversão de doenças, cura, promoção e cuidado da vida, uma vez que poucos estão 

realmente preparados para a morte. O avanço nas pesquisas sobre o tema define que a morte 

não está vinculada essencialmente a funções cardíacas e pulmonares, mas também está 

baseada na ausência de todas as funções neurológicas, caracterizando a morte encefálica 

(ME). De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a morte encefálica 

é a completa e irreversível parada de todas as funções cerebrais, decorrente de severa agressão 

ou ferimento grave cerebral. Com a confirmação do diagnóstico de morte encefálica, de 

acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina CFM nº 1.346/91, esse paciente 

pode se tornar um potencial doador. No processo de doação de órgãos a enfermagem está 

presente em praticamente todas as etapas que o constituem, dentre elas, a manutenção do 

potencial doador que é de extrema importância, pois poderá garantir as melhores condições 

funcionais possíveis dos órgãos e tecidos, estando essencialmente ligado no aumento das 

chances e do sucesso nos transplantes que poderão ser realizados. Portanto, o conhecimento 

científico do enfermeiro é de extrema relevância em relação às alterações fisiopatológicas que 

esse potencial doador poderá apresentar, para que se possa conduzir o manuseio e os cuidados 

adequados juntamente com a equipe de profissionais. Segundo Waldow (1998), manter a 

dignidade humana está incluído no processo do cuidado voltado para a enfermagem, ou seja, 

o papel da enfermagem vai além dos cuidados técnicos na manutenção do potencial doador, a 

humanização dessa assistência é de essencial destaque. Mesmo fazendo parte do ciclo natural 

da vida, a morte ainda gera polêmica e causa opiniões e sentimentos controversos entre a 

equipe de enfermagem. Desse modo, lidar com esse processo pode se tornar algo doloroso 

devido ao compromisso que os profissionais de saúde têm com a vida. Pesquisas mostram que 

os profissionais de saúde voltam a sua atenção para os pacientes recuperáveis, dando menos 

ênfase aos cuidados dos pacientes com diagnóstico de morte encefálica, quando na realidade é 

necessário um cuidado intensivo e individualizado. Essa minimização de cuidados é um 

equívoco, pois pode se tornar a causa da não efetivação da doação dos órgãos desse potencial 
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doador. Em 2012, de acordo com os dados do Registro Brasileiro de Transplantes da 

Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o principal limitante do crescimento do 

número de transplantes estava na identificação dos potenciais doadores e sua pronta 

comunicação às centrais estaduais de transplantes, ou seja, um papel fundamental na atuação 

do enfermeiro. Além da humanização na assistência desse potencial doador, é importante citar 

a humanização com os familiares desses pacientes na comunicação e no apoio psicológico que 

devemos oferecer, pois sem essa atenção, as chances de autorização dessas famílias seriam 

minimizadas, colocando em risco todo o processo de doação de órgãos e tecidos e tirando a 

chance de salvar vidas, já que um único potencial doador, dependendo de suas condições, 

poderá beneficiar até mais de dez pacientes na fila de espera por um transplante. Estudos 

mostram que um dos principais estressores vivenciados pelos familiares no processo de 

doação é receber a notícia de ME de forma intranquila, ou seja, um papel fundamental que a 

equipe de saúde não deve deixar de atuar é no acolhimento e reconhecimento do sofrimento 

desses familiares. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplantes, o índice de recusa 

familiar continua sendo bastante relevante. Durante o primeiro trimestre de 2013, foi a 

principal causa da não concretização da doação de órgãos de potenciais doadores notificados 

nos estados brasileiros, sendo 44% o total de recusa familiar nas entrevistas em todo o Brasil. 

OBJETIVO: Diante do exposto, este estudo tem o objetivo de descrever a importância da 

atuação do enfermeiro e sua equipe na humanização dos cuidados ao paciente com o 

diagnóstico de morte encefálica durante o processo de manutenção desse potencial doador de 

órgãos. METODOLOGIA: Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica qualificada, sendo 

realizado um mapeamento dos artigos em periódicos específicos sobre o tema. Também foi 

feito um levantamento nos bancos de dados da Capes periódicos e na Biblioteca Virtual em 

Saúde. Após a busca com os temas Morte Encefálica, Assistência de Enfermagem e Doação 

de Órgãos, foram encontrados 107 artigos. Para refinar a busca, selecionamos os artigos com 

idioma português, publicados no Brasil, com os descritores Morte Encefálica; Doação de 

Órgãos; Cuidados de Enfermagem e Humanização. Ao final encontramos cinco artigos para 

fundamentar nosso estudo. RESULTADOS: O estudo buscou avaliar a assistência 

humanizada da Enfermagem relacionada a ME do potencial doador de órgãos e os cuidados 

relevantes a estes órgãos e tecidos para transplante. Os resultados encontrados nesta revisão 

bibliográfica apontam para necessidade do preparo, através dos conhecimentos científico e 

fisiológico por parte da equipe de Enfermagem. Também se percebeu a necessidade de 

observar melhor e tentar sanar a fonte dos principais estressores que desenvolvem e revelam 

um enorme desgaste emocional e físico nesta equipe e nos familiares do potencial doador de 

órgãos por ME. Alguns profissionais da equipe de enfermagem demonstram não ter 

conhecimento da fisiologia do PD por ME, para ter os devidos cuidados e tão pouco tem 

preparo e estrutura emocional para lidar com tal questão. Espera-se ocorrer uma mudança do 

quadro sobre tal fato, na necessidade de preparar o emocional e oferecer o conhecimento 

científico aprimorado neste procedimento, para que o enfermeiro e a família sintam-se 

seguros na assistência de enfermagem a um momento tão doloroso do ciclo da vida humana. 

O enfermeiro deve estar capacitado para identificar alterações fisiopatológicas neste 

procedimento. CONCLUSÃO: O desenvolvimento desse estudo permitiu uma reflexão e 

compreensão sobre a humanização dos profissionais de enfermagem no processo de doação 

de órgãos na ME. É possível reunir uma gama de conhecimentos necessários para que se 

realize uma melhor assistência humanizada de enfermagem. Torna-se necessário a 

capacitação do enfermeiro para se identificar as alterações fisiopatológicas no PD de ME, 

para se instituir procedimentos terapêuticos, para que possa melhorar o aproveitamento dos 

órgãos a serem transplantados e sua manutenção. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA ENFERMAGEM: Segundo Lacerda (1996) “a enfermagem é ser, estar, pensar, fazer, 

acontecer, transformar, envolve a existência do homem e está inserida no mundo em 



 

transformação.” Cabe à enfermagem estar presente em todas as etapas do ciclo da vida do ser 

humano e preparar-se de forma qualificada e humanizada para tornar-se segura no que realiza 

e nunca insensível às situações que a vida lhe oferece, diante de outras vidas. 

DESCRITORES: Morte Encefálica; Cuidados de Enfermagem; Humanização. 
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INTRODUÇÃO: o termo cuidado geralmente é utilizado ao fazer-se referência às relações 

entre familiares, amigos ou animais, atribuindo a estes relacionamentos construídos laços de 

amor, amizade e afeto. Tratando-se de cuidado à saúde, é comum observarmos sua redução a 

execução de procedimentos técnicos; contudo, não podemos estreitar a amplitude do cuidado 

remetendo-se apenas a ações e práticas. O cuidado pertence essencialmente à existência 

humana, estando imerso em seus valores e submetido às suas relações com o mundo. Cada 

grupo social interage com seu ambiente físico de modo a valer-se de seus valores morais 

como fator preponderante para sua sobrevivência. Neste sentido, as questões de saúde e 

doença acabam sendo solucionadas através de práticas que reflitam os sentidos e os valores 

pertencentes àquele grupo. É habitual observar que a busca por saúde em nosso meio perpassa 

entre as ciências médicas e a sabedoria popular, entre o que vem do científico e o que é 

resgatado do divino, sendo as doenças tratadas a partir, e muitas vezes por associação, destes 

dois saberes. Dentre as formas não científicas de cura, o universo dos rezadores é comumente 

solicitado pela comunidade de uma foma geral. De forma peculiar, os rezadores 

cuidam/curam através da fé, acionando práticas e métodos que envolvem o místico para 

restabelecer o equilíbrio de quem procura sua ajuda. Ao analisar esta relação de busca por 

saúde, percebe-se atitudes fundamentais nesta troca: confiança, preocupação, préstimo e 

solicitude. São estas ações que embasam e ao mesmo tempo justificam o cuidado. Neste 

ínterim, é relevante atentar-se à forma como o cuidado é sentido e vivido a partir da cultura 

popular e de suas nuances. O enfoque é no cuidado prestado por rezadores, assunto ainda 

pouco discutido nos debates acadêmicos, mesmo sendo reconhecida como permanente prática 

em nosso meio. OBJETIVO: produzir conceitos de cuidado a partir da ótica dos rezadores do 
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município de Quixadá, Ce, apontando fatores que contribuem - extraídos desta visão de 

cuidado - para formação e atuação do enfermeiro. METODOLOGIA: utilizou-se a 

Sociopoética, método que entende os participantes do estudo como co-pesquisadores, que 

juntos formam o grupo pesquisador e produzem conhecimento, fazendo emergir os confetos, 

junção de conceito com afeto. Esta metodologia parte da concepção de que todas as pessoas 

possuem saberes em diferentes aspectos e estes são iguais em direito, transformando o ato de 

pesquisar em um acontecimento poético. Os co-pesquisadores que integraram a pesquisa 

foram quatro rezadores, sem exclusão de gênero, que realizavam suas práticas de forma 

gratuita na cidade e eram reconhecidos pela comunidade. A produção de dados foi realizada 

em três encontros com o grupo pesquisador; no primeiro, o grupo pesquisador participou da 

negociação com a facilitadora, onde também pode demonstrar seus rituais. No segundo 

encontro, houve a construção de conceitos de cuidado. A fim de nortear a pesquisa, foi 

sugerido aos participantes que realizassem a seguinte reflexão: o que é o cuidado para você? 

Após iniciada a oficina com um momento de relaxamento, foi aplicada a técnica “Cenários de 

cuidado e cura”, sendo utilizada massa de modelar para fazer emergir os confetos, a partir da 

reflexão realizada. Do material produzido pelos rezadores, surgiram a análise filosófica e seus 

confetos, e a análise maquínica, esta última explicita as contribuições dos confetos para a 

formação e atuação do enfermeiro. RESULTADOS: os confetos produzidos foram: cuidado 

sementinha; cuidado espadinha; cuidado bola do mundo; e cuidado vaca engasgada. O confeto 

cuidado sementinha retrata o recebimento do dom de curar; através dele, pode-se 

compreender a capacidade de cuidar como um presente ofertado, uma dádiva lançada à terra 

que alguns puderam colher. O confeto cuidado espadinha fala sobre os instrumentos utilizados 

nas práticas; a espadinha representa todos os adornos e figuras que viabilizam o cuidado: é a 

reza, o ramo, a água, a espada de São Jorge, o sinal da cruz, os santos, enfim, são os símbolos 

que compõem o panorama de cura. O cuidado bola do mundo demonstra a crença na vontade 

de Deus; é discurso unânime entre os rezadores que a vontade de Deus é quem comanda seu 

cuidado. Ele quem está com a bola do mundo nas mãos, é Ele quem decide a quem o dom de 

curar será entregue. O cuidado vaca engasgada diz sobre os desafios enfrentados na prática; a 

vaca engasgada representa o desafio a ser vencido, o sair da morosidade, a perturbação da 

quietude e o reagir contra isso. Pode ser vista realmente naquele bicho engasgado no curral, 

ou então naquela criança há dias com diarreia, ou mesmo na dificuldade em ter um ganha-pão, 

já que dedica grande parte do seu tempo à caridade de rezar. Através da análise maquínica 

pode-se refletir sobre a suposta hegemonia da ciência médica em detrimento das crenças 

populares, assentindo que a intervenção técnica precisa se articular a outros aspectos não 

tecnológicos, para assim deixar de subtrair o indivíduo a simples objeto manipulável, 

considerando suas necessidades e o contexto cultural em que vive. CONCLUSÃO: a partir 

dos confetos, podemos perceber que o cuidado vai além das possibilidades de proteção e cura, 

e que está conectado a fatores que escapam da compreensão lógica e de mensurações 

racionais. Ademais, ao agenciar os confetos produzidos com o cuidado de Enfermagem somos 

levados a refletir sobre nossos métodos. Quais elementos substanciam e edificam nossas 

práticas? As crenças das pessoas que vão até nós são consideradas ou descartadas? Existe, 

nesta relação, um detentor de saber? Levantar estas perguntas e encontrar respostas talvez nos 

leve a adotar práticas mais humanas, onde o cuidado atinja porções além daquelas 

primariamente tidas como debilitadas. Esperamos que este estudo mobilize novas pesquisas 

sobre o tema na área da Enfermagem e que as práticas envolvendo o conhecimento popular 

sejam mais exploradas no ambiente acadêmico, possibilitando parcerias entre representantes 

da cultura popular e os serviços de saúde. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

Embora não seja o maior propósito da pesquisa sociopoética relacionar confetos ao exercício 

profissional, não associar os conteúdos enriquecedores que emergem desta forma de estudo à 

prática laboral seria não reconhecer as boas transformações que estes podem gerar nas 



 

relações de trabalho. Levantar esta discussão no ambiente acadêmico, em particular na área da 

Enfermagem, proporciona uma ampliação de olhares sobre as possibilidades de cuidado 

existentes ao alcance da população. A Enfermagem precisa estar aberta a possíveis trocas de 

saberes, bem como a uma convivência harmoniosa entre ideias que até podem surgir de 

caminhos diferentes, mas que juntas podem atender necessidades profundas de cuidado. 

DESCRITORES: Cuidado; Cultura; Cura pela fé. 
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INTRODUÇÃO: O Procedimento Operacional Padrão - POP é a descrição sistematizada e 

padronizada de uma atividade técnica-assistencial, com o intuito de garantir/atingir o 

resultado esperado por ocasião de sua realização, livre de variações indesejáveis. Os POPs 

constituem um dos elementos de gerenciamento de Enfermagem, que é o conjunto de normas 

e procedimentos técnico-administrativos estabelecidos para a execução das ações de saúde, 

bem como outras informações significativas para o adequado, eficiente e eficaz 

desenvolvimento do cuidado. Um POP tem como objetivo a padronização de procedimentos, 

com o intuito de minimizar a ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamentais para 

a qualidade da assistência. Um procedimento coerente garante ao paciente a qualidade do 

cuidado recebido durante todo o seu tempo de internação. Com o POP aumenta-se a 

previsibilidade dos resultados do processo de enfermagem, minimizando as variações 

causadas por imperícia e adaptações aleatórias da equipe. O POP também tem uma finalidade 

interna de ser um ótimo instrumento para a Gerência da Qualidade para praticar auditorias. A 

sua implementação garante a padronização e uniformidade das atividades de enfermagem, 

garantindo a humanização da assistência, objetivando um cuidado de qualidade através de 

práticas assistenciais e gerenciais eficientes, somado à credibilidade da instituição. O 

conteúdo de um POP deve está relacionado ao título, tarefa a ser realizada, quem é o 

executante da tarefa, resultados esperados, preparação de materiais, procedimentos, ações de 
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não conformidade e referências. OBJETIVO: Descrever a construção do Processo 

Operacional na clínica ginecológica de uma maternidade pública do Estado do Ceará. 

MÉTODO: Estudo do tipo relato de experiência da construção dos POPs de enfermagem na 

clínica ginecológica de uma Maternidade Escola de grande porte, de nível terciário, referência 

para o Município de Fortaleza e para o Estado do Ceará. A maternidade escolhida consta de 

serviços prestados à comunidade que englobam o cuidado humanizado à mulher, seja ele 

durante o ciclo gravídico puerperal ou referente às patologias ginecológicas, assim como o 

cuidado ao recém-nascido. Os POPs foram desenvolvidos na clínica ginecológica, local de 

internação para procedimentos clínicos e cirúrgicos, nas diversas patologias, dentre elas, as 

patologias mamárias e uterinas. Os POPs foram desenvolvidos no ano de 2012, por meio de 

três etapas: construção, validação e treinamento em equipe. Após estas etapas, os mesmos 

foram encaminhados ao departamento de controle de qualidade da referida maternidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com o intuito de melhorar a qualidade da assistência de 

enfermagem, foi constituída em 2012 uma comissão para construção dos POPs da referida 

maternidade. A comissão estava representada por uma coordenadora de enfermagem e oito 

enfermeiras assistenciais, a fim de discutir e planejar o processo de criação e implantação dos 

POPs nos respectivos serviços de enfermagem. Definiu-se os POPs de cada setor, sendo que 

os da clínica ginecológica estiveram relacionados à admissão da paciente no setor, cuidado a 

paciente no pré-operatório e pós-operatório de cirurgia ginecológica, orientação para alta e 

alguns procedimentos, como realização do clister, manuseio de drenos, curativo e retirada de 

pontos. Os passos obedecidos para construção dos POPs foram: 1. Nome do POP (Admissão 

do paciente, Cuidados no Pré-operatório de cirurgia ginecológica, Glicemia capilar e outros). 

2. Objetivo do POP (A quê ele se destina, qual a razão da sua existência e importância). 3. 

Documentos de referência (Quais documentos poderão ser usados ou consultados quando 

alguém for usar ou seguir o POP) 4. Local de aplicação (Aonde se aplica aquele POP, no caso 

atual, na clínica ginecologia); 5. Descrição das etapas da tarefa com os executantes e 

responsáveis. 6. Inserção de fluxograma relativo à determinada tarefa, caso haja, ele pode ser 

agregado nessa etapa. 7. Informação sobre o local de guarda do documento, 8. Validação em 

serviço, 9. Treinamento e 10. Revisão pela equipe de controle de qualidade. Após a etapa da 

construção, os POPs foram validados durante sua aplicação no setor por toda equipe de 

enfermagem. Alguns pontos foram modificados e acrescentados conforme a necessidade do 

setor. Por último, houve a necessidade de mobilizar os profissionais de nível médio e superior 

para o treinamento em serviço dos POPs criados. O treinamento constou de uma apresentação 

geral sobre o que é um POP, das etapas que constituem o mesmo: tarefa a ser realizada, quem 

é o executante da tarefa, resultados esperados, preparação de materiais, procedimentos, ações 

de não conformidade e referências, bem como aula prática dos procedimentos. Com isso se 

conseguiu a descrição sistematizada, clara e objetiva de um determinado procedimento para o 

serviço de ginecologia. CONCLUSÃO: Durante a construção dos POPs pôde ser constatado 

um maior envolvimento dos profissionais através do empenho para contribuir e adequar a 

literatura consultada com a realidade diária do setor. Espera-se com a elaboração dos 

Procedimentos Operacionais Padrão da clínica ginecológica, proporcionar um melhor e mais 

rápido andamento do trabalho de enfermagem, favorecendo o desenvolvimento de algumas 

ações a serem implementadas. O grande objetivo da criação desses protocolos foi o de 

resguardar o serviço, respaldando-o legalmente quanto aos passos a serem dados para a 

realização de uma determinada atividade. Assim, eles foram construídos pelos profissionais 

de enfermagem do referido setor com o foco na melhoria da assistência e da humanização do 

cuidado. 

DESCRITORES: Enfermagem; Humanização; Gestão em Saúde. 
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INTRODUÇÃO: No ocidente, a acupuntura, técnica da medicina chinesa mais difundida fora 

de seu território de origem, vem sendo implantada há mais de quarenta anos. No Brasil, a 

acupuntura tem sido utilizada como terapia complementar desde a década de 80 em vários 

hospitais universitários, além das atuações autônomas. Em 2006, o Ministério da Saúde, 

através da portaria n° 971/06, instituiu a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no âmbito do Sistema Único de Saúde, estabelecendo normas de 

caráter genérico, sem interferências à substituição das técnicas empregadas na medicina 

ocidental (BRASIL, 2006). É importante ressaltar que a acupuntura é uma terapia não 

regulamentada, por lei, no Brasil. Isso significa que todo e qualquer profissional habilitado à 

realização desse método (especialista em acupuntura), poderá exercê-lo, sem restrições. Nos 

últimos anos, tal prática foi regulamentada por alguns conselhos profissionais, o que 

favoreceu sua expansão, sobretudo nos serviços públicos de saúde através do reconhecimento 

oficial de sua utilidade (BRASIL, 2006). Nesse sentido, é garantido o título de especialista em 

acupuntura à (ao) enfermeira (o) pelo Supremo Tribunal de Justiça, que foi efetivado através 

da regulamentação desta prática pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN 197/97). De 

acordo com a Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas (ABEnA), desde 2006, o 

número de enfermeiras(os) que se especializam em acupuntura no estado de São Paulo tem 

aumentado significativamente, chegando a representar mais de 50% dos alunos nas turmas de 

especialização para multiprofissionais. Para o presidente da entidade, a acupuntura 

proporciona à(ao) enfermeira(o) maior autonomia enquanto profissional liberal e este é um 

dos fatores que influenciam na crescente demanda pela especialização (ABEnA, 2013). Além 

disso, a insatisfação com o modelo biomédico vigente que tem desenvolvido uma assistência 

fragmentada, centrada na doença e que desvaloriza o cuidar, também tem sido apontada como 

uma das causas (KUREBAYASHI; FREITAS; OGUISSO, 2009). A utilização da acupuntura 

como tecnologia para o cuidar é uma possibilidade, pois existe uma convergência em suas 

propostas. A acupuntura considera o indivíduo uma unidade micro-cósmica da natureza, da 

sociedade e do universo. A promoção da saúde significa a busca pelo equilíbrio da relação 

entre tais esferas, ou seja, entre o micro e macro-cosmo ao invés de combater a doença, que é 

um processo natural do fluxo da vida, assim como o envelhecimento e a morte. Tecnicamente, 

o equilíbrio global pode ser obtido estimulando os chamados pontos acupunturais que cobrem 

a superfície do corpo humano em locais previamente conhecidos. Os pontos estão localizados 
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nos chamados canais ou meridianos de energia cujo fluxo energético flui continuamente 

promovendo a interação entre o micro e macro-cosmo (MACIOCIA, 2010). O cuidar, por sua 

vez, consiste em satisfazer as necessidades humanas, inclui aceitar a pessoa não somente 

como ela é, mas como ela virá a ser. O meio ambiente de cuidado proporciona o 

desenvolvimento do potencial da pessoa, ao mesmo tempo em que lhe permite escolher a 

melhor ação para si em um tempo dado. O cuidado refere-se mais à saúde do que a cura, e a 

prática do cuidar é o foco central da enfermagem (WALDOW, 2010). A utilização de 

tecnologias inovadoras (técnicas, instrumentos e recursos diagnósticos e terapêuticos) para o 

cuidado em enfermagem é descrito por Salvador et al (2012). Para os autores, a incorporação 

destas tecnologias, em favor da saúde, contribui diretamente com a qualidade, eficácia, 

efetividade e segurança do cuidado. Diante da temática apresentada até aqui, o objeto da 

presente investigação é “a utilização da acupuntura como tecnologia para ampliação do cuidar 

em enfermagem”. OBJETIVO: Identificar na literatura científica pesquisas que apontam a 

utilização da acupuntura pelas(os) enfermeiras(os) como tecnologia para o cuidar em 

enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática da base 

de dados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os dados foram coletados a partir de artigos 

científicos publicados nos últimos 5 anos (2009-2013), levando-se em consideração as 

publicações em revistas nacionais e em português brasileiro (SciELO, LILACS e Cochrane). 

As seguintes palavras-chave foram combinadas: enfermagem e acupuntura. As buscas 

foram feitas de julho a agosto de 2013, sendo encontrados 16 artigos respeitando-se os 

critérios de seleção acima definidos. Após a leitura dos resumos, foram descartados 3 artigos 

com referências às terapias complementares em geral, não especificando a acupuntura e 2 

artigos que não se relacionaram com o objeto proposto. RESULTADOS: Ao analisarmos as 

publicações selecionadas percebemos que as pesquisas desenvolvidas pela enfermagem 

referentes à acupuntura são recentes e escassas. Após o levantamento inicial, utilizando 

somente as palavras-chave, sem o refinamento promovido pelos critérios de inclusão e de 

exclusão, encontramos 41 artigos publicados entre 2001 e 2012. Após a aplicação sistemática 

do método, restaram 11 artigos relacionados ao objeto em estudo. De forma geral, observa-se 

concentração de estudos direcionados à atuação da acupuntura na assistência aos pacientes 

cardiopatas e obesos, no alívio da dor e da ansiedade e no auxílio ao trabalho de parto. Além 

desses temas, encontramos pesquisas que contemplam as questões éticas e legais relacionadas 

à prática da acupuntura por enfermeiros. CONCLUSÃO: Tais pesquisas demonstram que a 

utilização da acupuntura pela(o) enfermeira(o) tem como objetivo prestar uma assistência 

humanizada e integral por meio do desenvolvimento de uma visão ampliada do processo 

saúde-doença. Fica claro que este re-posicionamento da enfermagem é o reflexo da 

insatisfação com o modelo biomédico vigente que tem desvalorizado o cuidar e os atores 

envolvidos neste processo. IMPLICAÇÃO PARA ENFERMAGEM: A implantação da 

acupuntura no Sistema Único de Saúde, proposta pela Política Nacional das Práticas 

Integrativas e Complementares é uma possibilidade, além disso, é um respaldo para que a(o) 

enfermeira(o) redirecione sua prática para o atendimento integral à saúde coletiva e individual 

da população brasileira. Porém, é um grande desafio para tal profissional no sentido de mudar 

o paradigma vigente, pois é necessário haver um esforço reflexivo para incorporar os novos 

conhecimentos à prática profissional e um empenho para transformá-la. REFERÊNCIAS: 1- 
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INTRODUÇÃO: A organização de um sistema de saúde baseado na dialética da satisfação 

das necessidades expressa o ponto de vista de proteção universal da saúde, sob a perspectiva 

de bem-estar social. Sabendo que as necessidades em saúde não são apenas necessidades 

médicas, doenças, sofrimentos ou riscos à saúde, mas dizem respeito também a carências ou 

vulnerabilidades que expressam modos de vida. Podem ser distintos dois tipos de 

necessidades: as naturais, relativas à conservação e à perpetuação da vida, e as necessárias, 

radicais ou propriamente humanas; ambas socialmente determinadas. As primeiras incluem 

alimentação,abrigo, sexual, de contato social e cooperação, relativo à auto-conservação e à 

preservação da espécie. No entanto, não podem ser consideradas naturais porque são 

produzidas em contextos sociais, assim como o seu volume e a maneira de satisfazê-las. As 

necessidades necessárias incluem a liberdade, a autonomia, a autorealização, a 

autodeterminação, a atividade moral, a reflexão, entre outras. Assim, nem toda necessidade é 

carência, pois, em se tratando das necessidades necessárias, seu contínuo aperfeiçoamento nos 

humaniza gradativamente. Partindo dessa perspectiva e vivenciando a realidade em uma 

unidade da atenção básica, podemos direcionar as ações e projetos de acordo com a 

necessidade da população da área adstrita.A captação da realidade busca conhecer a unidade e 

os serviços nela desenvolvidos dividindo-se em três eixos:rede explicativa dos serviços de 

saúde: onde visa identificar os aspectos da unidade e dos serviços nela desenvolvidos; rede 

analisadora do processo de trabalho em saúde: busca conhecer o objetivo da equipe sobre o 
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desenvolvimento do processo de trabalho e rede analisadora do processo de trabalho em saúde 

enquanto vivência social: exigindo da enfermagem um olhar direcionado ao âmbito 

social.Estes eixos nortearão o processo de descrição acerca dos aspectos organizacionais, 

políticos, formal, estrutural e acima de tudo a análise e percepção da equipe acerca da 

Unidade de saúde estudada.Todo esse processo de coleta e compreensão desses dados, propõe 

compreender um pouco da realidade não só da unidade, mas também de população da área 

circunscrita. Sendo essencial prática efetiva de nossas ações em enfermagem, pois assim 

nossas metas tornam-se bem mais claras e necessárias a comunidade que possui demandas 

diferentes em relação a outras unidades. OBJETIVO: O estudo busca relatar a experiência 

sobre o funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde localizado no município de 

Fortaleza,desenvolvendo uma análise crítica sobre os processos de trabalho executados neste 

serviço. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Este estudo consiste em um relato de 

experiência vivenciado pelas acadêmicas de enfermagem durante o estágio da disciplina de 

Saúde Coletiva. Utilizamos como instrumentos o diário de campo, onde registramos as 

atividades diárias bem como nossas percepções e análises diante da experiência vivenciada e 

entrevistas informais com os profissionais e usuários do serviço para entender sua percepção 

do serviço. RESULTADOS: A enfermagem tem o dever de fortalecer o elo, entre o 

atendimento e o individuo, pois através da sua prática, acompanha o paciente, dando sempre 

um retorno, diante da sua dificuldade. Agir com integralidade no atendimento de enfermagem 

é não se restringir a doença, mas a melhoria de vida, a educação em saúde, para facilitar o 

enfrentamento e chegar a um convívio. Em conformidade com o princípio da integralidade, a 

abordagem do profissional de saúde não deve se restringir à assistência curativa, buscando 

dimensionar fatores de risco à saúde e, por conseguinte, a execução de ações preventivas, a 

exemplo da educação para a saúde. Uma situação ilustrativa é a de um atendimento a um 

paciente com crise hipertensiva, que além da administração da medicação necessária durante 

uma consulta médica seria orientado quanto à importância de uma alimentação hipossódica e 

de exercícios físicos regulares. Assistência e educação para saúde durante a consulta 

ambulatorial, sem que o paciente espere o momento de encontro do grupo dos hipertensos 

numa determinada data e horário para receber as referidas orientações: isto expressa 

integralidade da assistência. Juntamente com a visão integral, tem que haver um 

comprometimento por partes dos serviços ofertados como os encontrados na Unidade Básica 

de Saúde (Ambulatório do idoso; Programa de atenção à criança com asma –PROAICA; 

grupo de orientação as pacientes com hipertensão arterial e diabetes mellitus- HIPERDIA, 

entre outros)e por parte dos profissionais em acompanhar o usuário-paciente, na atenção 

básica um pilar muito importante para realização desse comprometimento são os agentes 

comunitários de saúde - ACS, que convivem diretamente com a realidade do paciente, pois 

são eles que convivem no meio social do usuário, e tendo sempre o comprometimento de estar 

captando-o e levando para assistência necessária.A experiência na unidade básica de saúde 

nos proporcionou vivenciar a integralidade em determinados setores e em alguns 

atendimentos. Dentre os setores podemos exemplificar o atendimento ao pré-natal onde a 

enfermeira atendeu a paciente de forma humana, considerando seu estado emocional, suas 

perspectivas, orientando quanto as suas dúvidas, além da prática direcionada ao 

acompanhamento da gestação, incentivando o autocuidado, respeitando sua condição 

socioeconômica, o que se enquadra perfeitamente nos requisitos da integralidade.Situação 

semelhante aconteceu na consulta ginecológica e prevenção ao câncer de colo do útero, onde 

a enfermagem desempenhou papel fundamental, pois o profissional de enfermagem 

preocupou-se não só com o exame propriamente dito, mas com as condições sociais da 

paciente, orientando sobre os cuidados para prevenção de doenças associadas ao seu modo de 

vida, além de realizar todos os procedimentosde forma humanizada, explicando sua 

importância na compreensão da paciente, criando ali um elo de cuidado continuado. Outro 



 

exemplo é quando uma enfermeira se preocupa com a maneira que o paciente vai se conduzir 

para dar continuidade ao seu tratamento em outro atendimento, isso mostra uma prova 

concreta do profissional com comprometimento com o paciente. Além das atuações na visita 

domiciliar, aonde o profissional vai buscar o paciente dentro da sua comunidade, entra na sua 

casa, e o atende de forma individualizada. CONCLUSÃO: Concluímos que ao experienciar 

esta realidade nos encontramos em uma posição desafiadora, marcada pelos ideais de 

proporcionar uma condição melhor à população em relação ao cuidado e encarar rotinas de 

trabalho sem apoio ou atenção devida, o que dificultaria nossa atuação, um entrave que se 

agrega ao descaso com a saúde pública que se reflete na carência de materiais 

consequentemente impossibilitando a realização dos procedimentos. Contudo acreditamos que 

apesar de todos os problemas encontrados, temos poder de fazer a diferença, através de 

atitudes comprometidas com a saúde e o cuidado humanizado.Como as adversidades as quais 

podemos nos deparar, encontramos também profissionais dispostos a propor e realizar 

melhorias na atenção a saúde, segundo a enfermagem.CONTRIBUIÇÃO/IMPLICAÇÃO 

PARA A ENFERMAGEM:O estudo irá contribuir para os profissionais que atuam na área 

de saúde coletiva especificamente na unidade básica em que a experiência foi vivenciada, 

sendo bastante relevante para a prática efetiva das ações em enfermagem, contribuindo para o 

reconhecimento da realidade assistida, podendo assim ser um meio de intervenção para 

proporcionar uma condição melhor à população em relação aos fatores pertinente a saúde. 

DESCRITORES: Captação da realidade; Atenção básica à saúde; Assistência à Saúde. 
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Em tempos hodiernos, o quantitativo de pessoas em sofrimento psíquico é elevado em nossa 

sociedade, estando à área de saúde mental, em constantes mudanças, expansão e 

desenvolvimento. Entretanto, o enfoque a saúde mental infanto-juvenil no Brasil, enquanto 

área de intervenção e cuidado é recente. O sistema familiar ao deparar-se com a criança ou 

adolescente em sofrimento psíquico e suas manifestações sente-se ameaçada, despreparada 

para a execução do cuidado, não compreendendo explicitamente os aspectos que envolvem o 

desequilíbrio da saúde mental, e muitas vezes não sabendo em que recursos buscarem ajudar. 

No entanto, construção de um serviço de saúde mental especializado ao atendimento infanto-

juvenil, dentro das propostas da reforma psiquiátrica, se concretiza com os CAPSi, no qual 

busca o compartilhamento da assistência junto às famílias de crianças e adolescentes 

atendidos e acompanhadas neste serviço. É percebido o vasto campo para a atuação da 

enfermagem com famílias que compartilham em seu diariamente o sofrimento psíquico, 

especificamente no contexto de suas relações, na compreensão dos vínculos afetivos entre 

seus integrantes e estratégias de enfrentamento de situações cotidianas, no qual, através de 

ações sistematizadas de cuidado em enfermagem, podem favorecer o processo de ser e viver 

com qualidade. Destarte, este estudo tem com o desiderato compreender sentimentos e 

atitudes que emergem do cotidiano compartilhado por familiares com adolescentes em 

sofrimento psíquico. Este trabalho constitui parte de uma pesquisa maior de término de 
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graduação em enfermagem “Tipo vivido de famílias de adolescentes de um Centro de atenção 

psicossocial infanto-juvenil- Capsi” de caráter descritivo e natureza qualitativa, no qual teve 

como lócus um Centro de Atenção psicossocial infantil (CAPSi) na Secretaria Executiva da 

Regional IV (SER-IV), situado na cidade de Fortaleza. Para a pesquisa foram selecionadas as 

famílias de todos os adolescentes, que comparecem ao CAPSi ao acompanhamento intensivo, 

durante três dias semanais, em tempo integral, no qual totalizava a quantidade de 10 usuários. 

Sendo incluso como sujeito do estudo o familiar do adolescente que o conduzia ao serviço 

com maior freqüência, no qual foi possível a realização da pesquisa com 07 familiares, com a 

representatividade de um integrante da família por adolescente. Foram excluídos do estudo 03 

adolescentes e seus familiares, por não terem comparecido ao serviço durante o período de 

julho a agosto de 2009, no qual ocorreu coleta dos dados. A abordagem aos familiares para a 

produção de dados ocorreu com a utilização de uma entrevista semi-estruturada, norteada pelo 

seguinte questionamento: Fale sobre a sua relação familiar. Foi utilizada a Fenomenologia 

Social, proposta por Alfred Schütz como referencial teórico. Isto porque, o cuidado da família 

ao adolescente com sofrimento psíquico grave em acompanhamento intensivo aparece como 

uma ação entre pessoas que compartilham o mesmo tempo e o mesmo espaço, adquirindo, 

portanto, uma dimensão social, e as idéias de Schütz oferecem o embasamento necessário, 

para apreender os significados subjetivos presentes na ação social dos sujeitos cuidadores. A 

pesquisa seguiu as orientações da resolução N° 196 de outubro de 1996, sendo aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará segundo processo 

07157886-2, FR: 132704. Nos resultados, partindo da análise dos trechos de conversas, 

conferidos pelo familiar do adolescente em sofrimento psíquico, foi agrupado repertórios 

interpretativos, que convergiram em categorias temáticas, a saber: sentimento diante do 

adoecimento psíquico; familiar- cuidado e sua relação com o plano de vida individual e social. 

Nessa primeira categoria observa-se que a experiência de ter um integrante da família em 

sofrimento psíquico fragiliza esse sistema em múltiplos aspectos. Pode-se reconhecer, nas 

falas dos depoentes, o estresse emocional e físico, implicados na convivência com a criança e 

o adolescente em sofrimento psíquica, bem como a sensação de peso, referida pelo familiar, 

por uma vivência insatisfeita, por vezes obrigatória, desse momento crítico de vida. É 

percebido, também, o sentimento de impotência rente ao acometimento de seu familiar no 

sofrimento psíquico, no qual gera desânimo e tristeza diante do fato de presenciar o adoecer, 

conviver e mesmo assim sentir-se incapaz de modificar a situação. Neste contexto, foi 

possível apreender pela fala de um único familiar a presença do conformismo, diante das 

questões complexas envoltas do assistir e do compartilhar cotidiano, com seu ente em 

sofrimento. Destarte, diante da categorização de falas referentes ao sentimento diante da 

situação, evidenciam-se fragilidades emocionais e físicas dos familiares frente à experiência 

de cuidar de seu adolescente em sofrimento psíquico, no qual podem ser considerados como 

componentes do acervo de conhecimentos à mão são tipificações de si mesmo numa atitude 

natural. A segunda categoria elaborada nos remete apreender a dimensão que a assistência ao 

familiar portador de sofrimento psíquico atinge na vida de seu familiar que cuida. Sendo 

apresentado, pelos depoentes, falas que expressam sacrifícios e abdicações relacionadas a 

aspectos relevantes de suas vidas, presentes no âmbito individual e social, para a execução do 

cuidado ao seu ente em sofrimento. Desta forma, qualquer experiência, entretanto, carrega 

consigo um horizonte de indeterminação, e diante de situações problemáticas, o ator social se 

depara com possibilidades em aberto, situações desconhecidas, indeterminadas. Para proceder 

à sua escolha, faz questionamentos em um processo reflexivo, no qual elege o que é mais 

importante para ele naquela determinada situação, segundo suas áreas de interesse, acessando 

seu sistema de relevância. É percebido, nas afirmações por familiares, a fusão de duas vidas 

em uma só, o que os leva a abdicar de suas vidas, para auxiliar na melhora do quadro clínico, 

para protegê-los de situações adversas, para suprir todas as suas necessidades, implicadas pela 



 

o sofrimento psíquico, destarte, esquecendo-se de si, como ser humano, no qual apresentam 

demandas, como o lazer e o convívio social. Nota-se, também, o abandono ou a não execução 

de atividades trabalhistas, externas ao âmbito doméstico, citada para a finalidade de cuidar 

melhor.Eles compartilham experiências, acompanham o desenrolar do pensamento um do 

outro, vivenciando uma relação do Nós, pois a vida um do outro se torna assim uma parte de 

sua própria autobiografia, um elemento de sua história pessoal. Nota-se, através do que foi 

expresso nos discurso, que estes ao se tornarem protagonistas no cuidado do portador de 

sofrimento psíquico, agem através de uma vinculo comensal, suprimindo seu individualismo 

social, em prol da assistência e melhora da saúde mental de seu adolescente. Por intermédio 

desta pesquisa, pode-se compreender que sofrimento psíquico experienciado pelos familiares 

é impregnado de estresse situacional, que reflete sobrecargas e fragilidades, o que evidencia a 

necessidade de intervenções que acolham estes e suas demandas, considerando a 

subjetividade e individualidade. Deste modo, acredita-se que aproximar-se da família e 

penetrar no seu mundo-vida, compreendendo a forma de enfrentar as diversas situações 

diárias, a enfermagem poderá propor estratégias de apoio, intervir não somente nos momentos 

de crise ou em que a doença já se encontra instalada, mas na promoção da saúde. 

DESCRITORES: Saúde mental; Adolescente; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde preconiza que a equipe da saúde da família deve ser 

composta por no mínimo, médico de família, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (ACS). O trabalho da equipe é de extrema importância, tendo em vista 

que todos se encontram em uma atuação multiprofissional, possuindo características que os 

identificam particularmente. Dentre estes profissionais, uma atenção maior deve ser dada aos 

ACS, tendo em vista que são os que mais têm contato direto com a população, na busca de 

desenvolver estratégias e programas junto à comunidade. Estudo realizado na cidade de Juiz 

de Fora, no estado de Minas Gerais, o qual analisou a percepção dos usuários das unidades 

básicas de saúde da Família (UBS) sobre o trabalho do ACS, evidenciou que a assistência 

melhorou após a entrada do profissional e que os mesmo desempenham função importante no 

campo da promoção da saúde, buscando políticas públicas saudáveis e melhor qualidade de 

vida da população a qual prestam o cuidado. Levando em consideração a lacuna encontrada 

sobre trabalhos tratando diretamente dessa temática no interior do estado do Ceará e diante do 

trabalho limitado às comunidades rurais e áreas periurbanas, este trabalho visou realizar o 

devido levantamento da atuação desse profissional na busca de investigar essa temática. 

Diante do exposto, surgiu o seguinte questionamento: qual a visão dos usuários dos Centros 

de Saúde da Família sobre o profissional ACS? A relevância da pesquisa ora apresentada 

fundamenta-se no fato de que sendo os usuários os principais alvos da assistência prestada 

pelos ACS, é de extrema importância averiguar o que eles pensam sobre esse profissional, 

para que possamos avaliar a qualidade da assistência prestada e consequentemente melhorar 

e/ou aperfeiçoar o cuidado realizado. OBJETIVO: conhecer a visão dos usuários das UBS 

sobre a atuação do ACS. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa, realizado em três UBS no município de 

Quixadá, localizado no Sertão Central do estado do Ceará. A população do estudo foi 
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composta por usuários dos UBS onde foi realizado o estudo. Utilizou-se como critérios de 

inclusão: idade acima de 18 anos e ser usuário do serviço há mais de um ano. E como critério 

de exclusão: usuário com problemas cognitivos e/ou mentais que o impeçam de responder ao 

formulário. Tomou-se como base para o cálculo amostral o número de usuários cadastrados 

nas três UBS no mês de março de 2013. Segundo dados cedidos pelas instituições, estão 

cadastrados em média 4.000 usuários acima de 18 anos na unidade A, 2.000 na unidade B e 

5.000 na unidade C, constituindo um total de 11.000 usuários. Haja vista que não existe a 

“prevalência dos usuários”, adotou-se um percentual de 50% de ocorrência do evento. O nível 

de confiança empregado foi de 95% e um erro amostral de 5%, para uma população 

aproximada de 11.000 usuários. Para o cálculo amostral utilizou-se a seguinte fórmula para 

populações finitas. Após estes cálculos encontrou-se o tamanho da amostra como sendo igual 

a 372 indivíduos. No entanto, a amostra foi constituída por 60 usuários. Vale ressaltar as 

dificuldades encontradas para que os usuários aceitassem participar da pesquisa devido ao 

medo de comprometimento com as informações cedidas, mesmo após explicação do sigilo e 

anonimato. A pesquisa foi realizada durante os meses de março de 2013, sendo utilizado 

como instrumento de coleta de dados um formulário contendo dados socioeconômicos e 

questões relacionadas ao ACS. Para operacionalizar a coleta de dados inicialmente os usuários 

foram convidados e orientados a participar da pesquisa, aqueles que aceitaram participar 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa da Faculdade Católica Rainha do Sertão com número de protocolo 

273.013. Os dados obtidos foram compilados no programa Excel 2010 para posterior análise 

estatística, com o auxílio do Programa Epi Info versão 3.5.3. Os dados foram apresentados 

por meio de tabelas e gráficos. RESULTADOS: Houve prevalência de usuários do sexo 

feminino (71,7%), com faixa etária de 37 a 47 anos (36,7), vivendo em união estável/casados 

(53,3%), com predominância da escolaridade, o ensino fundamental (56,6%). Quando 

questionados sobre a sua profissão/ocupação, foram citadas agricultor (20%) e dona do lar 

(21,7%), vivendo em sua maioria com renda familiar menor que um salário mínimo (46,7%). 

Grande parte dos entrevistados alegou gostar de receber visitas do ACS (76,7%), porém 

73,3% referiram não receber a visitar regularmente. Mais da metade dos usuários (58,3%) 

relataram que o fato de o agente residir na comunidade não ajuda no desenvolvimento de suas 

necessidades. Quando interrogados sobre a classificação do ACS, 40% os definiu como 

membro da comunidade, 15% responderam ser um profissional de saúde, 16,7% disseram ser 

um cargo de confiança do prefeito e sendo 28,3% não sabiam distinguir. Para 65% 

entrevistados, o agente conhece os problemas de saúde de sua família, mas não demonstra 

interesse, em ouvi-los e encaminha-los (61,7%). Em relação à atuação do ACS como líder, a 

maioria dos usuários (85%) aponta que o agente não lidera e nem tenta reivindicar as 

necessidades da comunidade para a melhoria da qualidade de vida, e ainda 91,7% disseram 

que não são realizadas outras ações na comunidade, com exceção da visita domiciliar. Dos 

usuários participantes, 33 (34%) afirmaram adotar as orientações que o agente sugere, porque 

consideram que as informações prestadas são adequadas e satisfatórias. Porém mudanças em 

hábitos, atitudes e comportamentos após o acompanhamento do agente não foram percebidas 

(83,3%). Quando interrogados sobre que conceito daria para o trabalho exercido pelo ACS, 

grande parte (47%) relatou um conceito insatisfatório, seguido por 30% relatando bom, 13% 

regular e apenas 5% ótimo, tendo ainda 5% que não sabiam avaliar. Um dado preocupante 

nesse estudo foi que a maioria dos usuários (53%) acredita que os ACS não está capacitado 

para dar orientações sobre cuidados de saúde. CONCLUSÃO: foi possível identificar neste 

estudo uma necessidade de relação positiva entre o ACS e os usuários, para que a assistência 

possa existir verdadeiramente. Algumas circunstâncias são necessárias de serem debatidas e 

esclarecidas, pois o trabalho do agente é especificado e consta nos manuais do MS, o que falta 

é apenas um empenho maior dos profissionais, e de toda a equipe uma vez que estes devem 



 

ser treinados para que possam ter uma capacitação referente ao esperado por eles. Percebe-se 

a necessidade de melhoramento e aperfeiçoamento dos cuidados e estratégias através do 

vínculo, da humanização e da capacitação desses profissionais, para que assim os mesmo 

possam prestar uma assistência satisfatória. Este estudo foi cercado de algumas limitações, na 

qual a falta de pessoas dispostas a participarem da amostra foi a principal delas, muitas vezes 

envergonhadas em demonstrarem a sua realidade, outras por se negarem a serem os 

responsáveis por qualquer comprometimento dos profissionais. Desta forma, sugere-se a 

realização de novos estudos em outros municípios, na busca de abranger uma maior realidade 

da situação. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: podemos perceber o quão é 

importante o trabalho do ACS para a população, porém é visto a necessidade de capacitação 

desses profissionais, sendo de competência do enfermeiro essa atividade. Logo, no intuito de 

melhorar a qualidade da assistência prestada faz necessária a atuação do enfermeiro junto a 

esse público. 
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Pública. 
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INTRODUÇÃO: Segundo o Ministério da Saúde a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) 

é um grave problema de saúde. Estima-se que ele seja responsável por um milhão de mortes 

ao ano e existam 350 milhões de portadores crônicos no mundo. A hepatite é definida como 

qualquer processo inflamatório que resulta em necrose de hepatócitos, no qual essa necrose é 

provocada por uma grande variedade de agentes infecciosos e de substâncias tóxicas. A 

transmissão da hepatite B ocorre principalmente através da exposição da mucosa a sangue ou 

outros fluidos corpóreos contaminados com o vírus, atingindo principalmente grupos 

populacionais vulneráveis, como é o caso dos profissionais de saúde, com a maior exposição 

aos riscos. No Brasil, a vacina contra Hepatite B está disponível nas salas de vacinação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) para faixas etárias específicas e para grupos de risco, no 

esquema básico de vacinação. O esquema básico de vacinação são de 3(três) doses, com 

intervalos de 1(um) mês entre a primeira e a segunda dose e de 6 meses entre a primeira e a 

terceira dose. A proteção da vacina contra o HBV aumenta com o número de doses aplicadas, 

sendo importante completar todo o esquema. A relevância da pesquisa ora apresentada 

fundamenta-se no fato de que o conhecimento da cobertura vacinal dos acadêmicos da área da 

saúde nos faz vislumbrar a construção de um conhecimento o qual trará melhoras nos 

indicadores de saúde. Assim, o futuro profissional poderá ter maiores facilidades no manejo 

para implementação de estratégias para que o calendário de vacinação alcance toda a 

população alvo desejado e que os índices de infecção possa regredir com o alcance de metas 

desejadas. OBJETIVOS: A pesquisa teve como objetivo conhecer a cobertura vacinal da 

Hepatite B nos acadêmicos do último semestre da área da saúde de uma faculdade privada no 

município de Quixadá; Conhecer fatores associados a não imunização e/ou interrupção do 

esquema vacinal e Identificar ocorrência de exposição dos acadêmicos ao risco de 

contaminação pelo vírus da Hepatite B. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um 
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estudo do tipo descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada 

com acadêmicos do último semestre dos cursos da área da saúde, a saber: Enfermagem, 

Fisioterapia, Farmácia e Odontologia.Vale ressaltar que o curso de Biomedicina não havia 

alunos matriculados e os cursos de Educação Física e Psicologia não expõe os acadêmicos ao 

risco de contaminação pelo vírus, ficando estes, portanto, fora da estratificação. A coleta dos 

dados ocorreu durante o mês de maio de 2013, sendo utilizado um formulário contendo dados 

de caracterização e questões sobre a cobertura vacinal. A análise dos dados foi realizada 

através do programa Epiinfo. Foram obedecidos os aspectos éticos legais, tendo o projeto sido 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Faculdade Católica Rainha do Sertão, com 

número de protocolo 282783. RESULTADOS: Os acadêmicos participantes tinham idade 

entre 20 e 41 anos, com média de 22 anos, sendo prevalente o curso enfermagem. Foi visto 

nesta pesquisa que a maioria dos estudantes iniciou e finalizou o esquema vacinal (51,4%), 

porém uma grande parcela iniciou e interrompeu a vacinação (41,4%), tendo como principal 

motivo o esquecimento das doses subsequentes (27,1%). Pode-se observar que grande parte 

dos acadêmicos não teve nenhuma exposição ao vírus da Hepatite B (72,9%). Quanto aos 

exames realizados após exposição, exames esses, feitos no momento do acidente, com seis 

semanas, três meses e seis meses, observou-se uma carência no número de exames realizados 

pelos acadêmicos (21,4%), revelando a não aderência ao protocolares de seguimento de 

acidentes com perfuro cortante. CONCLUSÃO: O presente estudo buscou alcançar a 

aproximação com o objetivo, que nos permitiu verificar a cobertura vacinal dos acadêmicos. 

Apesar dos adolescentes terem um percentual significativo de adesão à vacinação, ainda há a 

necessidade de aumentar as informações e disponibilizar locais no âmbito universitário, 

quanto ao exame após contaminação com materiais que proporcionem risco de contaminação 

com o vírus da Hepatite B. Quanto ao perfil dessa cobertura vacinal, pode-se perceber um 

ponto positivo quanto à vacinação completa, porém também foram vistos pontos negativos 

como a inicialização e interrupção do esquema vacinal, tendo como motivo principal o 

esquecimento das doses subsequentes. O enfermeiro como profissional educador, deve 

desenvolver estratégias de educação em saúde no intuito de motivar os acadêmicos à 

vacinação completa para a prevenção da Hepatite B bem como motivá-los a incentivar essa 

prática a seus pacientes. Contribuições para a enfermagem: o presente estudo nos mostra o 

quão ainda é negligenciado a vacinação da contra a Hepatite B entre os acadêmicos de 

enfermagem, podendo, dessa forma, contribuir para que os mesmos reflitam sobre essa 

prática, bem como as instituições de ensino e os próprios profissionais já atuantes no 

mercado. 

DESCRITORES: Agente Comunitário de Saúde. Satisfação dos Consumidores. Saúde 

Pública. 



655 

 

QUALIDADE DE VIDA: APLICAÇÃO DO SF-36 EM PORTADORES DE DIABETES 

MELLITUS EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-

CE 

Hérica Cristina Alves de Vasconcelos
 1

 

Francisca Natanna Oliveira Santos
 2
 

Anne Fayma Lopes Chaves
 3

 

Rebeca Silveira Rocha
 4

 

Mônica Oliveira Batista Oriá
 5

 

Marta Maria Coelho Damasceno
 6
 

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença que atinge mundialmente um 

elevado número de pessoas em qualquer condição social, com estimativas que até 2025 haja 

cerca de 380 milhões de novos diagnósticos. Por ser uma doença crônica e incurável, o DM 

necessita de controle metabólico por toda a vida e a educação do paciente se torna uma 

condição necessária para o manejo adequado ao tratamento, sendo de extrema importância a 

modificação do comportamento em relação à dieta, ingestão de medicamentos e estilos de 

vida. Contudo, se não houver orientações adequadas, poderão ocorrer complicações que 

comprometerão a qualidade de vida (QV) dos portadores da doença. Estudiosos sobre a 

temática qualidade de vida a definem como um conjunto de respostas manifestas pelos 

indivíduos aos fatores físicos, emocionais, sociais e econômicos com os quais interagem. Há 

quem o relacione à capacidade de exercer funções da vida diária, à produtividade, à 

capacidade intelectual, à estabilidade emocional e à satisfação de viver. E ainda quem 

destaque como importante a satisfação com a vida (incluindo aspectos de interação familiar e 

social), o desempenho físico e o exercício profissional. Dessa forma, compreende-se que 

estudar qualidade de vida não é fácil devido à subjetividade agregada ao termo. Por isso, 

pesquisadores recomendam o uso de instrumentos baseados em escalas, que possam tornar 

mensuráveis os aspectos da qualidade de vida nas mais diversas populações. Dessa forma, nos 

últimos anos, vários instrumentos genéricos e específicos foram desenvolvidos para fins de 
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pesquisas. Dessa forma, de acordo com o contexto ora apresentado e diante da necessidade de, 

além de existirem novos instrumentos, também serem aplicados os já existentes, tornando 

mensuráveis os dados subjetivos relacionados à análise da qualidade de vida de pessoas 

portadoras de diabetes. OBJETIVOS: O presente estudo tem o objetivo de conhecer a 

qualidade de vida de portadores de diabetes em um centro de referência do município de 

Quixadá. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo de natureza transversal 

com análise quantitativa desenvolvido em um centro de referência para atendimento de 

pacientes portadores de diabetes localizado em Quixadá, Ceará. O referido centro possui uma 

equipe multiprofissional composta por médico, nutricionista e enfermeiro que fornecem 

atendimento semanal aos pacientes com diabetes. Mediante atendimento aos critérios de 

inclusão estabelecidos, a amostra foi composta por 21 participantes. Os dados foram coletados 

nos meses de agosto e setembro de 2012. Inicialmente, foram explicados os objetivos e a 

metodologia da pesquisa aos pacientes e aqueles que tiveram o interesse em participar 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, em seguida, foram levados a um 

local reservado para que fosse aplicado o instrumento sobre a avaliação da qualidade de 

vida.Optou-se pelo uso do instrumento genérico elaborado em 1992 intitulado The Medical 

Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF-36). Trata-se de um questionário 

multidimensional de fácil aplicação e entendimento, tendo sido utilizado em pesquisas 

anteriores. É composto por 11 questões e 36 itens, em oito domínios: capacidade funcional 

(10 itens), aspectos físicos (4 itens), dor (2 itens), estado geral de saúde (5 itens), vitalidade (4 

itens), aspectos sociais (2 itens), aspectos emocionais (3 itens) e saúde mental (5 itens). Para 

cada domínio o valor varia de 0 a 100, em que zero corresponde ao pior e 100 ao melhor 

estado de saúde. Um estudo sobre a produção científica acerca da temática qualidade de vida 

produzida pelas universidades públicas do Estado de São Paulo revelou que o SF-36 foi o 

instrumento mais utilizado, estando presente em 18 estudos. Destes, em oito deles, o SF-36 

foi o único instrumento a ser utilizado e nos outros dez, esteve associado a outros 

instrumentos do tipo específico. Além do instrumento para mensurar a qualidade de vida, 

também foi aplicado um formulário a fim de registrar a caracterização dos participantes. 

Concomitante à coleta, os dados foram armazenados em um banco de dados construído no 

programa Excel. Em seguida, foram analisados estatisticamente com auxílio do programa Epi 

Info. O projeto dessa pesquisa foi submetido à apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS), tendo sido aprovado sob número de 

protocolo 20120091. RESULTADOS: De acordo com os resultados apresentados, dos 21 

participantes, a maioria era do sexo feminino e possuía o ensino fundamental, além de terem 

uma média de idade de 57,9 anos. No tocante ao tipo de diabetes, houve prevalência do tipo 2, 

sendo representado por 66,7% da amostra. O principal objetivo do presente estudo foi avaliar 

dados relativos à qualidade de vida de pessoas com diabetes mellitus. Por ser um conceito 

multidimensional, é importante ressaltar que vários aspectos são abrangidos na avaliação da 

qualidade de vida, tais como físicos, sociais e emocionais. Em relação ao aspecto funcional, a 

maioria dos participantes respondeu que o desenvolvimento das suas atividades rigorosas ou 

moderadas eram dificultadas pela doença, demonstrando diminuição da qualidade de vida 

nesse aspecto. De igual maneira, baixa qualidade de vida também foi percebida nos aspectos 

físicos e emocionais, pois mais da metade respondeu ter problemas com o trabalho ou com o 

desenvolvimento de atividades regulares. No requisito estado geral, dividido em duas 

questões do instrumento, observou-se qualidade satisfatória referente ao primeiro 

questionamento e preservação dela no segundo. Analisando os questionamentos inseridos no 

aspecto sobre a saúde mental, a maioria respondeu sentir-se feliz o tempo todo ou a maior 

parte dele, demonstrando qualidade de vida satisfatória, e quando questionados sobre 

sentirem-se nervosos, deprimidos e desanimados, a maioria respondeu que pequena ou 

nenhuma parte do tempo sentiam-se dessa forma, caracterizando boa qualidade de vida. O 



 

fato de a maioria dos participantes ter relatado que a presença da doença não interferia na 

realização das atividades sociais diárias permite concluir que, no aspecto social, a qualidade 

de vida estava satisfatória. No tocante ao domínio dor, as respostas foram controversas, pois 

embora a maioria tenha afirmado que as dores no corpo variavam de graves a muito graves, 

caracterizando baixa qualidade de vida, quando questionados sobre a interferência dessa dor 

nas atividades laborais, a maioria respondeu que de maneira alguma ou em pouca dimensão, 

concluindo que a qualidade de vida estaria preservada. CONCLUSÃO: Em síntese, no 

tocante à qualidade de vida dos participantes, conforme divisões realizadas, concluiu-se que 

houve baixa qualidade de vida nos aspectos físicos e emocionais, funcional e vitalidade, 

qualidade de vida satisfatória no estado geral e nos aspectos sociais e de saúde mental. Os 

resultados dão subsídios para que os enfermeiros reflitam sobre a importância de trabalhar 

com o paciente aspectos da doença que não sejam voltados apenas para a administração de 

medicamentos que controlem a glicemia, devendo ser incentivadas abordagens diferenciadas e 

voltadas para a preocupação com a qualidade de vida. Embora em quantidade reduzida de 

participantes, os resultados desse estudo permitiram identificar os domínios relacionados à 

qualidade de vida que estão mais afetados entre os participantes. Com base nisso, relatórios 

com os principais achados foram entregues à diretoria da unidade, bem como sugestões de 

estratégias que pudessem ser implementadas com os participantes a fim de melhorar sua 

qualidade de vida, fazendo com que a convivência com a doença não traga complicações 

adicionais. 

DESCRITORES: Diabetes. Qualidade de vida. Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) pode ser conceituado como uma síndrome 

decorrente da ausência de insulina e/ou da incapacidade desta exercer adequadamente as suas 

funções no organismo, provocando um aumento da glicemia plasmática que pode desencadear 

graves complicações a curto e a longo prazos. Com relação às formas de tratamento 

existentes, a utilização de recursos medicamentosos geralmente vem em um segundo 

momento da terapêutica, diante da incapacidade de controlar os níveis glicêmicos pela prática 

da dieta e de exercicio físico (quando possível). Entre os agentes medicamentosos disponíveis 

para a terapia do diabetes estão incluídos a insulina exógena e os hipoglicêmicos orais. 

Devido a sua capacidade de alcançar um bom controle metabólico entre os pacientes com 

DM, a insulina exógena constitui a opção de tratamento mais eficaz frente a deficiência 

parcial ou total da secreção de insulina. Importante salintar que a utilização de insulina requer 

cuidados especificos, possuindo vários aspectos que devem ser seguidos rigorosamente, tais 

como: a técnica de autoaplicação, a utilização de instrumentos adequados, a escolha dos locais 

e rodízios para as aplicações, noções de autocuidado, além do cuidado com o armazenamento, 

o acondicionamento e o descarte dos materiais perfurocortantes. Estudiosos afirmam que se 

esses cuidados não forem levados em consideração, é comum o portador de diabetes 

apresentar complicações e reações cutâneas, como lipodistrofia insulínica, lipohipertrofia, 

nódulos endurecidos, equimose, ardência, prurido e até reações alérgicas. Sabendo disso, 

salienta-se a responsabilidade assumida pela criança e/ou adolescente portador de DM quando 

se fala no gerenciamento da administração da terapêutica insulínica. Nesse contexto, observa-
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se que muitas vezes o público infantil e juvenil sente dificuldade no tratamento, autocuidado e 

controle metabólico, necessitando, frequentemente de algum grau de envolvimento dos 

pais/responsáveis no cuidado tanto para a aplicação, quanto para redução da interferência na 

auto estima que os fazem sentirem-se diferentes das outras crianças e adolescentes. Nesse 

contexto, considera-se oportuno estudar aplicação de insulina no público infantil e juvenil. 

OBJETIVOS: Com isso, o presente estudo teve como objetivo identificar os fatores 

associados à prática da insulinoterapia em crianças e adolescentes dos municipios de Quixadá 

e Quixeramobim – Ceará. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo 

transversal, com abordagem quantitativa. O levantamento das informações sobre os potenciais 

participantes ocorreu nas secretarias de saúde dos municípios de Quixadá e Quixeramobim. 

Por meio dessas informações, os sujeitos foram abordados para coleta nos Centros de Saúde 

da Família ou nos seus domicílios. Foram consideradas como população para o presente 

estudo as crianças e adolescentes portadores de Diabetes Mellitus (DM) residentes nos 

municípios de Quixadá e Quixeramobim e que eram usuárias de insulina. De acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), considera-se criança, para os efeitos da 

Lei, a pessoa que possui até doze anos de idade incompletos. O adolescente, por sua vez, é 

aquele entre doze e dezoito anos de idade incompletos. Segundo dados fornecidos pelas 

secretarias de saúde dos municípios, havia cinco crianças com DM cadastradas em Quixadá e 

dezesseis crianças e adolescentes em Quixeramobim, totalizando assim 21 participantes. A 

coleta de dados foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2012 por duas concludentes 

do curso de graduação de enfermagem. Utilizou-se um formulário dividido em quatro partes 

com 15 questões de múltipla escolha, tal como descrito a seguir: Parte 1 - referente aos dados 

de identificação do paciente como idade, registro de prontuário, data da entrevista e 

parentesco do responsável pela entrevista; Parte 2 - dados sociodemográficos como sexo, 

procedência, escolaridade do paciente, responsável e renda familiar; Parte 3 - referente aos 

dados sobre a doença (tempo do diagnóstico, tipo e horário de administração da insulina); 

Parte 4 - dados relacionados a administração de insulina com informações sobre quem 

prepara e aplica a insulina em casa com maior frequência, além de dados sobre o 

procedimento. Os dados obtidos foram compilados em um banco de dados construído no 

programa Excel 2007. Posteriormente, esses dados foram analisados com o auxílio de um 

programa estatístico (EpiInfo Versão 3.5.3). Foram calculadas as frequências absolutas e 

relativas, médias e desvios-padrões. Foram respeitados todos os aspectos éticos sobre normas 

de pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Católica Rainha do Sertão, sendo aprovado com o 

protocolo 20120085. Vale salientar que, em respeito aos aspectos éticos envolvendo menores 

de idade, os Termos de Consentimento Livres e Esclarecidos (TCLE) foram assinados pelo 

responsavél pela criança ou adolescentes. RESULTADOS: No tocante ao resultado, 

participaram da pesquisa 21 pessoas divididas entre crianças e adolescentes, com 

predominância para o sexo feminino (57,1%). A idade variou de um ano e nove meses a 17 

anos. Em relação à procedência, a maioria era residente no município de Quixeramobim 

(81,0%). Em relação à escolaridade do portador da doença, destacou-se o ensino fundamental 

(61,9%) e 38,1% viviam com uma renda familiar que variava entre R$ 311,00 a R$ 621,00 

reais. Em relação aos dados da doença, cerca de um quarto dos participantes já possuíam o 

diabetes mellitus havia seis anos e quase metade deles faziam cerca de 28 aplicações semanais 

de insulina. Quanto a estas aplicações, apenas um participante usava a insulina 

condicionalmente, sendo, portanto, a maioria usuária das doses fixas, variando estas, de três a 

seis doses diárias, com uma predominância para quatro doses (38,1%). Em relação ao 

esquema terapêutico adotado por cada participante (tipo e horário), segundo prescrição 

médica, foram distribuídos da seguinte forma: NPH e Regular em horários diferentes e com 

aplicações separadas foram mais prevalentes (61,9%); Lispro/Aspart e Glargina (28,6%); 



 

Regular e Lispro/Aspart (4,8%) também em horário diferentes; NPH + Regular (4,8%) em 

horários exatamente iguais e na mesma aplicação. Após caracterização dos participantes 

quanto aos dados pessoais e os relacionadas à doença e a insulinoterapia, faz-se necessária a 

apresentação dos aspectos relacionados ao processo de administração de insulina 

propriamente dito. Quanto ao aspecto relacionado à administração da insulina, observou-se 

que a técnica era realizada com maior frequência pela mãe da criança/adolescente (47,6%), 

com escolaridade predominante para o ensino fundamental (47,6%) e tendo estas aprendido a 

realizar o procedimento principalmente com os enfermeiros (38,1%) atuantes nos centros de 

saúde dos referidos municípios (28,6%). Em relação aos cuidados necessários durante a 

administração, observou-se que a maioria não realizava a antissepsia do frasco (85,7%), etapa 

preconizada pelos órgãos especializados na temática. Por outro lado, embora eles realizassem 

a assepsia da pele, a faziam de forma errônea, pois usavam o álcool de supermercado ao invés 

do álcool a 70% (61,9%). Quanto ao rodízio, 85,7% o praticavam. Conforme se percebe, a 

administração de insulina no domicílio dos pacientes é uma prática comum e que muitas 

vezes vem acompanhada de erros que podem influenciar negativamente na efetividade do 

tratamento. CONCLUSÃO: Dessa forma, os resultados ora apresentados permitem ao 

enfermeiro o planejamento da implementação de orientações aos pacientes através de cartilhas 

infantis e grupos de capacitações aos responsáveis pela administração da insulina. Com isso, 

melhorias no tratamento e diminuição nos fatores de risco e complicações poderão ser 

observadas entre os portadores da doença. 

DESCRITORES: Diabetes Mellitus. Criança. Adolescente. 



 

COMUNICAÇÃO POSTER 

EIXO 4 



662 

 

A INFLUÊNCIA DA RELIGIOSIDADE NO ENFRENTAMENTO DO HIV: 

SUBSÍDIOS PARA AS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM 
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INTRODUÇÃO: Nos contextos da atenção à saúde, é possível identificar a influência de 

aspectos religiosos como agentes auxiliares na cura e no tratamento de enfermidades. 

Religiosidade pode ser definida como práticas alicerçadas em crenças e práticas religiosas 

específicas. Podemos considerar que a religiosidade pode interferir de maneira positiva no 

processo saúde-doença dos indivíduos. A contaminação pelo HIV ainda se constitui em um 

sério problema de saúde pública, que acarreta não só prejuízos físicos para os indivíduos, mas 

prejuízos sociais, emocionais e familiares. No ano 2000, tinham sido notificados 3.361 casos 

de AIDS entre indivíduos de 15 a 24 anos, com taxa de incidência de 9,9. Dez anos depois, 

foram registrados 3.238 casos, com incidência de 9,5 casos por 100 mil habitantes, 

apresentando variação de 4% na taxa de incidência da última década
(1)

. Nesse contexto, a 

religiosidade pode atuar de maneira substancial nos aspectos relativos ao enfrentamento da 

doença. Constituído por conjunto de esforços para lidar com as demandas geradas por 

situação de estresse, como as ocasionadas a partir do diagnóstico de uma doença, o 

enfrentamento se assemelha ao conceito de resiliência, que implica a superação da dificuldade 

vivenciada, possibilitando uma ressignificação ou a construção de novos caminhos em face 

das adversidades
(2)

. Algumas estratégias de enfrentamento se fazem importantes para a 

construção de novos caminhos, alternativas e soluções, particularmente quando se vivenciam 

as peculiaridades de uma infecção como o HIV, doença ainda estigmatizada. Nesse panorama, 

o enfermeiro pode atuar de maneira substancial no acompanhamento dos indivíduos que 

convivem com o vírus HIV/AIDS. Ele deve estar atento na identificação das principais 
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necessidades dos indivíduos e planejar as intervenções necessárias visando à assistência 

holística aos pacientes. Deve levar em consideração aspectos culturais, sociais e individuais, 

para implementar de maneira totalitária a assistência de enfermagem qualificada. 

OBJETIVO: Diante do presente contexto, o estudo objetivou a identificação das 

intervenções de enfermagem mediante a influência da religiosidade no enfrentamento da 

infecção pelo HIV/AIDS dos indivíduos. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de 

uma revisão integrativa, realizada por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando 

a base de dados LILACS durante o período de maio a julho de 2013. A revisão integrativa 

deve seguir o mesmo rigor científico de estudos primários
(3)

. Desta forma, optou-se por 

realizá-la em seis etapas, como defende Ganong
(4)

. A primeira etapa faz referência à 

elaboração da pergunta norteadora do estudo. Neste trabalho questionou-se quais as 

intervenções de enfermagem que podem ser implementadas mediante a influência da 

religiosidade no enfrentamento da infecção pelo HIV/AIDS. A segunda explicita a busca ou 

amostragem na literatura da temática abordada. No caso, utilizou-se a base de dados LILACS 

disponível na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) realizando buscas através dos seguintes 

descritores: “HIV”, “enfermagem” e “religiosidade”. Notou-se uma escassez de estudos sobre 

a temática. Foram encontrados 06 artigos, constituindo assim o quantitativo utilizado para a 

elaboração da presente revisão. Todos se apresentavam em Português, eram artigos 

completos, e encontravam-se entre os anos de 2005 a 2012. A terceira etapa extrai os dados 

dos artigos selecionados, fazendo-se necessária a utilização de um instrumento previamente 

elaborado. Neste estudo elaborou-se um formulário para guiar a coleta e análise dos dados, 

contendo perguntas simples referentes aos objetivos, metodologia aplicada e resultados 

obtidos nos estudos. A quarta analisa criticamente os estudos incluídos. A quinta etapa aborda 

a discussão dos resultados, além de identificar possíveis lacunas do conhecimento acerca da 

temática. A sexta e última etapa faz referência à apresentação da revisão de maneira clara e 

precisa para permitir que o leitor possa ter a total compreensão acerca do estudo. 

RESULTADOS: Os estudos apontam que as incidências de transtornos depressivos após o 

diagnóstico e durante todo o curso da doença ainda estão muito presentes no cotidiano das 

pessoas acometidas pelo HIV/AIDS, constituindo assim, um aspecto bastante preocupante no 

que se diz respeito à saúde mental desses indivíduos. Aspectos psicológicos positivos também 

têm sido associados à soropositividade, como a descoberta da vontade de viver, a percepção 

de sentido na vida, a redefinição de relações pessoais, a reavaliação da opinião sobre a morte, 

e a descoberta de novas relações com a natureza, com Deus e com poderes tidos como 

superiores
(5)

. As associações existentes entre a saúde e a religiosidade tem sido alvo de 

estudos que apontam para uma relação de melhora nos índices de bem-estar entre os 

indivíduos que possuem alguma tendência religiosa. A religiosidade pode atuar como agente 

favorecedora de bem-estar psicológico e apoio social e estrutural a pessoas acometidas por 

doenças e outras condições clínicas. Nesse sentido, o incentivo à religiosidade aliada à 

assistência técnica-científica do enfermeiro, deve acima de tudo, fazer com que o paciente 

sinta-se bem consigo mesmo, e com os indivíduos que o rodeiam. Não se pode esquecer os 

valores fundamentais para a prestação do serviço de enfermagem eficiente, como a ética e o 

respeito ao próximo. É importante que o enfermeiro esteja atento e observe se o paciente está 

sofrendo angústia religiosa, para que assim seja planejado as intervenções necessárias visando 

implementação da assistência de enfermagem individualizada e integral. Deve-se ainda, 

respeitar os fatores culturais, sócio demográficos e individuais dos indivíduos, deixando de 

lado conceitos pré-estabelecidos acerca de possíveis manifestações religiosas desconhecidas, 

ou ausência de religiosidade por parte dos pacientes. A atuação do enfermeiro pode se dar por 

meio de conversas individuais ou coletivas, visando sempre à desmistificação da doença, a 

quebra de paradigmas e a empatia com o próximo. A humanização do cuidado em 

enfermagem para com esses indivíduos também deve ser levada em consideração, pois uma 



 

relação horizontalizada interfere diretamente na aceitação das orientações em saúde por parte 

dos pacientes acometidos. CONCLUSÃO: Portanto, a religiosidade deve ser encarada como 

aspecto relevante para os processos saúde-doença dos indivíduos, contribuindo de maneira 

substancial para a o enfrentamento da infecção pelo HIV/AIDS, sendo explicitada pela 

aceitação do diagnóstico, desmistificação de paradigmas, suporte emocional e aumento da 

qualidade de vida das pessoas. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: Assim, é necessário enfatizar que o enfermeiro deve ser um participante 

ativo e transformador; atuar com ética e conhecimentos específicos da área; contribuir para 

desmistificar o estigma que representa o HIV/AIDS para os acometidos e para a população 

em geral e, portanto, atuar em prol de um bom prognóstico e melhor qualidade de vida desses 

indivíduos. REFERÊNCIAS: 1. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico AIDS e DST. 

(Versão preliminar). Semanas epidemiológicas de julho de 2010 a junho de 2011. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2011. 2. Carvalho FT, Morais NA, Koller SH, Piccinini CA. 

Fatores de proteção relacionados a promoção de resiliência em pessoas que vivem com 

HIV/AIDS. Cad. Saúde Publica. 2007; 23(9):2023-33. 3. Souza MT, Silva MD, Carvalho R. 

Revisão integrativa: o que é e como fazer? Einstein. 2010; 8(1):102-6. 4. Ganong LH. 

Integrative reviews of nursing research. Res. Nurs. Health. 1987 Feb; 10(1):1-11. 5. Dunbar 

HT, Muller CW, Medina C, Wolf T. Psychological and spiritual growth in women living with 

HIV. Social Work. 1998; 43:144-154. 
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665 

 

PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES ESCOLARES SOBRE SEXUALIDADE E 

VIOLÊNCIA A PARTIR DE AÇÃO EDUCATIVA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Iarlla Silva Ferreira
 1

 

Andrêssa da Costa Calixto
 2
 

Ana Talyne Pessoa
 3
 

Beatriz da Silva Lima
 4

 

Karisia Karen Ricarte Lô
 5
 

Ana Cristina Pereira de Jesus Costa
 6
 

INTRODUÇÃO: A adolescência, que está circunscrita na segunda década da vida - de 10 a 

19 anos - de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é considerada a fase do 

desenvolvimento humano de transição da infância à adultez. Caracteriza-se por alterações que 

ocorrem no âmbito físico, psicológico e social na vida de uma pessoa, e, é um momento onde 

os comportamentos e aquilo que antes importava durante a infância passam a se desvalorizar 

(RODRIGUES, 2010). É na adolescência que o indivíduo ultrapassa um período de crise vital, 

sob uma perspectiva histórica: reedita as etapas anteriores do seu desenvolvimento, realiza a 

síntese das experiências vividas e faz planos para o futuro. De acordo com o Ministério da 

Saúde (MS), a puberdade marca o início da adolescência e refere-se exclusivamente aos 

eventos biológicos que ocorrem entre oito e 14 anos, sendo mais frequentes entre os 10 e 12 

anos. Durante a puberdade, o adolescente passa por significativas mudanças corporais, o que 

faz com que haja certo estranhamento em relação a tantas mudanças. Quanto aos aspectos 

sociais, o adolescente é altamente vulnerável a influências, portanto, o meio o qual está 

inserido colabora muito em suas escolhas e posteriores atitudes. A família, as instituições 

comunitárias, as instituições educativas, a mídia, a indústria de entretenimento, as instituições 

religiosas e de saúde compõe os cenários sócio-culturais. Um exemplo de vulnerabilidade é o 

Bullying, considerado um tipo de violência que, frequentemente, pode-se observar no meio 

escolar. Olweus (1991, 1993, 1994) definiu o conceito de bullying afirmando que um aluno 

está a ser provocado/vitimado quando ele ou ela está exposto, repetidamente e ao longo do 

tempo, a ações negativas da parte de uma ou mais pessoas. Considera-se, pois, uma ação 

negativa quando alguém intencionalmente causa, ou tenta causar, danos ou mal-estar a outra 

pessoa. Observa-se, também, outros tipos de vulnerabilidade durante a adolescência tais 

como, uma maior incidência de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Os principais 

fatores de risco englobam: idade, parceiros sexuais, uso ou não de preservativo, inclusão em 
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grupos de risco e antecedentes de DST. Os principais modos de transmissão são: sexual, 

sanguínea, vertical e outros (RODRIGUES, 2010). Sob esta perspectiva o enfermeiro tem 

papel fundamental durante a adolescência, em promover e desenvolver estratégias de 

educação em saúde e ações (consultas, vacinações, exames etc.) que permitam que o 

adolescente sinta-se seguro e pronto para enfrentar as situações vulneráveis que essa fase pode 

lhe proporcionar. Deste modo, o enfermeiro será para o adolescente um facilitador para a 

obtenção de conhecimentos e comportamentos adequados de saúde. Ademais será tido pelo 

adolescente como alguém confiável, uma referência quando sentir necessidade da sua ajuda. 

Considerando todo o contexto em que está inserida a adolescência é importante que o 

enfermeiro aproxime-se de temas presentes e vivenciados na realidade dos adolescentes. 

Assim, o profissional poderá, da melhor maneira e de acordo com as condições do ambiente, 

uma vez que cada adolescente apresenta sua peculiaridade e individualidade, o que dependerá 

do meio social, econômico e cultural no qual o adolescente estará inserido desenvolver 

estratégias educativas que facilitem e colaborem para o aprendizado dos adolescentes. 

OBJETIVOS: Elaborar e aplicar estratégias educativas sobre temas que estejam inseridos na 

realidade diária dos adolescentes escolares; identificar, através de questionários e estratégias 

educativas aplicadas, qual o conhecimento prévio desses adolescentes em relação ao tema que 

será abordado; avaliar o conhecimento apreendido após a realização da estratégia educativa. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional, do tipo descritivo, de abordagem 

qualitativa, caracterizando-se como um relato de experiência de ações educativas com 

adolescentes realizadas por acadêmicas de enfermagem, como parte integrante das atividades 

da disciplina Processo Cuidar do Adolescente da Universidade Federal do Ceará. As 

estratégias educativas foram realizadas em dois locais: no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e Escola Monsenhor Linhares. A população para a estratégia na 

escola Monsenhor Linhares foi de aproximadamente 60 alunos que cursavam o terceiro e 

quinto anos do ensino fundamental. No CRAS, a população total foi de 26 adolescentes com 

idade entre 13 e 20 anos. Na estratégia educativa foram utilizados como instrumentos: um 

vídeo, reproduzido através de uma mídia, e uma atividade lúdica, dinâmica, ao final, para 

avaliar os conhecimentos pós-estratégia educativa e, além disso, foi realizada uma roda de 

conversa para debater a cerca do assunto. RESULTADOS: A partir da exploração de temas 

relevantes de serem trabalhados com os adolescentes nos campos de estágio optou-se por 

execução de estratégias educativas sobre violência e sexualidade na Escola Monsenhor 

Linhares e no CRAS. No geral, se mostraram bastante participativos, receptivos e 

demonstraram interesse nos assuntos. Na estratégia educativa na Escola foi percebida a 

importância do trabalho sobre violência nesses grupos, porque se tratava de um assunto da 

realidade da maioria. E no CRAS, foram abordados ambos os temas, violência e sexualidade. 

No entanto, percebemos o interesse maior sobre a sexualidade, com mais questionamentos e 

relatos dos próprios adolescentes. Ao final da estratégia, quando solicitamos que eles 

escrevessem a opinião deles sobre a estratégia, na maioria, o feed back foi positivo, afirmaram 

frases, como “Por que vocês não vêm mais vezes?”, “Foi muito bom”, “Eu gostei bastante” 

etc. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Como profissional da saúde, o 

enfermeiro pode contribuir de várias formas, e a educação em saúde é uma delas, se tornando 

essencial para grupos, como, os adolescentes, que necessitam de um atendimento diferenciado 

e atrativo, por serem considerados vulneráveis, expostos a inúmeros fatores de risco. 

DESCRITORES: Educação em saúde; adolescentes; 
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INTRODUÇÃO: Um dos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS) 

refere-se à equidade. A inclusão desse princípio na formulação das políticas de saúde 

representa um avanço em sua dimensão organizacional, considerando a que assistência à 

saúde deve ser prestada em nível individual e coletivo. A Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora, a partir da portaria nº 1.823 de 23 de agosto de 2012, instituiu 

como competência do SUS a execução das ações de saúde do trabalhador, com ênfase na 

vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores (BRASIL, 2012). 

Corrobora-se que a importância da Promoção da Saúde no contexto do SUS é promover a 

qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 

determinantes e condicionantes (BRASIL, 2006). Não obstante, o escopo das ações de 

Promoção da Saúde, vai desde uma ação mais específica no campo da saúde direcionada aos 

grupos vulneráveis, como os portadores de patologias e de fatores de risco, até as ações mais 

abrangentes voltadas para superação das condições de vulnerabilidade social (MORAIS-

NETO; OTALIBA; CASTRO, 2013). Entendendo como grupos vulneráveis, além dos 

indivíduos portadores de determinados fatores de riscos, patologias ou agravos, mas também, 

grupos de trabalhadores em condições de vulnerabilidade no ambiente de trabalho, em 

decorrência da existência dos riscos ocupacionais. Nesse contexto, a promoção da saúde deve 

estar articulada a outros saberes e campos de conhecimento como a vigilância em saúde, no 

sentido de identificar as situações de vulnerabilidade e de dar respostas às necessidades de 
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saúde de cada indivíduo/trabalhador. Assim sendo, observa-se que, além dos trabalhadores 

estarem expostos aos riscos inerentes do ambiente e atividades laborais, também estão 

expostos aos fatores de riscos para doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são 

uma das principais causas de morte no Brasil, registrando taxas de 48,9% de mortalidade 

exclusiva por doenças do aparelho circulatório (IGLESIAS et. al., 2010). E tem-se destacado 

no âmbito da saúde pública, sobretudo sendo propostos programas e estratégias de promoção 

da saúde para reduzir os fatores de risco, assim como a possibilidade de maximizar as 

morbimortalidades, quando confrontados ao tratamento medicamentoso e cirúrgico. Deste 

modo, rastrear e prevenir os fatores de risco das doenças cardiovasculares nos trabalhadores 

de uma instituição perpassa por acompanhamento rigoroso de equipe especializada em saúde 

ocupacional, bem como da realização de estratégias educativas de sensibilização à adesão ao 

estilo de vida saudável, na perspectiva de diminuir e evitar as complicações dessas doenças. 

Desta forma, uma empresa para alcançar a saúde ocupacional dos seus trabalhadores, precisa 

de um sistema de monitoramento dos programas da medicina preventiva (BULHÕES, 1996). 

Assim, relacionado aos grupos de trabalhadores em situação de vulnerabilidade no ambiente 

de trabalho, a equipe de saúde ocupacional deve prestar assistência humanizada e com 

qualidade, antecipando precocemente à situação de risco e danos à saúde do trabalhador, 

fornecendo subsídios que resultam em dados clínicos epidemiológicos, fomentando ações 

corretivas para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores no ambiente de trabalho. 

OBJETIVOS: Identificar os fatores de risco para as doenças cardiovascular presentes nos 

trabalhadores de um hospital público do Sistema Único de Saúde (SUS) e descrever as 

estratégias de promoção da saúde realizadas pela equipe de saúde ocupacional dos Serviços 

Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) para a prevenção desses 

fatores de risco. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo documental, de natureza 

quantitativa, realizado em um hospital público de nível terciário, conveniado pelo SUS, 

referenciado no atendimento em doenças cardiovasculares e pulmonares, em Fortaleza-Ceará-

Brasil. A população foi composta por 383 prontuários dos trabalhadores da referida 

instituição, os quais foram convocados a realizar os exames para o Atestado Médico 

Ocupacional (ASO) no SESMT, realizado pela equipe de saúde ocupacional, composta por 

médico, enfermeira e técnica de enfermagem, no período de janeiro a dezembro de 2012. A 

amostra foi de 154 prontuários, e obedeceu aos critérios de inclusão. Os dados foram 

coletados em janeiro de 2013, nos prontuários arquivados no SESMT da Instituição. E a 

coleta das estratégias de promoção da saúde, foi realizada a partir dos documentos arquivados 

pela equipe de saúde ocupacional que atua no SESMT. Foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da referida instituição. RESULTADOS: Os fatores de risco para doenças 

cardiovascular dos trabalhadores foram: 49% antecedentes familiares para Hipertensão 

Arterial Sistêmica; 12% hipertensos; 17% pressão arterial elevada; 23% sedentários; 34% 

peso alterado; 40% circunferência abdominal alterada; 13% ingeriam bebida alcoólica; 26% 

colesterol elevado; 21% triglicerídeo alto; 11% tabagistas; 7% Diabete Mellitus. Os resultados 

das estratégias de promoção da saúde realizadas pelo SESMT no controle e prevenção dos 

fatores de risco incluíram atividades educativas individual e coletiva. As atividades 

individuais são realizadas no momento do ASO direcionadas para a prática do autocuidado e 

melhor qualidade de vida. As atividades coletivas são desenvolvidas de acordo com o 

calendário do Ministério da Saúde das datas comemorativas da área da saúde, ou conforme a 

presença dos altos índices dos fatores de riscos cardiovasculares. Os trabalhadores que 

apresentam ascendentes fatores de risco para as doenças cardiovasculares recebem 

acompanhamentos pela equipe da saúde ocupacional. Portanto, observa-se que, o ensino com 

ênfase na educação para saúde possibilita aos indivíduos terem acesso a uma atenção à saúde 

mais compreensiva, questionando mais significativamente sobre sua saúde e sobre os serviços 

de atenção a saúde que recebem. CONCLUSÃO: O presente estudo reflete a importância em 



 

identificar os fatores de riscos para as doenças cardiovasculares nos trabalhadores, pois além 

de prevenir os fatores de risco associados aos agravos, podem reduzir a prevalência e 

mortalidade dessas doenças. Ressalta-se também a importância da equipe de saúde 

ocupacional no acompanhamento desses trabalhadores, principalmente no desenvolvimento 

das estratégias de promoção da saúde que atendam às características específicas desse grupo, 

promovendo assim a saúde do trabalhador e o controle desses fatores de risco. Estes achados 

justificam a necessidade de maior comprometimento das autoridades de saúde, pois além de 

observar alto índice de fatores de risco para doenças cardiovasculares nos trabalhadores da 

instituição, ainda assim, percebe-se que, os trabalhadores praticam com dificuldade o seu 

autocuidado. Torna-se, portanto, prerrogativa das políticas de saúde priorizar a atenção aos 

trabalhadores da saúde no âmbito das Instituições de saúde, com vistas a reduzir os riscos 

cardiovasculares e promover a saúde. REFERENCIAS: 1. BRASIL. Ministério da Saúde. 

Política Naional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília/DF, 2012. 2. BRASIL. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. 

Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília/DF, 2006. 3. MORAIS NETO; OTALIBA 

LIBÂNIO DE; CASTRO, ADRIANA MIRANDA DE. Promoção da Saúde na Atenção 

Básica. Revista Brasileira Saúde da Família. Acesso em: 20 junho de 2013. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/artigoPNPS.pdf. 4. IGLESIAS, CMF; 

SANTIAGO, LC; JESUS, JÁ; SANTORO, LC. A importância da sistematização da 

assistência de enfermagem no cuidado ao cliente portador de infarto agudo do miocárdio. 

Rev. Pesq. Cuid. Fundam. 2010. (Ed. Supl.):974-977. 5. BULHÕES II. Enfermagem do 

Trabalho. Rio de Janeiro: Ideas; 1996. 
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INTRODUÇÃO: A logoterapia é mundialmente reconhecida pelo trabalho desenvolvido por 

Viktor Emil Frankl (1905-1997) como sendo a “Psicoterapia do Sentido da Vida”. A biografia 

de vida do autor torna essa escola de pensamente extremamente fascinante uma vez que este 

conheceu os horrores dos campos de concentração nazista e com base nessa experiência 

trágica pode ainda reunir seus conhecimento para elaborar essa importante fonte de 

inspiração. Nela percebemos a presença dos conhecimentos da filosofia existencialista, 

humanismo na qual existe grande espaço para a expressão da espiritualidade do paciente. 

Uma das contribuições mais importantes da logoterapia é sobre a questão da superação da 

atitude passiva para uma mais proativa na qual este apresenta suas ações e expectativas. A 

busca da felicidade, alegria entre outros sentimentos são expressados na busca por sentido de 

vida na qual é o ser humano o principal protagonista.Indo mais longe na busca pela felicidade 

ou sua razão de existir. O espírito humano deve não apenas considerar a vida como algo 

puramente externo, mas sim algo que se pode alcançar pela busca de sua verdade interior. 

OBJETIVOS: Compreender como a logoterapia pode contribuir para o aperfeiçoamento do 

cuidado de enfermagem; Realizar um levantamento sobre as principais informações 

bibliográficas que possam elucidar a relação entre espiritualidade e a ciência da logoterapia; 

Fornecer embasamento teórico para a construção de outras pesquisas relevantes para a 

temática em questão. METODOLOGIA: o caminho adotado para este trabalho se baseia no 

modelo de pesquisa bibliográfica de coleta de dados no qual o pesquisador busca encontrar 

respostas significativas que possa responder as suas questões mais profundas de forma lógica 

e sistematizada. Como principal finalidade esta pesquisa se destina a ser uma pesquisa de 

caráter aplicativo, ou seja, os conhecimentos adquiridos poderão ser utilizados para a 

aplicação prática nos cuidados prestados. RESULTADOS: a espiritualidade é capaz de 

conduzir o ser humano a diversos estágios que pode dirigir tanto a aspectos positivos, quanto 

aos negativos como o caso do fanatismo, é estado psicológico de fervor excessivo, irracional e 

persistente por qualquer coisa ou tema, historicamente associado a motivações religiosa ou 

política, o fanatismo religioso distingui-se de outra forma de fanatismo (político, ideológico) 
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apenas por envolver uma religião ao invés de uma ideologia ou opção política. O 

conhecimento advindo da logoterapia propicia um direcionamento na qual o paciente adquire 

ferramentas de superação e enfrentamento. Muitas vezes, durante a trajetória existencial de 

cada ser humano eles se deparam com crises do tipo do ciclo evolutivo ou situacionais. O 

ciclo evolutivo são as diversas mudanças de estado como o amadurecimento do corpo todas as 

consequências e adversidades que isto traz, por exemplo, sair da infância para adolescência 

pode ser algo extremamente difícil de se lidar devido a definição de novos papéis que o ser 

humano deve enfrentar. Já nas crises situacionais, o paciente se depara com as dificuldades 

oriundas do próprio processo de viver, como, por exemplo, uma separação, uma morte 

violenta entre tantas outras adversidades. O sentido de vida pode ser cultivado dentro da 

espiritualidade humano. Mas para isso o profissional deve estar preparado com certos 

conhecimentos para que ele possa prestar auxilio da melhor forma possível. Esse tipo de 

cuidado deve ser trabalhado como um artesão trabalha um metal precioso, é preciso atenção, 

ética, estética e arte para ser efetivo. A espiritualidade junto com a logoterapia leva o cuidador 

a ter cuidado com diversas tendências do humano como a transcendência, ou seja, sair de si 

ou de uma determinada situação e ampliar a sua visão. Espiritualidade e Logoterapia juntas 

devem fazer com que o paciente se coloque diante da vida com a sua visão, seus sentimentos. 

Cabe resaltar que o sofrimento é inerente à condição humana, mas este momento pode ser 

transformado através de um sentido para evoluir, ser melhor em si e para o mundo, motivá-lo 

a mudar e crescer, desafiando a sua dimensão espiritual na sua capacidade mais profunda de 

auto-transcendência. Crescimento este que só pode se realizar se o paciente aceitar sua culpa, 

aceitar as adversidades e as consequências de seus atos errôneos (RODRIGUES, 1991, p. 

167). Um médico que tenha a suficiente finura de sensibilidade para os imponderáveis de uma 

situação sempre terá, diante de um doente incurável ou de um moribundo, a sensação de não 

se poder aproximar dele sem uma certa vergonha. É que, realmente, quando assim sucede, o 

médico fica impotente e incapaz de arrancar a vítima à morte; aliás, enquanto o paciente surge 

como um homem que enfrenta com firmeza o seu destino e, ao assumi-lo num sereno 

sofrimento, leva a cabo, no plano metafísico, uma autêntica realização, o médico, no mundo 

físico, na esfera das realizações médicas, não faz mais do que falhar (FRANKL, 2003, p. 

158). Nesse sentido é preciso desenvolver a visão dos cuidados paliativos. Não se pode deixar 

o paciente sem uma resposta de um cuidado mesmo diante das muitas situações extremas. A 

resposta sobre o sentido do trágico é encontrada na atitude mesma que elegemos ante uma 

situação que se nos apresenta tragicamente. Só o ser humano tem o privilégio de eleger uma 

atitude frente ao sofrimento que se apresenta como tal (XAUSA, 2003, p. 84). 

CONCLUSÃO: Embora durante toda este artigo tenha comprovado a importância do cuidado 

na espiritualidade embasado no conhecimento advindo da logoterapia é preciso que exista 

debates em pesquisa, na formação de outros profissionais. Na medida em que o homem é 

espírito, existe como pessoa; porém, neste sentido, pode-se também dizer que a sua existência 

é una, total e nova. Una, porque indivisível; total, porque inadicionável; e nova, porque a 

existência é intransmissível (FRANKL, 1978, p. 129). 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: De acordo com o 

referencial frankliano, o enfermeiro autotranscende no ato de cuidar quando encontra nisto um 

sentido, ao transformar o sofrimento em realização humana e numa situação plena de sentido. 

Ele busca em suas interações terapêuticas quer individual, quer grupais, ajudar os pacientes a 

enfrentarem suas dificuldades, procurando na instância lúcida, inatingível a sanidade latente. 

O enfermeiro sabendo que ao interagir com seus pacientes tem o objetivo de ajudá-los a 

buscar um sentido específico para suas vidas e pro fazer isso encontra nessa tarefa o seu 

próprio sentido para a vida. Por intermédio da logoterapia embasada na análise existencial, o 

enfermeiro ao realizar o relacionamento terapêutico com seus pacientes, consegue o alívio ou 

o fim de sintomas, a autoconhecimento, proporciona o encontro do sentido de vida e do 



 

enfrentamento da tríade trágica, a saber: sofrimento, culpa e morte (Vietta, 1986 apud Araújo 

et al, 2008 p. 163) contribuindo assim, para a prestação de cuidados humanos mais efetivos e 

eficazes para com o processo de cuidado em especial aos pacientes críticos, os quais, muitas 

vezes, não dispensados são dispensados em virtude da falta de esperança ou sentido da vida. 

REFERÊNCIAS: ARAÚJO, M. A. M. et al. A LOGOTERAPIA E SUAS RELAÇÕES 

COM OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL.Rev. Rene. Fortaleza, v. 

9, n. 4, p. 158-164, out./dez.2008 acessado: 09/08/13. FRANKL, V. E. Psicoterapia e sentido 

da vida. 4. ed. São Paulo: Quadrante, 2003. FRANKL, V. E. Em busca de sentido: um 

psicólogo no campo de concentração. Petrópolis: Vozes, 1991. RAFAEL, Z. A. O homem 

capaz de Deus: perspectivas de Viktor Frankl e do catecismo. Revista Eletrônica Espaço 

Teológico ISSN 2177-952x maio/2010/pp.62-70. Disponível 

em<http://revistas.pucsp.br/index.php/reveleteo/article/view/3465/2289>Acessado:08.082013 
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INTRODUÇÃO: Ruídos são sons desagradáveis gerados por diferentes equipamentos, 

objetos, ações ou pessoas de um ambiente que representam o nível de pressão sonora gerado. 

Esses ruídos podem advir de várias fontes, prejudicando o frágil sistema auditivo do Recém-

nascido e dificultando o trabalho dos profissionais. Quando estes ruídos ultrapassam o limite 

da compatibilidade fisiológica do ouvido humano, podem ocasionar sérias consequências à 

saúde e distúrbios do sono e concentração. Os autores Peixoto et al (2011) afirmam que os 

efeitos deletérios do ruído mais observados entre os prematuros na UTIN são: apnéia, lesão da 

cóclea, perda da audição e distúrbio do sono, que por sua vez provoca agitação e 

irritabilidade, aumento do choro e da pressão intracraniana, predispondo o recém-nascido à 

hemorragia intraventricular. O aumento do consumo de oxigênio e da frequência cardíaca 

resulta em consumo maior de energia e retardo no ganho de peso do bebê, prolongando o 

período de hospitalização. Os profissionais de saúde também sofrem com os níveis altos de 

ruídos, segundo Danieli (2012) os efeitos deletérios dos elevados para os profissionais de 

saúde podem ser caracterizados, como aumento da pressão arterial, alteração no ritmo 

cardíaco e no tônus muscular, cefaleia, perda auditiva, confusão, baixo poder de concentração, 

irritabilidade, burnout e insatisfação com o trabalho. O profissional de saúde, também, pode 

ser prejudicado no desempenho de suas atividades quando é exposto a elevados níveis de 

pressão sonora. A situação poderá induzi-lo ao erro e, consequentemente, comprometer a 

segurança do paciente, uma vez que na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal são atendidos 

recém-nascidos em situação crítica que necessitam de atenção intensiva e de rápidas tomadas 

de decisões pelo profissional. Na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), o ruído 

pode lesar o aparelho auditivo, causando como consequência mais grave a surdez, além de ser 
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um agente estressor para o recém-nascido, que contribui para alterações físicas, psíquicas e 

comportamentais (Schafer, 2001; Standley, 2002). Diante disto, mostra-se importante 

identificar e mensurar as fontes de ruído e pressão sonora para promover intervenções 

eficazes, a fim de minimizar riscos à saúde dos neonatos e incentivar os profissionais de saúde 

a reduzirem a produção destes. Portanto, a pergunta problema é: Quantos artigos existem na 

literatura relacionados ao tema ruídos na UTI neonatal? OBJETIVO: Identificar e 

caracterizar as produções científicas indexadas no tema ruídos em unidade de terapia 

intensiva neonatal (UTIN). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de pesquisa 

bibliográfica, do tipo descritiva e quantitativa e qualitativa realizada no período de abril e 

maio de 2013 com artigos científicos indexados em periódicos nacionais no período de 2006 a 

2012. A busca foi realizada nas bases de dados LILACS, onde foram encontrados 329 artigos 

com os descritor “Ruído”, 982 com o descritor “Unidade de Terapia Intensiva Neonatal” e 

202 artigos com o descritor “Enfermagem Neonatal”. Na base de dados SCIELO, onde foram 

297, 568 e 59 artigos respectivamente. Foram encontrados 57 artigos, dos quais 12 

contemplaram o critério de inclusão: disponíveis na integralidade online, na língua portuguesa 

e no período proposto. Este trabalho analisou somente os artigos, excluindo as pesquisas 

dissertações, teses ou monografias, acesso cobrado e que não foram publicados 

nacionalmente. Os artigos foram analisados em relação à sua região, ano de publicação, tipo 

de periódico, tipo de pesquisa e objeto de estudo através de um instrumento de coleta de 

dados. Os dados foram organizados através de três categorias: “Identificação das fontes de 

ruídos”, “Estratégias de redução” e “Percepção dos profissionais”, sendo 7 da primeira 

categoria, 4 da segunda e 1 da terceira. RESULTADOS: Entre o período abordado, foram 

publicados 12 artigos sobre ruídos na UTIN, sendo onze com abordagem quantitativa e uma 

revisão bibliográfica. Em relação aos periódicos, foram publicados em revistas de 

enfermagem, 01 em revista médica e em outras publicações de saúde. Os descritores mais 

abordados nos artigos foram “Ruído”, “Recém-nascido”, “UTI neonatal”, “Enfermagem 

neonatal”. A divulgação de pesquisas em enfermagem ocorre principalmente por eventos 

científicos, sendo o número de artigos sobre esse assunto ainda restrito. Pode-se destacar 

apenas a tendência de aumento de pesquisas no ano de 2011 em detrimento dos outros anos. 

Os estudos obtiveram uma maior prevalência nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, 

sendo que regiões como Norte e Nordeste não aparecem na pesquisa. Quanto aos tipos de 

pesquisa, os estudos de campo somam 91,7% do total e as revisões bibliográficas 8,3%. Esse 

predomínio era esperado, pois havendo poucas publicações sobre o tema, como exemplificado 

pela amostra deste estudo, o número de pesquisas práticas seria superior as de revisões. As 

temáticas foram: identificação de fontes de ruídos com 58%, percepção dos profissionais 

sobre o ruído 7%. Em relação às fontes de ruídos citadas barulho da água no ventilador, 

alarme dos equipamentos, conversas entre os profissionais, ruído no corredor, trânsito de 

pessoas e a permanência da portinhola da incubadora aberta. Quanto às estratégias de redução 

de ruídos somam 33% da amostra estudada. Assim, pode-se inferir que há poucos estudos que 

relacionem a sociedade com respeito aos ruídos em UTIN. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Verificou-se uma dificuldade em encontrar artigos relacionados diretamente ao tema, 

reforçando que este assunto ainda é banalizado e recebe pouca importância dos profissionais, 

devendo ser mais abordado por estes para melhorar o conhecimento em todas as unidades 

hospitalares, independente da área de atuação e prestar uma assistência de enfermagem 

baseada em evidências científicas fortalecendo o cuidado ao recém-nascido na UTIN. Vale 

ressaltar o predomínio dos trabalhos científicos na região Sudeste e Centro-oeste do Brasil, 

devendo nós, nordestinos, também desenvolverem pesquisas relacionadas ao tema, 

comparando dados e estabelecendo estratégias que mais se adequam a nossa realidade. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Esse trabalho constitui um dado importante 

para os profissionais de enfermagem que trabalham na UTIN desenvolver estratégias de 



 

prevenção e controle dos ruídos, a fim de minimizar os dados gerados para os recém-nascidos 

e para os profissionais de saúde que trabalham em ritmo incessante nessa unidade. Para os 

acadêmicos de enfermagem que se interessam pela área neonatal, é importante o 

conhecimento de todos os aspectos que contemplem essa área, que possui suas 

particularidades, a fim de promover uma assistência de enfermagem de qualidade e livre de 

dados para sua clientela. Além disso, serve de alerta para os profissionais e acadêmicos 

desenvolverem essas estratégias principalmente através de pesquisas para basearem a sua 

prática em evidências científicas. REFERÊNCIAS: SCHAFER RM. A afinação do mundo: 

uma explanação pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado 

aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: Ed. UNESP; 2001. STANDLEY 

JM. A meta-analysis of the efficacy of music therapy for premature infant. J Pediatr Nurs. 

2002;17(2):107-13. PEIXOTO PV. ET AL. Nível de pressão sonora em Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. Rev Esc Enferm USP 2011; 45(6): 1309-14. DANIELI D. ET AL. 

Conhecimento e percepção dos profissionais a respeito do ruído na unidade neonatal. Rev. 

esc. enferm. USP vol.46 no. 5 São Paulo Oct. 2012. 
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INTRODUÇÃO: A educação em saúde é uma estratégia de extrema importância para o 

enfermeiro, tanto na atenção básica, visando à prevenção e a promoção da saúde, quanto na 

atenção secundária e terciária, promovendo o autocuidado e a educação acerca de sua 

patologia. É de responsabilidade do enfermeiro as estratégias de promoção e educação em 

saúde na atenção básica visando a prevenção de doenças e o acesso da população à 

informação. Segundo Moreira et al (2003), o enfermeiro ou outro profissional que lida com 

educação em saúde deve saber a melhor estratégia de comunicação para com o paciente, 

selecionando a melhor maneira de abordar o assunto, visando uma assistência de enfermagem 

que atenda as demandas do paciente. Dispomos hoje de inúmeras ferramentas para promover 

a educação em saúde, uma em especial é o álbum seriado que consiste educar os pacientes 

através de figuras e palavras-chaves de fácil compreensão, chamando a atenção para a 

definição da patologia, assim como os fatores de risco, diagnóstico, tratamento e prevenção. O 

álbum seriado é um recurso visual, formado por páginas contendo figuras, textos-chaves e 

palavras-chaves, de ordem lógica sobre um assunto específico que expressa uma ideia sobre o 

tema tratado de forma dinâmica para pequenos grupos. Pode ser utilizadas em palestras, aulas, 

demonstrações e reuniões. Na disciplina de Processo de Cuidar da Saúde da Mulher e do 

Recém-nascido da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, somos encorajados a 

formular estratégias de educação em saúde, a fim de adequar o conhecimento científico com a 

prática profissional planejando estratégias de prevenção e autoconhecimento para a mulher, 

promovendo o empoderamento através do conhecimento. OBJETIVO: Esse trabalho visa 

descrever a importância da construção de um álbum seriado como estratégia de educação em 

saúde na atenção terciária à mulher portadora de distúrbios de inserção anormal da placenta, 

com a finalidade de compreenderem a patologia, as formas de diagnóstico e tratamento, os 

fatores de risco associados, e as estratégias de prevenção sobre um assunto extremamente 

difícil de ser abordado. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo com uma 
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abordagem qualitativa através de um relato de experiência, acerca de uma estratégia de 

educação em saúde de um álbum seriado construído na disciplina de Processo de Cuidar da 

Saúde da Mulher e do Recém-nascido. O álbum foi construído no período de abril e maio de 

2013, durante o estágio curricular supervisionado na Unidade Básica de Saúde em Fortaleza, 

Ceará e apresentado para a professora de campo de estágio dessa unidade como uma 

estratégia de promoção da saúde da mulher na atenção básica com uma temática pouco 

abordada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Primeiramente, o grupo realizou uma busca em 

periódicos sobre estratégias de educação em saúde que utilizasse recursos visuais de pequeno 

custo, de fácil transporte e que atendesse a proposta de chamar a atenção do público alvo de 

maneira didática e participativa. Após essas consultas, o grupo resolveu pelo recurso visual de 

um álbum seriado por sua construção ser simples, de maneira que o conteúdo fosse colocado 

de forma didática e cronológica e pela sua fácil construção. O álbum foi construído no 

programa de computador PowerPoint (2013) com imagens coletadas na internet e sites 

relacionados ao tema e livros, agrupados de forma didática e cronológica, procurando 

estabelecer o que é normal do que é o patológico para que as mulheres realizassem essa 

comparação e, com isso, estimularem o pensamento crítico e cerca do assunto. Utilizamos 

figuras ilustrativas, compostas com textos-chaves e palavras-chaves de fácil compreensão e 

aderindo a linguagem popular. Após o agrupamento das imagens e das palavras-chaves, foi 

realizado uma correção ortográfica e levado para a gráfica para a confecção em papel A3 para 

fácil visualização. Realizamos o encadernamento para que, no ato da apresentação, fosse 

passado folha por folha, tornando a apresentação dinâmica. O álbum foi agrupado em 22 

páginas, com capa, apresentação do tema disposto em duas categorias: (1) Placenta prévia: 

total, parcial, marginal e inserções baixas; (2) Acretismo Placentário: percreta, acreta e 

increta; Com definição, causas, sintomas, diagnóstico e tratamento dessas patologias 

obstétricas e figuras ilustrativas sobre o tema. O álbum foi apresentado à professora do campo 

de estágio e um grupo de gestantes da unidade básica de saúde. Após a conclusão e 

apresentação do trabalho, observamos uma forte empatia do público alvo para com o 

instrumento, demostrando a importância de adequação do conhecimento cientifico para o 

conhecimento popular. O instrumento foi desenvolvido de uma maneira prática, objetiva e 

com baixo custo. CONCLUSÃO: Concluímos que o instrumento é valido e de importante 

aceitação para com o público alvo, estabelecendo assim uma estratégia forte de educação em 

saúde para a população. O assunto proposto nesse instrumento demostrou-se praticamente 

desconhecido pela população abordada, o que mostra que os enfermeiros devem abordar 

assuntos de importância para a mulher, levando informação para essa população. Com isso, o 

profissional propõe o empoderamento da mulher através do conhecimento e educação em 

saúde visando o reconhecimento precoce dessas patologias obstétricas. Observamos a 

importância da construção de instrumentos como esse em nossa graduação para uma 

formação completa e centrada na promoção e manutenção da saúde de nossa população. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: As estratégias de educação em saúde 

constituem uma abordagem importante para a promoção da saúde, principalmente na atenção 

primária onde essa prática deve ser mais difundida, pois é nesse nível que o profissional 

enfermeiro deve atuar em estratégias de promoção e prevenção da saúde evitando que esse 

cliente tenha o seu diagnóstico retardo. Esse trabalho ainda está muito atrelado a temas 

comuns, sendo outros temas de relevância que, muitas vezes, não são abordados para essa 

população, como o objeto de estudo do álbum seriado em questão. Os enfermeiros (as) e 

acadêmicos(as) de enfermagem devem ser capazes de buscarem essas estratégias, 

promovendo assim a saúde dessa população e, cada vez mais, baseando a sua prática em 

evidências científicas. Esperamos com esse trabalho encorajar os demais profissionais para 

essa prática de extrema importância na assistência de enfermagem e levantar a questão de 

estratégias de promoção da saúde em atenção básica nas Unidades Básicas de Saúde de 
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INTRODUÇÃO: O climatério é o período da vida da mulher caracterizado pela transição 

entre a fase reprodutiva e aquela em que a reprodução natural não é mais possível. Neste 

período acontecem transformações físicas e emocionais, na qual a menopausa, interrupção 

definitiva dos ciclos menstruais, é considerada o principal evento. Com o envelhecimento, os 

ovários secretam menos estrógeno e progesterona o que ocasiona uma reação da hipófise 

aumentando a secreção do hormônio folículo estimulante (FSH), comumente por volta dos 

37,5 anos de idade. O aumento de FSH eleva a taxa de atresia folicular, que pode resultar em 

ciclos anovulatórios, com diminuição da fertilidade. A faixa etária em que ocorre o climatério 

compreende as idades que vão de 35 a 65 anos. É um período que como a menarca, a 

adolescência e a gestação, faz parte do ciclo vital da mulher e guarda as suas peculiaridades. 

Não é considerado uma patologia, mas as alterações hormonais dão origem a manifestações 

clínicas que acabam por alterar o cotidiano destas mulheres. Dentre elas podemos citar 

alterações do ciclo menstrual, ondas de calor, ressecamento vaginal, insônia, irritabilidade. O 

período do climatério coincide com outros acontecimentos que podem provocar na mulher 

uma reavaliação de seus papéis como mãe e mulher fazendo com que ela reavalie sua 

existência. Dentre estes eventos concomitantes com o climatério as podemos citar o 

envelhecimento, a morte dos pais, a saída dos filhos de casa em busca de independência e a 

dificuldade no relacionamento conjugal. Outras mulheres veem nesse período uma época de 

mais liberdade, pois as relações sexuais não representam mais uma ameaça de gravidez, os 

filhos geralmente já estão mais crescidos e ela pode ter mais tempo para o cuidado de si 

mesma. No Brasil, dos 190.732.694 habitantes, 97.342.162 são de mulheres, e 14,3% destas 

têm 45 anos ou mais. Portanto, uma parcela significativa das mulheres brasileiras está 

vivenciando ou prestes a vivenciar a fase do climatério. Na atuação prática de enfermagem 

percebíamos que as mulheres traziam queixas climatéricas aos serviços de saúde, mas tais 

problemas eram deixados em segundo plano. Mais atenção era dada aos aspectos 

ginecológicos e reprodutivos. Então surgiu o seguinte questionamento: Como as mulheres 

percebem e significam o climatério? Tentar alcançar essa compreensão nos coloca frente às 
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questões mais significativas para as mulheres referentes ao climatério. Isso nos ajuda a 

planejar melhor as ações de enfermagem para a mulher que passa por esse período e 

conseqüentemente melhorar o cuidado clínico a essa mulher. OBJETIVO: Averiguar como 

as mulheres percebem e significam o climatério e as mudanças psicofisiológicas e sociais 

advindas. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de estudo qualitativo, descritivo que 

utilizou os pressupostos do cuidado de si de Foucault e o método de Bardin para análise dos 

dados. Realizado no ambulatório de uma Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza-CE, 

com nove mulheres climatéricas, através de grupo focal, no mês de setembro de 2011. As 

falas foram gravadas, transcritas e categorizadas. As observações foram registradas em diário 

de campo e utilizadas na íntegra nos resultados. Os aspectos éticos foram respeitados, com o 

aceite do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará de número de 

protocolo 11042007-1. A partir dos dados coletados emergiram-se três categorias temáticas as 

quais deram ensejo ao desenvolvimento do produto final de uma dissertação de mestrado, no 

presente resumo foi realizado um recorte dando ênfase à categoria número um: Significando o 

Climatério. RESULTADOS: A categoria Significando Mudanças fala sobre as mudanças que 

ocorreram ou estão ocorrendo na vida das mulheres com o advento do climatério. Á partir da 

análise esta categoria ficou dividida em duas subcategorias: 1-Significando Mudanças Físicas 

e Emocionais: as mulheres revelaram passarem por ondas de calor e suor, tonturas, cefaléia, 

ressecamento vaginal, crises de ansiedade e estresse. Em um estudo sobre sintomatologia 

climatérica realizado por Lorenzi et. al. 2005, a cefaléia foi referida por 64,1% das mulheres e 

as ondas de calor, fogachos, foram elencadas por 60,2% das entrevistadas. De fato, as 

estatísticas apontam para uma alta possibilidade de uma parcela significativa das mulheres 

vivenciarem sintomas vasomotores no período do climatério. Porém, nossos achados apontam 

para vivências e percepções singulares desses sintomas. As mudanças físicas significam muito 

para as mulheres, porém as mudanças emocionais costumam ter um significado especial por 

adentrar o campo dos sentimentos. 2-Não Significando Mudança: foi uma subcategoria 

construída para agrupar aquelas unidade de análise que convergiam para a ideia de não 

percepção de mudanças com o climatério. Algumas mulheres disseram que não perceberam 

mudanças significativas. Realmente existem aquelas mulheres que passam pelo climatério 

sem grandes conflitos existenciais, porém algumas vivem intensamente estes conflitos, mas 

não se percebem passando por transformações. O ritmo frenético que configura o atual 

contexto da vida moderna e as múltiplas obrigações que são impostas ao sexo feminino faz 

com que a mulher não tenha oportunidade de se autoconhecer e com isso, as transformações 

vão ocorrendo sem que a mulher possa refletir sobre elas. Se não reconhecer que alguma coisa 

mudou, a mulher não pode refletir em como lhe dar com o novo, com o quê mudou. 

CONCLUSÃO: Compreendemos que apesar das mulheres revelarem nenhuma alteração, 

elas passam por transformações. Para algumas as transformações não ficam tão evidentes, 

tendo assim dificuldade para significá-las. As mudanças ficam mais difíceis ainda de serem 

percebidas se forem de caráter emocional ou social. Preocupa-nos aquelas que não conseguem 

significar as mudanças ocorridas, pois sinaliza uma falta de autoconhecimento. 

Indiferentemente de a mudança ter caráter físico, emocional ou se é um misto dos dois, a 

mulher necessita ser ouvida, ser compreendida e ser orientada quanto a estas mudanças. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O enfermeiro como profissional educador 

precisa estar preparado para esclarecer dúvidas e orientar a mulher neste período de transição 

a fim de empodera-las para o cuidado de si. Nosso estudo aponta para a necessidade do 

enfermeiro conduzir grupos com as mulheres climatéricas e com suas famílias. Estudos como 

esses ajudam a conduzir esse tipo de população pela busca do autoconhecimento para que elas 

signifiquem as mudanças transcorridas, colaborando para com o cuidado clínico prestado a 

essas mulheres. 
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INTRODUÇÃO: Em 1990, a atenção básica (AB), obteve destaque com a introdução de 

programas inovadores com objetivos de realizar mudanças no modelo assistencial como o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde da Família. A grande 

expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF), iniciada em 1994, trouxe a necessidade de 

qualificação da atenção básica ofertada à população, tornando necessário o desenvolvimento e 

a implementação de ferramentas que permitissem melhorar os resultados do atendimento para 

a população. A satisfação é um processo dinâmico que pode ser influenciado por uma série de 

fatores como percepção do estado de saúde e da doença, crenças, características 

sociodemográficas e envolve diversos aspectos de atenção. Por conta disso, a satisfação com a 

atenção à saúde pode ser caracterizada como uma avaliação individual de várias dimensões 

dos cuidados de saúde, tais como: acesso, infraestrutura, interação usuário-profissional, e 

resultados em termos de saúde. Nesse sentindo, essa pesquisa torna-se relevante porque 

permite a compreensão dos usuários sobre o acolhimento e atendimento sobre o serviço da 

Unidade, e assim, melhorar, a qualidade da assistência do atendimento prestado. 

OBJETIVO: Conhecer a satisfação dos usuários com relação ao atendimento prestado numa 

Unidade Básica da Família. METODOLOGIA: Este trabalho consta de um estudo descritivo 

com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada com os usuários em atendimento de uma 

Unidade de Atendimento Primária de Saúde (UAPS), sendo localizada na Regional VI em 

Fortaleza- Ce. A coleta dos dados foi realizada durante o período de março à maio de 2013. A 

coleta de dados deu-se a partir de uma entrevista semiestruturada, gravada pós consentimento 

dos participantes, aberta, usando um roteiro, contendo dois blocos: aspectos de identificação 

pessoal e uma pergunta norteadora; Ainda buscou-se na Biblioteca Virtual de Saúde literatura 

que aprofundasse o conhecimento sobre o assunto, e foi encontrado 12 artigo que se 

encaixavam no tema a partir dos descritores utilizados, seguindo os critérios de inclusão: 

                                                
1
 Acd. Enfermagem – UNIFOR. 

2
 Acd. Enfermagem. Bolsista de Enfermagem PET-Saúde-UNIFOR (Linhas de Pesquisa: Materno Infantil). 

3
 Acd. Enfermagem – UNIFOR. 

4
Enfermeira. Especialista em Saúde Pública. Especialista em Residência de Enfermagem em Saúde da Família. 

Mestrado em Enfermagem. Doutora em Saúde Coletiva. E-mail da relatora: lorena_falcao_lima@hotmail.com. 
5 Acd. Enfermagem - UNIFOR 
6 Acd. Enfermagem - UNIFOR 



 

artigos completos em português entre os anos de 2009 à 2013. A análise dos dados foi 

realizada mediante a categorização. Assim, foi usada apenas a análise temática, consistindo 

em: pré-análise, categorização e interpretação. Os sujeitos desta pesquisa foram orientados 

quanto ao trabalho e explicados que seus direitos seriam resguardados e quanto à desistência 

de sua participação a qualquer momento, assim, após a aceitação, eles assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Este trabalho é respaldado pelo Comitê de Ética 

sob nº 10-057, sob o Parecer nº055/2010. O estudo obedeceu todos os critérios da Resolução 

196/96 que resguarda a pesquisa que envolve seres humanos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram entrevistadas 12 usuários, sendo 3 homens e 9 mulheres, na faixa etária 

de 21 à 65 anos, sendo dez casados e dez solteiros. Dentro desse universo, cinco tinham 

ensino fundamental completo, seis tinham ensino médio completo e um de nível superior. 

Todos os entrevistados residem em Fortaleza, exceto um que morava em Recife. A partir dos 

relatos, foram gerados: Satisfação com o atendimento; Carência de recursos humanos e 

materiais; Dificuldade de acesso à consulta; Espaços Insuficientes para atendimento; 

Satisfação com o atendimento: “Acho muito bom, todas as vezes que cheguei,fui bem 

recebida, foi rápida a consulta, e a enfermeira é muito atenciosa...descobriram rápido né o que 

eu tinha, e fico agradecida de ter ficado boa, por saber que podia ter ficado mal com a 

doença” – (M12); “É bom, eu venho mais com minha mãe porque ela é diabética, mas o 

médico atendeu bem, e sempre ela vem...Ela gosta daqui, e temos plano de saúde, mas ela 

vem pra cá também, tenho uma tia que é agente comunitária...” – (M18). A satisfação dos 

usuários tem ocupado um lugar progressivamente mais importante na avaliação da qualidade 

dos serviços. Esta posição influencia diretamente comportamentos de saúde e doença, além da 

crescente valorização do papel do usuário enquanto consumidor; Carência de recursos 

humanos e materiais:“Falta medicação e muitas vezes falta atendimentos, elas ficam jogando 

um pro lado da outra, porque não sabe como é... Às vezes vem de dia só pra perder o dia de 

emprego né, sem consulta! “ – (M5); “É difícil porque às vezes a gente vem uma vez aí não 

dá certo, falta material, aí tem eu vim outra vez pra conseguir, complicado, mas é assim 

mesmo...” – (M3) - Dificuldade de acesso à consulta: “É muita lotação, e pra conseguir as 

consultas é difícil, eu vim uma vez pra dentista quase morro, porque não consegui a consulta, 

lotada de gente, muita gestante, e pra mim não tinha preferência...” – (M6); Espaços 

Insuficientes para atendimento:“ A demora grande porque eu chego e fico esperando saber 

qual a sala que o médico vai …fica todo mundo indo de um lado pro outro…” – (H 2); 

“...Eles ficam jogando um pro lado da outra, porque não sabe como é, onde vai ser...” – (H 3); 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se inferir, ao final dessa pesquisa, que o atendimento 

nesta Unidade Básica da Família foi qualificado em relação ao atendimento dos profissionais, 

mas desorganizada quanto à marcação de consultas. Isto foi percebido a partir das entrevistas, 

quando os relatos sugerem falhas que geram insatisfações dos usuários, e consequentemente, 

demostram que os avanços no serviço da saúde ainda não atingem de forma universal à 

população. Diante desses achados, torna-se imprescindível a participação e envolvimento dos 

profissionais e gestores nas Unidades Básicas como forma de traçar estratégias para agilizar, 

organizar e assistir de forma integral aos usuários. CONTRIBUIÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: O estudo contribui para a equipe de profissionais que atuam nas UAPS 

como um todo, mas de forma individualizada para a equipe de enfermagem, pois sugere uma 

visão crítica e reflexiva sobre o atendimento que é prestado à comunidade, visto que o 

enfermeiro é o profissional mais próximo desta, e devem-se entender as dificuldades e 

fragilidades da área e, consequentemente, traçar estratégias de um cuidado diferenciado e de 

modo a minimizar as precariedades já existentes no serviço. Além disso, é fundamental o 

envolvimento da enfermagem com as autoridades, de modo a melhorar o serviço quanto aos 

recursos. Assim, a enfermagem ocupa seu papel no atendimento como o profissional 



 

diferenciador quanto ao cuidado humanizado e crítico, influenciado diretamente na dinâmica 

do serviço. 
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INTRODUÇÃO: Muito se discute acerca da contribuição da espiritualidade e da 

religiosidade na melhora do estado de saúde do indivíduo em adoecimento. Desse modo, a 

espiritualidade pode ser compreendida como a essência de uma pessoa, uma busca de 

significado e propósito na vida. Já a religiosidade pode ser definida como uma expressão 

parcial da espiritualidade, praticada por meio de tradições sagradas, transmitida pelo 

patrimônio cultural, acompanhada de dogmas e doutrinas. A primeira permite que as pessoas 

vivenciem uma conexão consigo mesmo, com os outros, com uma força de vida ou Deus, 

sendo esta a responsável por proporcionar um encontro com a autotranscendência. Dentro da 

estrutura da espiritualidade, as pessoas podem descobrir as verdades sobre o “eu”, sobre o 

mundo e sobre conceitos como o amor, a compaixão, sabedoria, compromisso, imaginação, 

reverência e moralidade. Os textos sagrados das principais tradições religiosas oferecem 

orientações para a conduta pessoal e para os comportamentos social e espiritual. É importante 

que as crenças espirituais das pessoas e famílias sejam reconhecidas, valorizadas e respeitadas 

para o conforto e orientação que elas fornecem (SMELTZER; BARE, 2012). Os indivíduos 

em sofrimento espiritual podem mostrar desespero, desânimo, ambivalência, desprendimento, 
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raiva, ressentimento ou medo, o que pode dificultar a melhora do seu estado clínico e 

psicossocial adoecido. O enfermeiro avalia a força espiritual por meio da escuta, além de 

avaliar se as crenças e valores espirituais mudaram em resposta a uma situação de sofrimento. 

Para ajudar o indivíduo a tomar conhecimento de sua espiritualidade e sua influência no 

enfrentamento de certos problemas, é crucial que o enfermeiro seja capaz de reconhecer o 

diagnóstico de enfermagem sofrimento espiritual, estando atento às suas manifestações, pois 

essas podem resultar, em um plano terapêutico malsucedido, comprometendo a capacidade de 

lidar com a doença e interferindo nos desfechos positivos de seu tratamento (CHAVES et. al, 

2011). OBJETIVO: Conhecer e identificar as contribuições da espiritualidade e da 

religiosidade para a melhora clínica e psicossocial do indivíduo em adoecimento. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo reflexivo, realizado no período 

de junho e julho de 2013. O embasamento teórico foi oriundo de pesquisa bibliográfica em 

fontes secundárias da Biblioteca Virtual em Saúde, a qual foi escolhida em virtude da 

concentração de artigos nacionais e internacionais de relevância para a saúde. Incluiu-se, 

então, artigos indexados nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em 

Ciências de Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Os descritores utilizados 

foram: Espiritualidade, Religião e Enfermagem. Ressalva-se ainda que a busca também foi 

realizada usando as seguintes combinações: “espiritualidade” e “enfermagem”; e “religião” e 

“enfermagem”. Foram utilizados também outras fontes bibliográficas, como livros de 

enfermagem. RESULTADOS: Os suportes espiritual e religioso estão associados à melhor 

qualidade de vida, mas muitos indivíduos não têm suas necessidades atendidas. Portanto, 

questioná-lo sobre suas crenças, esperanças, angústias e medos, pode configurar um meio de 

intervenção que o leva a voltar-se ao enfrentamento da doença e desenvolver os possíveis 

benefícios dessa estratégia. Diversos estudos vêm demonstrando a influência da 

espiritualidade na prevalência de transtornos mentais, qualidade de vida, sobrevida, tempo de 

internação, dentre outros. Da mesma forma, a espiritualidade está e esteve presente na 

assistência de Enfermagem desde seus tempos mais remotos. Florence Nightingale, 

considerada precursora da Enfermagem científica, trazia o legado de enxergar o ser humano 

de forma holística, ou seja, como um ser biopsíquico, social e espiritual, que transcende o 

aspecto físico (TOMASSO; BELTRAME; LUCCHETTI, 2011). A espiritualidade é uma 

dimensão do cuidar e o enfermeiro deve reconhecer que os doentes expressam as necessidades 

espirituais de forma sutil e, por vezes, a doença afigura-se num contexto vivencial 

desencadeador de sofrimento. Enquanto resposta ao processo de saúde/doença, o sofrimento 

deve ser um foco de atenção da intervenção do enfermeiro (CALDEIRA; BRANCO; 

VIEIRA, 2011). Uma forte sensação de fé, considerada a base da espiritualidade, pode ter um 

impacto positivo sobre a saúde. A espiritualidade também é um componente da esperança e, 

principalmente durante estágios críticos pelos quais muitos indivíduos passam e, dessa forma, 

esses e suas famílias frequentemente encontram conforto e força emocional em suas tradições 

religiosas ou crenças espirituais (SMELTZER; BARE, 2012). Os indivíduos em estado grave 

ou terminal se confrontam com perdas físicas e emocionais que comprometem sua integridade 

espiritual. Durante esta fase, o profissional de enfermagem pode estimular os indivíduos a 

recuperar ou fortalecer suas conexões com o seu “eu” interior, seus entes queridos, Deus, ou 

uma força superior para transcender o sofrimento e encontrar o significado. O enfermeiro 

pode aliviar o sofrimento e o desconforto e incentivar o bem estar satisfazendo as 

necessidades espirituais específicas de cada indivíduo. CONCLUSÃO: A utilização de 

abordagens para avaliação da espiritualidade amplia o leque de possibilidades para a 

identificação de diagnósticos relacionados à dimensão espiritual, assegurando ao indivíduo 

que se encontra em sofrimento, a assistência de enfermagem numa perspectiva holística. É 

necessário considerar que a literatura referente à enfermagem tem se aprofundado, cada vez 

mais, ao estudo da espiritualidade, promovendo, portanto, uma maior proximidade do 



 

profissional com fenômeno investigado, contribuindo para a assistência que esse poderá 

prestar futuramente. Por fim, esclarece-se que ainda há a carência de informações a respeito 

da espiritualidade e da religiosidade, necessitando-se a existência de novas produções que 

tornem possível promover um maior entendimento desses conceitos por aqueles que buscam 

um maior conhecimento sobre o assunto e para aqueles profissionais que pretendem realizar 

uma abordagem junto a seus indivíduos, no intuito de contemplar, da melhor forma possível,  

uma terapêutica mais integrativa e humanística. CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: Para que a enfermagem forneça o cuidado espiritual, os 

profissionais devem estar prontos para estarem presentes e apoiarem quando os indivíduos 

experimentarem dúvida, sofrimento, desespero ou outros estados psíquicos difíceis do ser. 

Estar totalmente presente, promover a escuta e o vínculo, utilizar as técnicas de comunicação 

terapêutica para incentivar a expressão, sugerir a prática da oração, facilitar o contato com 

líderes espirituais e auxiliar na realização de rituais espirituais são intervenções eficazes que 

poderão promover o bem estar daquele que procura no serviço um alívio para o seu 

sofrimento. REFERÊNCIAS: CHAVES, Erika de Cássia Lopes et al. Eficácia de diferentes 

instrumentos para a identificação do diagnóstico de enfermagem angústia 

espiritual. Rev. Latino-Am.Enfermagem, Ribeirão Preto, v 19, n. 4, agosto de 2011. Tomasso, 

Claudia de Souza; BELTRAME, Ideraldo Luiz; LUCCHETTI, Giancarlo.Conhecimento e 

atitudes de professores de enfermagem e estudantes sobre a relação entre espiritualidade, 

religiosidade e saúde. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v 19, n. 5, outubro de 

2011. CALDEIRA, Sílvia; CASTELO BRANCO, Zita; VIEIRA, Margarida. A 

espiritualidade nos cuidados de enfermagem: revisão da divulgação científica em 

Portugal. Rev. Enf. Ref., Coimbra, v. serIII, n. 5, dez. 2011. SMELTZER, Suzanne C.; 

BARE, Brenda G. Brunner e Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. vol. I 

DESCRITORES: Espiritualidade, Religião e Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A hidrocefalia é definida como um acúmulo excessivo de fluído (Líquido 

Cefalorraquidiano) dentro dos ventrículos ou do espaço subaracnóide. É uma patologia 

decorrente da dilatação dos ventrículos cerebrais. Tem caráter progressivo, com etiologia 

diversa, trazendo prejuízos físicos, cognitivos, emocionais e no desenvolvimento geral. A 

prevalência de hidrocefalia é 5 em 10.000 nascidos vivos segundo Estudo Colaborativo 

Latino-Americano de Malformações Congênitas realizado no ano de 2004. É um problema 

permanente em que a criança necessitará de avaliação e acompanhamento regularmente. 

Apresenta etiologias múltiplas que podem aparecer antes do nascimento ou nos primeiros 

meses de vida. Dentre as causas podemos citar as principais: Congênita, que pode ter causa 

Hereditária. Espinha Bífida e RN prematuro e a Adquirida podendo ser causada por Infecções, 

Meningite, Traumatismo, Tumores e etc. A hidrocefalia pode ser classificada por: 

Hipersecreção, Obstrução Mecânica Intraventricular (Não comunicante ou obstrutiva), 

Reabsorção Prejudicada pela Obliteração do Sistema Subaracnóideo (Comunicante ou não 

obstrutiva). O tratamento para a criança com hidrocefalia é uma tarefa difícil, tanto para a 

família quanto para os profissionais de saúde. A assistência prestada para com a criança 

portadora de hidrocefalia deve ser realizada com sólido conhecimento técnico-científico, para 

que as ações sejam praticadas de forma segura. A hidrocefalia infantil é progressiva e se 

desenvolve em lactentes e crianças. As incidências da HI denotam grandes relevâncias, 

ademais é considerada uma patologia que desencadeia inúmeras complicações. As 

complicações irão variar de acordo com a causa da doença, a idade e o tipo de tratamento 

realizado, como distúrbios cognitivos, deformidades cranianas e até morte. Para realizar a 

assistência à criança com hidrocefalia, é fundamental o conhecimento das manifestações 

clínicas da doença, que podem variar, de acordo com a idade do hidrocéfalo, a evolução da 

doença e os mecanismos de compensação da hipertensão intracraniana. OBJETIVO: 

Considerando a importância da assistência do enfermeiro à criança portadora de hidrocefalia, 

objetivou-se, descrever as ações do enfermeiro durante a assistência prestada ao paciente 

hidrocéfalo. METODOLOGIA: A metodologia adotada no presente estudo constitui uma 

pesquisa bibliográfica consubstanciada na literatura pertinente ao tema proposto, com o 

intuito de realizar um levantamento bibliográfico sobre a atuação do enfermeiro e sua 

assistência a criança portadora de hidrocefalia no brasil. As fontes literárias constituíram de 

publicações variadas e atualizadas, tendo como fontes artigos de revistas e material na 
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internet. Esta conduta se faz necessária para obtermos respaldo científico suficiente para 

assim podermos concluir a pesquisa.Na busca de literatura sobre o assunto foram selecionados 

os artigos nas bases de dados Bireme, Scielo e Lilacs. O levantamento dos artigos aconteceu 

nos meses de fevereiro e março de 2012. A análise de dados foi realizada em duas etapas: na 

primeira foram identificados os dados de localização do artigo, ano e período de publicação; e 

na segunda, ocorreu a análise dos artigos, cujos resultados foram sintetizados e discutidos de 

acordo com seus conteúdos. Foram respeitados os aspectos ético-legais de acordo a resolução 

196/96. O referido estudo foi realizado obedecendo às regras preconizadas pela ABNT. 

RESULTADOS: Através dos artigos analisados percebe-se a importância da patologia 

hidrocefalia para a enfermagem contemplando aspectos que vão além dos fatores sociais. 

Com relação ao tratamento, os autores afirmam que os avanços tecnológicos têm contribuído 

de forma positiva para a sobrevivência e qualidade de vida de crianças portadoras da doença. 

A enfermagem busca desenvolver conhecimentos próprios no sentido de sistematizar e 

organizar sua prática e seus cuidados, favorecendo, assim, uma assistência holística. Em 

relação os cuidados prestados alguns autores relatam a necessidade da elaboração de um plano 

de cuidados que contemple as necessidades da criança hidrocéfala. A enfermagem, ao pensar 

no processo, deve fazer uma abordagem centrada nos aspectos psicossocial, cultural e 

espiritual. Autores citam que a assistência e os cuidados dispensados ao paciente com 

hidrocefalia dependem de uma equipe multiprofissional, em que a prescrição medicamentosa 

é de responsabilidade médica, no entanto, é a enfermagem que irá executar o plano 

terapêutico e acompanhar o paciente durante o tratamento, ajudando-o, instruindo-o e 

orientando-o quanto à ação esperada do medicamento. Para a aplicação destas importantes 

funções, o enfermeiro deve dispor de um pleno conhecimento das drogas, bem como a ação, 

posologia, indicações e contraindicações. Os autores trazem, ainda, medidas importantes na 

conduta da enfermagem ao trabalharem com a capacitação das mães para que estas possam 

avaliar e cuidar de seu filho de maneira adequada. CONCLUSÃO: De acordo com o estudo 

feito pudemos observar que o tratamento da criança com hidrocefalia é uma tarefa difícil tanto 

para a família quanto para o profissional da saúde, sendo a enfermagem uma parte 

imprescindível e ativa dentro da equipe multidisciplinar. Considerando que a Hidrocefalia 

Infantil (HI) é uma condição que afeta o paciente por toda sua vida, priorizar a assistência de 

enfermagem, humanizada, pautada na promoção da qualidade de vida da criança é 

indispensável. Um aspecto essencial no cuidado dessas crianças é sua integração na 

sociedade. Elas devem ser estimuladas, juntamente com a família, a tarefas e eventos que 

permitam a sua socialização, como a educação acadêmica. Com a realização do presente 

trabalho pudemos concluir que são escassas na literatura brasileira referências que abordam o 

tema sobre a assistência do enfermeiro na hidrocefalia infantil. Desse modo torna-se relevante 

estimular a realização de pesquisas sobre este tema, possibilitando a expansão de 

conhecimento acerca do assunto como também o fortalecimento e expansão de sua prática 

profissional nesta área. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: 

Nesse aspecto, o trabalho contribui para a atuação da Enfermagem, pois devido ser 

competência do enfermeiro elaborar e implementar estratégias que melhorem não somente o 

quadro clínico da doença e promover a saúde em seu contexto biopsicossocial, ele também é 

responsável por identificar e intervir nos problemas reais e potenciais, tanto na assistência 

prestada a procedimentos clínico-cirúrgicos, como na orientação e fortificação do vínculo da 

criança portadora com sua família e sociedade, proporcionando sua completa inserção e 

aceitação apesar de suas limitações e possíveis deficiências que possam existir, promove um 

maior conhecimento acerca do tema abordado. 

DESCRITORES: Desenvolvimento Infantil; Hidrocefalia; Cuidados de enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial representa um problema grave de saúde pública no 

Brasil e no mundo, acometendo os idosos, devido aumento do índice de morbimortalidade 

nessa faixa etária (SERAFIM; JESUS; PIERIN, 2010), À medida que a população envelhece 

os índices pressóricos aumentam devido às alterações fisiológicas normais do envelhecimento 

e paralelamente a essa alteração encontra-se o aparecimento de doenças cardiovasculares 

(BRITO et al., 2008), com isso a prevalência da hipertensão em idosos é considerada 

altíssima, devido o processo fisiológico nessa fase da vida, mas esta intimamente relacionada 

com o desenvolvimento das doenças secundárias, bem como consequências devastadoras: é o 

principal fator de risco para acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva; é a 

principal causa de insuficiência renal crônica terminal no Brasil, levando à necessidade de 

terapia renal substitutiva e, ainda, é o terceiro fator de risco para infarto agudo do miocárdio, 

tornando o sujeito portador dessa enfermidade um predisponente a doenças secundária grave 

(ALMEIDA, 2011). Para manter os níveis pressóricos normais faz-se necessário manter um 

estilo de vida adequado, logo qualidade de vida é um bem-estar, uma ótima satisfação na vida, 

em todos os aspectos, os quais incluem a vida amorosa, familiar, social, ambiental, estética e 

principalmente a emocional (MIRANZI et al, 2008) e para Organização Mundial da Saúde – 

OMS (1995), qualidade de vida corresponde à "percepção do indivíduo de sua posição na vida 

no contexto da sua cultura e sistema de valores em que vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações", portanto todos esses aspectos proporcionam uma 

melhor recuperação da saúde, a qual retarda o desenvolvimento de outras doenças, bem como 

controla os níveis pressóricos. Para os idosos, a QV relaciona-se com a percepção de saúde, a 

qual consiste em sentir-se bem na ausência de doenças significativas e agravos que possam 

impossibilitar de realizar suas atividades diárias, suas capacidades e suas habilidades 

(ARBEX; ALMEIDA, 2009). Para manter uma boa QV é necessário que os profissionais de 

saúde das unidades básicas implementem estratégias que visem ampliar os conhecimentos dos 

hipertensos quanto a sua própria doença, quanto ao tratamento e quanto à promoção da 

melhoria da QV (MIRANZI et al., 2008). Vale acrescentar que os profissionais da saúde 

necessitam conhecer melhor a percepção dos hipertensos sobre sua própria qualidade de vida, 

sobre a não gravidade da hipertensão diante de tantas outras dificuldades para seguir com o 

tratamento, beneficiando assim na aceitação da doença na necessidade de mudanças no estilo 

de vida, para tanto é necessário que haja um diálogo com linguagem adequada entre o 

profissional de saúde e o paciente hipertenso e uma estratégia de educação em saúde 

inovadora (BRITO et al., 2008). OBJETIVO: Caracterizar e avaliar a qualidade de vida dos 
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idosos hipertensos. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foi realizada uma pesquisa 

descritiva em um Centro de Atenção ao Idoso, em Fortaleza-CE, os idosos foram selecionados 

por conveniência com os seguintes critérios de inclusão: de ambos os sexos, cadastrados e 

acompanhados na instituição em estudo; ser portador de hipertensão arterial; estar em 

tratamento medicamentoso há pelo menos um ano. Foi aplicado um formulário composto por 

perguntas sóciodemográficas e um questionário para avaliar a qualidade de vida, o Mini-

Cuestionario de Calidad Vida em Hipertensión Arterial (MINICHAL) por ser validado para o 

português e avaliar a qualidade de vida de indivíduos hipertensos (SCHULZ et al., 2008), nos 

meses de setembro e outubro de 2011. Os dados foram organizados elaborando um banco de 

dados no Excel e analisados à luz da Estatística descritiva. A pesquisa foi desenvolvida em 

respeito à Resolução 196/96 (BRASIL, 1996) com o seguinte número de protocolo 0701108. 

RESULTADOS: A amostra foi de 86 idosos hipertensos, sendo 73 mulheres, com idade 

entre 62 e 89 anos. 44 idosos conheciam a condição de hipertenso entre 1 a 5 anos, 58 idosos 

faziam uso de dois tipos de anti-hipertensivo, 40 utilizam os inibidores da Enzima Conversora 

de Angiotensina, 65 seguem a prescrição e 68 não se queixam de reação adversa aos 

medicamentos. Em relação ao domínio somático e mental, respectivamente, 70 e 52 

obtiveram uma pontuação entre 0 e 10, 55 relatam que a hipertensão e o tratamento não 

interferem na qualidade de vida. CONCLUSÃO: O conhecimento que a avaliação da 

qualidade de vida colabora nas tomadas de decisões terapêuticas de uma doença, torna-se 

importante o desenvolvimento de estudos objetivando investigar a percepção do paciente 

quanto ao impacto da doença em sua vida e que seus resultados possam servir de benefícios 

para uma implementação de estratégias que visem uma melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas. O MINICHAL tem se apresentado como instrumento potencialmente válido para a 

avaliação da qualidade de vida na população idosa hipertensa no Brasil, mostrando-se uma 

alternativa a ser incorporada em protocolos de atenção à saúde do idoso. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Essa pesquisa 

proporciona ao enfermeiro um conhecimento ímpar e fundamental para caracterização da 

população idosa hipertensa no tocante ao hábito de vida, para obter dados reais e concretos 

possibilitando assim a formulação de um planejamento e de uma assistência qualificada e 

individualiza e consequentemente promovendo uma intervenção na saúde considerando as 

peculiaridades a as necessidades da população em estudo, logo durante o acompanhamento ao 

idoso hipertenso é de grande relevância a atuação qualificada do enfermeiro, pois este 

profissional pode auxiliar no tratamento, mediante estratégias que possibilitam a participação 

ativa do paciente, melhoria da adesão terapêutica e principalmente otimizando os níveis 

pressóricos com o intuito de prevenir doenças decorrentes da hipertensão. REFERÊNCIAS: 

SERAFIM, T. S.; JESUS, E. S.; PIERIN, A. M. G. Influência do conhecimento sobre o estilo 

de vida saudável no controle de pessoas hipertensas. Acta. Paul. Enferm. v.23, n.5, p. 658-

664, 2010. BRITO, D. M. S. et al. Qualidade de vida e percepção da doença entre portadores 

de hipertensão arterial. Cad. Saúde Pública. v.24, n.4, p. 933-940, abr, 2008. ARBEX, F. S.; 

ALMEIDA, E. A. Qualidade de vida e hipertensão arterial no envelhecimento. Rev. Bras. 

Clin. Med. v.7, p. 339-342, 2009. ALMEIDA, F. A. et al. Avaliação de influências sociais e 

econômicas sobre a pressão arterial de adolescentes de escolas públicas e privadas. Um estudo 

epidemiológico. Bras Nefrol. v. 33, n. 2, p. 142-149, 2011. MIRANZI, S. S. C. et al. 

Qualidade de vida de indivíduos com diabetes mellitus e hipertensão acompanhados por uma 

equipe de saúde da família. Texto contexto – enfermagem. v.17, n.4, p. 672-79, oct.-dec., 

2008. 

DESCRITORES: Hipertensão arterial. Envelhecimento.Qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial representa um problema grave de saúde pública no 

Brasil e no mundo, acometendo os idosos devido às alterações anatômicas e fisiológicas 

normais do envelhecimento aumentando o índice de morbimortalidade nessa faixa etária 

(SERAFIM; JESUS; PIERIN, 2010). Para manter um bom estilo de vida é necessário que os 

profissionais de saúde implementem estratégias que visem ampliar os conhecimentos dos 

hipertensos quanto a sua própria doença, quanto ao tratamento e quanto à promoção da 

melhoria da qualidade de vida (MIRANZI et al., 2008). A medicina preventiva envolve uma 

prática consistente de educação para a saúde e cabe aos profissionais da saúde, investigar os 

hábitos de vida e aspectos sociais de cada paciente, além de conhecer as medidas preventivas 

especificas, o custos de suas aplicações e a reação dos pacientes, devendo dar atenção especial 

aos pacientes em aparente estado de saúde e estender seus serviços preventivos para toda a 

família e comunidade, considerada como unidade social básica (CAPILHEIRA; SANTOS, 

2011). Vale acrescentar que esses profissionais necessitam conhecer melhor a percepção dos 

hipertensos sobre seu estilo de vida, sobre a não gravidade da hipertensão diante de tantas 

outras dificuldades para seguir com o tratamento, beneficiando assim na aceitação da doença 

na necessidade de mudanças no estilo de vida. Para tanto, é necessário que haja um diálogo 

com linguagem adequada entre o profissional de saúde e o paciente hipertenso e uma 

estratégia de educação em saúde inovadora (BRITO et al., 2008). Contudo realizar atividade 

físca e de lazer, mudanças de hábitos alimentares tornam-se aspectos relevantes, primordiais 

nas condutas da terapêutica não medicamentosa para hipertensão, sendo então estabelecida no 

tratamento e na prevenção e promoção da saúde (MEDINA et al., 2010), pois para o 

Ministério da saúde (2006) as principais estratégias para o tratamento não farmacológico da 

hipertensão incluem os seguintes aspectos: controle de peso, adoção de hábitos alimentares 

saudáveis, redução no consumo de bebidas alcoólicas e sal, abandono do tabagismo e prática 

de atividade física regular. OBJETIVO: Caracterizar e analisar o estilo de vida dos idosos 

hipertensos. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foi realizada uma pesquisa descritiva em 

um Centro de Atenção ao Idoso, em Fortaleza-CE, os idosos foram selecionados por 

conveniência com os seguintes critérios de inclusão: de ambos os sexos, cadastrados e 

acompanhados na instituição em estudo; ser portador de hipertensão arterial; estar em 

tratamento medicamentoso há pelo menos um ano. Foi aplicado um formulário composto por 

perguntas sóciodemográficas e sobre estilo de vida nos meses de setembro e outubro de 2011. 

Os dados foram organizados elaborando um banco de dados no Excel e analisados à luz da 

Estatística descritiva. A pesquisa foi desenvolvida em respeito à Resolução 196/96 (BRASIL, 
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1996) com o seguinte número de protocolo 0701108. RESULTADOS: Quanto às 

características sóciodemográficas a amostra foi de 86 idosos hipertensos, sendo 73 mulheres, 

com idade entre 62 e 89 anos, 80 idosos com moradia própria, 41 localizam-se no Bairro 

Rodolfo Teófilo, 50 possuem ensino fundamental incompleto e são casados, 65 são católicos, 

70 são aposentados e 54 com renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos. Quanto ao estilo de 

vida 58 praticam exercício físico, destes 24 atividades com os bombeiros, 34 realizam 

exercício entre 1 e 2 dias, 50 sente-se bem ao realizar exercício aeróbico e 46 não sentem 

nenhum desconforto ao praticá-lo, 52 praticam algum tipo de atividade de lazer, das quais 33 

bordam, 78 não bebem e destes 20 são ex-consumidores, 58 não fumam e destes 35 são ex-

fumantes, 70 aderem a dieta hipocalórica e hipossódica. CONCLUSÃO: Quanto ao estilo de 

vida, a maioria não ingere nenhum tipo de bebida alcoólica, mas fuma, possuem uma 

alimentação hipocalórica e hipossódica, colaborando assim para a terapêutica não-

medicamentosa e favorecendo uma melhor qualidade de vida. Quanto à prática de atividade 

física, mais da metade dos idosos hipertensos realizam algum tipo de exercício físico, onde a 

freqüência de realização das atividades teve média de 3 dias e a população sentia-se bem ao 

realizar-las. Quanto às atividades de lazer, a mais da metade praticavam algum tipo de 

atividade de lazer, onde os mais práticos foram assistir televisão, bordar. Considerando que o 

trabalho educativo e social desenvolvidos nos grupos de indivíduos com hipertensão arterial 

pode colaborar para o conhecimento da doença, na adoção de hábitos de vida saudáveis, na 

adesão ao tratamento e na melhoria do estilo de vida, é preciso à participação e o 

envolvimento do paciente e do profissional. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Essa pesquisa proporcionará ao enfermeiro uma melhor percepção sobre a 

relevância das ações de educação em saúde na melhoria do estilo de vida dos idosos 

hipertensos, bem como na perspectiva da integralidade, da humanização e do atendimento 

holístico, podendo representar maior resolubilidade, eficácia e legitimação do processo saúde-

doença. Nota-se que apesar de incluir a promoção da saúde como uma das responsabilidades 

dos profissionais de saúde, as ações estão voltadas para o campo da aquisição de habilidades, 

tendo nas atividades educativas e mudanças no estilo de vida seu foco igualitário e também 

profissional buscando garantir que sua mensagem seja entendida e adotada, logo nesse 

processo a relação profissional-paciente precisa ser entendida numa perspectiva de 

compartilhar e dividir a responsabilidade e tomada de decisão acerca do tratamento e controle 

de agravos. REFERÊNCIAS: SERAFIM, T. S.; JESUS, E. S.; PIERIN, A. M. G. Influência 

do conhecimento sobre o estilo de vida saudável no controle de pessoas hipertensas. Acta. 

Paul. Enferm. v.23, n.5, p. 658-664, 2010. CAPILHEIRA, M.; SANTOS, I. S. Doenças 

crônicas não transmissíveis: desempenho no cuidado médico em atenção primária a saúde no 

sul do Brasil. Cad. Saúde Publica. v. 27, n. 6, p. 1143-1153, 2011. BRITO, D. M. S. et al. 

Qualidade de vida e percepção da doença entre portadores de hipertensão arterial. Cad. Saúde 

Pública. v.24, n.4, p. 933-940, abr, 2008. MIRANZI, S. S. C. et al. Qualidade de vida de 

indivíduos com diabetes mellitus e hipertensão acompanhados por uma equipe de saúde da 

família. Texto contexto – enfermagem. v.17, n.4, p. 672-79, oct.-dec., 2008. Ministério da 

Saúde. Secrataria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Hipertensão 

arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde. Cadernos de Atenção Básica; 16. Série 

A: Normas e Manuais Técnicos – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. MEDINA, F. L. et al. 

Atividade física: impacto sobre a pressão arterial. Rev. Bras. Hiperten. v.17, n.2, p. 103-106, 

2010. 
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INTRODUÇÃO: As terapias complementares/alternativas são definidas como um conjunto 

de sistemas, práticas e produtos de uso clínico, não sendo consideradas uma prática 

convencional, pois sua eficácia ainda não é amplamente reconhecida pela comunidade 

científica. Alguns exemplos de terapias alternativas são: reiki, acupuntura, relaxamento, toque 

terapêutico, uso de ervas medicinais, homeopatia, medicina tradicional chinesa, meditação e 

outros, e podem ser denominadas na literatura médica como medicina complementar ou 

alternativa. Apesar dos grandes avanços da medicina e da terapia farmacológica, tem 

aumentado a procura pelas terapias alternativas principalmente por pacientes oncológicos, 

seja como meio da diminuição dos efeitos adversos causado pelo tratamento agressivo de 

quimioterapia e radioterapia ou mesmo na tentativa de cura da enfermidade. As terapias 

alternativas/complementares surgem como opção para o cuidado à saúde e por isso não 

podem ser desconsideradas como prática terapêutica. Uma das explicações para o uso 

considerável dessas práticas por pacientes com câncer é que estes desejam experimentar o que 

for necessário para a cura da doença, todavia, tem-se notado uma grande preocupação dos 

profissionais de saúde, pois as terapias complementares/alternativas devem ser realizadas 

concomitantemente à terapia farmacológica sem que esta última seja abandonada. Deve ser 

dada grande importância ao tema, pois a terapêutica alternativa vem sendo usada cada vez 

mais como tratamento complementar de muitas doenças em especial o câncer e vem-se 

publicando pouco sobre o referido tema. OBJETIVO: Identificar na literatura a incidência de 

artigos publicados sobre terapias não farmacológicas e câncer, relacionar as motivações para o 

uso da terapia complementar/alternativa e qual ou quais dessas terapias são as mais utilizadas 

por pacientes com diagnóstico de câncer. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foi realizada 

uma revisão da literatura sobre o tema na base de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

utilizando os descritores: terapia complementar e câncer, oncologia e terapia, oncologia e 

homeopatia. Os critérios para a seleção dos artigos foram: conter os descritores completos ou 

em parte no título do trabalho, estarem escritos na língua portuguesa, estarem disponíveis na 

íntegra e publicados entre 2003 e 2013. Inicialmente foram 46 artigos, dos 42 foram retirados 
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por não terem relação com o tema, por terem sido publicados antes de 2003, por estarem 

duplicados ou por não estarem disponíveis na íntegra. Esses artigos foram utilizados para o 

embasamento científico do estudo, eles retratam a utilização das técnicas terapêuticas por 

pacientes oncológicos. RESULTADOS: Na análise dos 4 artigos, pudemos comprovar que a 

utilização das técnicas alternativas são mais comuns do que pensamos, em contrapartida, 

durante a análise dos referidos artigos, observou-se um número escasso de publicações sobre 

a utilização das terapias complementares/alternativas por pacientes com câncer. Dentre as 

quatro publicações, uma foi realizada em 2006, dois artigos em 2008 e o último em 2009. Em 

relação a metodologia utilizada, observa-se que dois artigos são de natureza qualitativa, um 

quantitativo e um quantitativo-qualitativo. No Reino Unido, cerca de 5 milhões de pessoas 

utilizam algum tipo de terapia, 50% dessas fazem uso de ervas medicinais. Na Cidade do 

México, a terapia mais praticada é também o uso de ervas medicinais seguido dos 

suplementos vitamínicos. Um estudo realizado em 2008 no Rio de Janeiro com 100 pacientes 

adultos, portadores de neoplasias malignas identificou que 65% dos casos faziam uso de 

práticas alternativas concomitante ao tratamento convencional e os tipos de terapia mais 

utilizados foram ervas medicinais (40%) e suplementos vitamínicos (17%). Com relação às 

motivações para o uso da terapia alternativa foram identificados motivos biológicos, técnicos 

e psíquicos. O motivo biológico está relacionado com o aumento da capacidade do corpo para 

“lutar” contra a doença, aumento do sistema imunológico, alívio dos efeitos colaterais 

provocados pelo tratamento convencional com quimioterapia e radioterapia criando uma 

esperança de cura da doença. A motivação técnica está relacionada à insatisfação desses 

usuários com a terapia farmacológica convencional e aos diversos efeitos adversos gerados 

por ela. Está relacionada também ao processo de autonomia e humanização que é 

proporcionado pelas práticas não convencionais. No motivo psíquico foram descritos a 

promoção do bem-estar, o controle do estresse, a diminuição da ansiedade causada 

naturalmente pelo tipo de enfermidade e consequentemente traz um aumento da qualidade de 

vida. De um modo geral as técnicas não farmacológicas mais utilizadas são a homeopatia, 

medicina tradicional chinesa, medicina de ervas (uso de chás), terapias psíquicas, terapias 

espirituais, grupos de apoio, relaxamento e meditação, dietas (vitaminas e minerais, 

cogumelos e cartilagem de tubarão) e reflexologia. Na literatura analisada encontramos um 

grande número de pacientes com câncer que utilizam as práticas não convencionais 

associadas ao tratamento farmacológico, pois a maioria desses pacientes reconhecem as 

práticas alternativas como complementar a um tratamento já estabelecido ou como uma 

alternativa para tratar os efeitos colaterais de alguma intervenção cirúrgica, ou tratamentos de 

radioterapia e quimioterapia. As motivações para o uso da terapia complementar/alternativa 

estão pautadas na “insatisfação” das técnicas convencionais, dessa maneira, nota-se que o 

paciente busca uma outra alternativa como forma de melhor se relacionar com seu corpo, com 

a sua doença ou mesmo com o serviço de saúde frequentado. Atualmente fala-se muito do 

cuidado holístico, do cuidado do ser como um todo e não só parte dele ou somente sua 

enfermidade, que é o ultrapassado modelo biomédico. O fato é que esse modelo atual, 

humanizado, sempre foi usado nas técnicas não convencionais e isso traz uma nova 

perspectiva para a doença e obviamente para o indivíduo, e é dessa forma que as terapêuticas 

alternativas e complementares têm contribuído para a reposição do sujeito doente como centro 

do cuidado, ajustando a relação entre profissional de saúde-paciente, fazendo com que esse 

indivíduo perceba como fundamental para o sucesso da terapêutica, buscar meios terapêuticos 

simples e construir sua autonomia como paciente. CONCLUSÃO: A utilização das terapias 

complementares/alternativas faz parte da rotina, complementando o tratamento convencional 

da maioria dos pacientes oncológicos. O uso dessas práticas tem uma função importante na 

reconstrução da identidade de pacientes após o diagnóstico de câncer, ajudando-os nas 

tomadas de decisão, no aumento da autoestima, na diminuição da ansiedade e isso reflete na 



 

melhora da condição física, biológica e psíquica do paciente, melhorando dessa forma o 

prognóstico da doença. Esses achados não devem ser desconsiderados pelos serviços de saúde 

para que sejam desenvolvidas estratégias que estimulem o estudo desse tema entre os 

profissionais em especial os que trabalham nessa área para que haja melhora na qualidade do 

serviço de saúde prestado. 

DESCRITORES: Terapia complementar. Terapia alternativa. Câncer. Oncologia. 
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INTRODUÇÃO: No mundo, o câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de câncer e 

o primeiro entre as mulheres. Apesar de ser considerado de relativo bom prognóstico quando 

diagnosticado e tratado adequadamente, as taxas de mortalidade continuam elevadas no 

Brasil. As mulheres em tratamento quimioterápico evidenciam sentimentos de tristeza, 

ansiedade, exclusão e mutilação devido aos efeitos colaterais das drogas quimioterápicas. 

Observa-se mudança da imagem corporal, principalmente pela alopecia, ganho de peso, e 

perda da mama. Dessa forma, as mulheres buscam diversas estratégias de enfrentamento para 

lidar com esta situação estressora. É neste âmbito que surge a espiritualidade como forma de 

encontrar um apoio e um alívio para a dor. A espiritualidade proporciona um grande impacto 

sobre a saúde física, sendo considerada como possível fator de prevenção ao desenvolvimento 

de doenças e redução de óbito. A compreensão desses significados espirituais pode sinalizar 

uma promoção em saúde que proporcione mais coragem para lidar com a doença, assegure 

maior estabilidade emocional e melhor qualidade de vida a essas mulheres. Com o aumento 

da sobrevida de pacientes oncológicos relacionado ao diagnóstico precoce e aos novos tipos 

de tratamento, torna-se imprescindível pesquisar aspectos relacionados à saúde e à qualidade 

de vida desses pacientes. OBJETIVOS: Avaliar a qualidade de vida e a espiritualidade de 

mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico através da aplicação da escala 

abreviada da Organização Mundial de Saúde sobre Qualidade de Vida, a WHOQOL-bref e a 

escala de bem estar espiritual (Spiritual Well-being Questionnaire – SWBQ) e descrever as 

características sócio demográficas e clínicas dessas mulheres. DESCRIÇÃO 

METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo descritivo exploratório de corte transversal. A 

pesquisa foi realizada no setor de quimioterapia de um centro de oncologia no Ceará 

considerado de referência na prevenção, no diagnóstico e no tratamento do câncer. A amostra 
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foi composta por 210 mulheres acima de 18 anos que foram diagnosticadas com câncer de 

mama e que estavam em tratamento quimioterápico na referida instituição de oncologia 

durante os meses de janeiro a março de 2012. Foi utilizado um instrumento elaborado pelos 

autores para coleta dos dados sócio demográfico e clínicos, em seguida, foi aplicado a escala 

WHOQOL-bref e a SWBQ. A pesquisa respeitou em todas as etapas os princípios éticos e 

legais previstos na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 

RESULTADOS: As mulheres com idade maior que 45 anos apresentavam maior 

espiritualidade do que as mais novas, assim como as que trabalhavam fora de casa e possuíam 

maior tempo de diagnostico. As mulheres buscaram na espiritualidade uma forma para 

enfrentar a doença e dar continuidade ao tratamento. Evidenciaram-se correlações 

significativas entre o domínio relações sociais e bem-estar religioso (p=0,04), ou seja, a 

expressão da espiritualidade pode funcionar como apoio social para essas mulheres ajudando 

a conviver com as diversas fases da doença, além ajudá-las a enfrentar os eventos estressores 

durante as etapas do tratamento. As mulheres que possuíam escolaridade com o nível superior 

completo apresentavam maior esperança e otimismo quando comparadas as mulheres que 

possuíam apenas o nível fundamental. As mulheres que se encontravam no início do 

tratamento quimioterápico apresentavam baixa espiritualidade quando comparadas as 

mulheres que já estavam no final do tratamento. As mulheres com companheiro apresentaram 

menores sintomas depressivos. CONCLUSÃO: Avaliar a relação entre espiritualidade e 

qualidade de vida é fundamental para o processo de cuidar, além de melhorar a saúde física, 

mental e social e consequentemente melhorar a qualidade de vida desses pacientes, 

proporcionar um cuidar mais individualizado e humanizado, contribuir para que o aumento da 

confiança na equipe de saúde e reduzir os níveis de estresse e ansiedade característicos dessa 

etapa do tratamento oncológico. As mulheres com câncer de mama em quimioterapia 

vivenciam situações que podem contribuir para o estresse e repercutir na qualidade de vida. 

Com uma melhor saúde física e mental proporcionadas pela liberdade de expressar a 

espiritualidade o paciente oncológico poderá apresentar melhor qualidade de vida e, dessa 

maneira, enfrentará com mais força e coragem os obstáculos que surgirem e as mudanças 

inesperadas que o próprio tratamento pode provocar. A despeito de todos os benefícios 

cientificamente comprovados do tratamento quimioterápico, para pacientes com de câncer de 

mama, observa-se o impacto negativo sobre a qualidade de vida, desde o início do tratamento 

até o ultimo ciclo de quimioterapia. A enfermagem por permanecer a maior parte do tempo 

próximo ao paciente deverá promover e possibilitar a utilização da espiritualidade no processo 

de enfrentamento da doença, prevenindo uma atitude de pessimismo, desânimo e decadência 

no estado geral de saúde. Conhecendo as práticas espirituais poderá auxiliar a fortalecer 

mecanismos de enfrentamento e ajudar a manter práticas que promovam a saúde familiar. 

Embora a relação entre espiritualidade e cuidados de saúde seja comprovada em alguns 

estudos, há muito que se discutir com as equipes multiprofissionais acerca da ampliar os 

conhecimentos em relação a este assunto para que tanto a enfermagem quanto a equipe 

multiprofissional de saúde possam se apropriar da temática e implementar os conhecimentos 

adquiridos na pratica do cuidar visando melhorar a qualidade de vida desses pacientes. 

Embora seja algo que sempre foi abordado em gerações anteriores, à espiritualidade 

representa um grande desafio aos profissionais de saúde, pois possui diversos significados 

para os pacientes e para equipe de profissionais, além das diversas maneiras de se expressá-la. 

A espiritualidade pode proporcionar conforto e esperança a essas mulheres, independente das 

crenças ou condições de saúde. Como limitação deste estudo deve ser mencionada a amostra 

clínica reduzida, pois foi selecionada por conveniência em apenas um hospital do Estado e o 

tempo reduzido de apenas três meses de coleta de dados. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Destaca-se a necessidade 

dos enfermeiros compreenderem a influencia dessas relações religiosas no processo de 



 

melhorar a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama para que a assistência de 

enfermagem seja realizada de maneira mais holística respeitando os aspectos físicos, sociais, 

emocionais e espirituais além de contribuir para uma melhor relação equipe, profissional e 

paciente. O compromisso e a disposição do enfermeiro para o cuidado são essenciais e a 

importância do reconhecimento da espiritualidade como estratégia de enfrentamento e a 

identificação das carências espirituais do paciente fazem com que o enfermeiro possa planejar 

e fornecer uma assistência de forma mais integral possível. 

DESCRITORES: Espiritualidade. Enfermagem. Promoção da Saúde. 
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INTRODUÇÃO: Há muito se fala em cuidado e cuidado de enfermagem, porém, o cuidado 

clínico em enfermagem tem seus limites pouco delimitados. Longe de querer recair sobre uma 

falsa ilusão de transparência do termo, ou de fazer uso de seu significado parcial, intenciona-

se aprofundar o conceito de clínica e adiante desvendar o cuidado sob este aspecto. Muitos 

estudiosos criticam a forma mais comum de se estudar o cuidado, afirmam ser apenas um rol 

de coisas ditas sem resultados palpáveis, conclusivos ou passíveis de serem testados e 

generalizados. Entretanto, ao iniciar o estudo do cuidado deve-se considerar seu caráter 

subjetivo que se modifica com o tempo e é definido de diferentes maneiras de acordo com o 

sujeito que o define. Do latim 'cura', é definido como a manifestação fundamental da 

existência do homem no mundo, consistindo em preocupar-se com as coisas e cuidar dos 

outros
(1)

. De forma semelhante, o cuidar pode ser uma atitude de ocupação, de preocupação, 

de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro
(2)

. O cuidado ainda pode ser 

definido como um estado de sofrimento mental ou absorção, é estar em estado mental 

sobrecarregado, é um estado de ansiedade, medo ou preocupação em relação a alguma coisa 

ou a alguém
(3)

. Esta afirmação é complementada pela ideia de 'afeto' que o define como a 

situação em que uma pessoa "preocupa-se com" ou "cuida de" outra pessoa
(4)

. Portanto, 

alguém cuida por ter consideração ou afeição pelo objeto do cuidado. O cuidado é 

considerado o fenômeno mais antigo da humanidade e desde então existe nas famílias e nos 
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grupos
(5)

. Sendo próprio do homem, foi exercido inicialmente no ambiente familiar. Logo 

após se tornou função sacerdotal e neste contexto surgiu a função do cuidador, não como 

profissão remunerada, mas como ocupação. Florence trouxe uma nova roupagem ao velho 

cuidado exercido sob duro regime autoritário e como punição pelos erros morais. A partir dela 

o cuidado passou a ser visto de forma humanizada e a ter objetivos bem definidos. Embora a 

enfermagem tenha desenvolvido teorias e modelos de cuidado, ele não é exclusivo de 

nenhuma profissão, mas na enfermagem adquire características únicas. Distingue-se como 

uma arte, um dom, devoção. O que realmente importa não é o que se faz, mas como se faz e 

porque se faz
(6)

. A enfermagem clínica, na qual se pretende aprofundar, comumente é 

associada a conceitos biomédicos, voltados para o estado da doença, para a sintomatologia e 

para os resultados de exames. Contudo, não traduz a clínica que se desvela ante os olhos do 

enfermeiro. Essa traspassa o conhecimento das doenças, vai além do que está instituído em 

livros, supera as habilidades técnicas e o conhecimento científico, estabelece-se de forma 

autônoma e no plano das subjetividades dos indivíduos. A origem grega do termo clínica é 

kliné, que significa cama. A partir deste termo surgiu a derivação klinicos, que quer dizer 

aquele que guarda a cama. O termo klinika surgiu depois e indica a arte e a técnica de curar. 

Por fim, klinikos denota o que se inclina sobre o leito para tratar do doente. O enfermeiro, 

devido ao cuidado que lhe é peculiar, é considerado clínico pela função que exerce à beira do 

leito e junto ao paciente. E foi justamente no cuidado à beira do leito que a enfermagem teve 

sua origem. Portanto, para enfermagem a clínica é definida como aquilo que o sujeito mostra 

através de suas ações e sintomas. É o conjunto de suas manifestações, suas singularidades, 

objetivações e subjetivações. Ao afirmar que um paciente apresenta determinada clínica, é 

feita referência as suas necessidades e respostas, que devem ser observadas de forma ampla e 

profunda. A esta observação cuidadosa denomina-se olhar clínico, significa olho percuciente, 

profundo, penetrante, capaz de enxergar as entrelinhas. É justamente o olhar individualizado 

do profissional, à beira do leito, indivíduo a indivíduo, que é capaz de captar e compreender a 

singularidade dos sujeitos. Para tanto, se faz necessário distanciar-se do self, da própria 

perspectiva e entrar na esfera do outro para compreender seu universo. A captação da 

realidade do outro é o que permite ao profissional sentir como o sujeito sente
(3)

. Esta empatia, 

portanto, é uma ferramenta essencial no cuidado. Portanto, é a partir da clínica dos sujeitos, 

com vistas a atender suas necessidades, que se planeja e se efetua o cuidado de enfermagem. 

Ao atendimento destas manifestações e necessidades chamamos cuidado clínico. A 

compreensão desse tipo de cuidado fundamenta-se na origem do termo 'clínica', que diz 

respeito às ações dos profissionais, à maneira de cuidar e de posicionar-se perante o cliente. 

Diante de tais premissas se questiona se não é redundância usar a expressão 'cuidado clínico', 

pois o que caracteriza o cuidado e o diferencia de meros procedimentos técnicos é justamente 

seu caráter subjetivo. Porém, a necessidade do uso do termo clínico atrelado ao cuidado 

permite diferir o cuidado profissional, pautado na cientificidade, do cuidado natural e afetivo. 

Na enfermagem, a clínica e o cuidado estão bem interligados, pois não há de haver clínica 

sem cuidado e vice-versa. Se o cuidado não é implicado no indivíduo, é mero procedimento. 

Então, para que o cuidado aconteça, este deve ser clínico, próximo, pessoal e individualizado. 

Olhar o indivíduo em sua totalidade é um pré-requisito ao cuidado clínico. Ao invés de se 

debruçar sobre o objeto do cuidado e impor as próprias concepções do que é melhor pra ele, a 

enfermagem deve criar junto ao cliente as saídas para a manutenção ou recuperação de sua 

saúde. Desse modo, entende-se que o cuidado é a essência da enfermagem, devendo ser sua 

maior prioridade, pois nele a enfermagem se identifica e a partir dele fundamenta seu 

conhecimento. REFERÊNCIAS: 1. Heidegger M. Ser e tempo. Trad. Márcia Sá Cavalcante 

Schuback. 14ª ed. Parte I. Petrópolis: Vozes; 2005. 2. Boff L. Saber cuidar: ética do humano 

compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes; 1999. 3. Noddings, N. O cuidado: uma abordagem 

feminina à ética e à educação moral. Tradução Magda Lopes. São Leopoldo: Editora 



 

Unisinos; 2003. 4. Abbagnano N. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bossi. Revisão Ivone 

Castilho Benedetti. 5ª ed. São Paulo: Martins fontes; 2007. 5. Kim HS, Kollak I. Nursing 
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INTRODUÇÃO: As hepatites virais estão entre as doenças endêmico-epidêmicas que 

representam problemas importantes de saúde pública no Brasil, cujo comportamento 

epidemiológico, no nosso país e no mundo, tem sofrido grandes mudanças nos últimos anos. 

As características epidemiológicas e a evolução natural das hepatites crônicas B e C, 

requerem atenção especial em relação à prevenção, tratamento e acompanhamento de seus 

portadores, tornando necessário o desenvolvimento de atividades destinadas à prevenção e ao 

controle destas. O Brasil é classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como um 

país de alta endemicidade para a hepatite A, com elevada prevalência para as hepatites B e 

Delta (D) e de endemicidade intermediária para a hepatite C. De acordo com o boletim 

epidemiológico (2012) a hepatite B apresentou o maior número de casos entre todos os outros 

tipos de hepatites nos últimos 14 anos. Foram 120,3 mil notificações de 1999 até 2011. A via 

sexual é a forma predominante de transmissão da hepatite B, 52,7% dos casos. A doença 

atinge principalmente a faixa etária entre 20 e 39 anos. O Ministério da Saúde lançou no 

dia 25 de julho de 2012 a Campanha Nacional contra hepatites virais com o tema: “As 

hepatites podem estar onde você menos espera”. Em atenção a essa proposta, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Rio Verde-GO em parceria com o Programa Municipal de DST/Aids, 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Coordenação da Atenção Básica do Município criou o 

Projeto Campanha Rioverdense contra as Hepatites Virais 2012, com o tema: “As hepatites 

Virais podem estar onde você menos espera”. O público alvo desta campanha foi o 

profissional em comportamento de risco, a manicure, em virtude do maior risco de infecção 

por hepatites B para estas profissionais da beleza, que se tornam mais vulneráveis devido à 

constante exposição laboral a objeto perfuro-cortante, o alicate, potencialmente contaminado 

pelo vírus da hepatite, sendo esse um dos meios de transmissão da doença. As propostas deste 

projeto estão direcionadas à promoção da saúde, à conscientização deste segmento pela busca 

de atendimento preventivo e melhoria em sua qualidade de vida, contribuindo para o 
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diagnóstico precoce e maior adesão ao tratamento. OBJETIVO: Relatar a experiência de 

implantação de um projeto de educação em saúde para prevenção e controle das hepatites 

virais entre manicures e pedicuras do Município de Rio Verde, no Estado de Goiás.  

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: O projeto foi sediado pela instituição Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC) e realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em 

parceria com o Programa Municipal de DST/Aids, Núcleo de Vigilância Epidemiológica e 

Coordenação da Atenção Básica do Município de Rio Verde, no Estado de Goiás. O evento 

envolveu a participação de 25 profissionais da saúde (enfermeiras, biomédicos, psicólogos, 

assistente social e técnicas de enfermagem) e também profissionais de Beleza do SENAC. A 

“Campanha Rioverdense contra as Hepatites Virais 2012” com o tema: “As hepatites Virais 

podem estar onde você menos espera” foi realizada no dia 29 de julho de 2012, em atenção ao 

dia Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Foram promovidas atividades educativas 

e de diagnóstico. As manicuras e pedicuras foram acolhidas no auditório para a participação 

em palestras educativas sobre prevenção e controle de hepatites virais e submetidas a exames 

de triagem sorológica para as hepatites B e C. Durante a espera pela entrega de resultado do 

exame foram realizadas oficinas de designer de unhas para apresentar as novas tendências do 

mercado de beleza as participantes do projeto. RESULTADOS: Quarenta e duas mulheres 

deram o consentimento para realizar o teste rápido de hepatites virais B e C e os resultados 

pós-teste foram entregues por meio de abordagem qualificada da equipe de saúde. A 

intervenção educativa revelou que o tema proposto foi de interesse do público envolvido. 

Houve participação ativa das mulheres por meio de questionamentos e da troca de 

experiências e de conhecimentos adquiridos no exercício da vida profissional. 

CONCLUSÕES: As ações desenvolvidas proporcionaram acolhimento às usuárias da 

Unidade de Atenção Básica de Saúde de Família e incentivo a adoção de comportamento de 

promoção à saúde e prevenção de doenças virais. Em consonância com os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS), o projeto contribuiu com o fortalecimento da 

intersetorialidade e garantia da integralidade do cuidado a partir de intervenções 

multidisciplinares. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Este 

projeto visa contribuir para um melhor embasamento das práticas de enfermagem voltadas 

para a promoção e educação em saúde, bem como o fortalecimento da produção científica de 

enfermagem. 

DESCRITORES: Prevenção. Hepatites Virais. 
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INTRODUÇÃO: O abortamento é mundialmente é considerado um problema de saúde 

pública. No Brasil, ocorrem mais de um milhão de abortamentos induzidos por ano, 

caracterizando importante causa da mortalidade materna brasileira
1
 (BRASIL, 2001). 

Considerado um tema bastante polêmico e bastante controverso, o processo abortivo tem 

suscitado debates, como humanização, ética, direito, liberdade, responsabilidade e controle da 

mulher sobre seu próprio corpo. Portanto, o abortamento, consiste na interrupção da gestação 

ou expulsão do produto da concepção antes que o feto se torne viável, por volta do quinto ao 

sexto mês de gestação
2
 (SILVA; ARAÚJO, 2010). Nesse contexto, existe precariedade de 

apoio profissional no cuidado direto às mulheres que passam pela situação de abortamento, 

ainda estigmatizada na sociedade, quer seja espontâneo, quer seja provocado, bem como da 

carência do estabelecimento de contato e de compreensão que essas mulheres necessitam ao 

passarem por essa situação. Assim, são essenciais as ações de saúde, já existentes no Brasil 

por meio do Ministério da Saúde (MS), ações direcionadas a essas mulheres, e de parcerias 

entre os profissionais de saúde, de modo que o abortamento seja o menos danoso possível 

para as mulheres. OBJETIVO: Identificar a produção científica brasileira na temática do 

cuidado de Enfermagem no processo abortivo. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se 

de estudo de revisão narrativa da literatura. A busca bibliográfica foi desenvolvida no 

SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e na base de dados eletrônica LILACS 

(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) em janeiro e fevereiro de 
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2013. Estabeleceu-se delimitação temporal de 2007 a 2012, visando a conhecer a produção 

científica mais recente (dos últimos cinco anos) acerca da temática investigada. Empregaram-

se os descritores: “cuidados de Enfermagem”, “aborto” e “humanização”, eleitos a partir de 

consulta ao DECs (Descritores em Ciências da Saúde). Os critérios de inclusão estabelecidos 

foram: artigos científicos abordando a temática pesquisada; publicações originalmente no 

idioma português-BR; disponibilidade de texto completo em formato eletrônico; publicações 

de periódicos nacionais. Foram excluídos teses, anais de congressos/ conferências, capítulos 

de livros e relatórios técnicos. Inicialmente, foram encontrados 37 publicações, no entanto, 

após leitura de títulos e resumos, 23 foram excluídas por não apresentarem aspectos relativos 

ao cuidado/assistência de Enfermagem durante o processo de abortamento. Assim, após essa 

triagem inicial, permaneceram 14 artigos, que foram lidos na íntegra, para análise da 

pertinência de seu conteúdo a esta revisão. Posteriormente a essa conduta, outros seis artigos 

foram também excluídos, pois não contemplavam satisfatoriamente a proposta do estudo. 

Desta forma, portanto, nove artigos compuseram a amostra final da investigação. Estes foram 

novamente lidos, e fichas bibliográficas referentes a cada um dos artigos foram então 

elaboradas, contendo as seguintes informações: título do artigo, ano da publicação, nome dos 

autores, nome do periódico, tipo de estudo, objetivos do estudo, resultados encontrados (ações 

de Enfermagem frente ao processo abortivo). Esta conduta foi tomada visando organizar a 

coleta de dados, no sentido de facilitar a posterior análise do conteúdo das publicações 

componentes da amostra. RESULTADOS: Da busca foram encontrados nove artigos, sendo 

estes: artigo 1- Assistência à mulher em processo de abortamento provocado: discurso de 

profissionais de enfermagem (ano: 2008; periódico: Acta Paul Enferm; autores: Solange 

Maria dos Anjos Gesteira, Normélia Maria Freire Diniz, Eleonora Menicucci de Oliveira; 

objetivo: Analisar o discurso de profissionais de enfermagem com relação à assistência 

prestada às mulheres em processo de abortamento provocado); artigo 2- Profissionais de 

saúde frente ao aborto legal no Brasil: desafios, conflitos e significados (ano: 2003; periódico: 

Cad. Saúde Pública; autor: Gilberta Santos Soares; objetivo: Compartilhar as representações 

de assistentes sociais, psicólogas, enfermeiras e médicos sobre o abortamento, com base em 

suas atuações nos programas de assistência às mulheres em situação de violência); artigo 3- A 

mulher em situação de abortamento: um enfoque existencial (ano: 2003; periódico: Rev Esc 

Enferm USP; autores: Magali Roseira Boemer, Mariana Gondim Mariutti; objetivo: Desvelar 

facetas do significado do aborto para a mulher que o vivencia); artigo 4- O cuidado de 

enfermagem na visão de mulheres em situação de abortamento (ano: 2007; periódico: Rev 

Latino-am Enfermagem; autores: Mariana Gondim Mariutti, Ana Maria de Almeida, Marislei 

Sanches Panobianco; objetivo: Compreender como mulheres em situação de abortamento 

vivenciam o cuidado de enfermagem que recebem); artigo 5- Pesquisa sobre o aborto no 

Brasil: avanços e desafios para o campo da saúde (ano: 2009; periódico: Cad. Saúde Pública; 

autores: Greice Menezes, Estela M. L. Aquino; objetivo: apresentar um panorama dos estudos 

sobre o aborto inseguro no país, no campo da Saúde Coletiva, buscando apontar lacunas nessa 

produção e desafios para a investigação do tema); artigo 6- Fatores protetores e de risco para 

depressão da mulher após o aborto (ano: 2010; periódico: Rev Bras Enferm.; autores: Mariana 

Gondim MariuttiI, Antonia Regina Ferreira Furegato; objetivo: Identificar fatores de risco e 

de proteção para depressão em decorrência do abortamento); artigo 7- Influência da percepção 

dos profissionais quanto ao aborto provocado na atenção à saúde da mulher (ano: 2012; 

periódico: Rev Bras Ginecol Obstet.; autores: Gláucia Rosana Guerra Benute, Daniele 

Nonnenmacher, Roseli Mieko Yamamoto Nomura, Mara Cristina Souza de Lucia, Marcelo 

Zugaib; objetivo: Identificar o conhecimento e a percepção dos profissionais da saúde em 

relação à legislação brasileira sobre o aborto provocado); artigo 8- Olhar Reflexivo sobre o 

Aborto na Visão da Enfermagem a Partir de uma Leitura de Gênero (ano: 2011; periódico: 

Revista Brasileira de Ciências da Saúde; autores: João Paulo Lopes da Silva, Maria Zélia 



 

Araújo; objetivo: Verificar a construção dos profissionais de Enfermagem sobre o aborto e 

sua influência na assistência prestada à mulher em processo de abortamento) e artigo 9- 

Fatores protetores e de risco para depressão da mulher após o aborto (ano: 2010; periódico: 

Rev Bras Enferm.; autores: Mariana Gondim MariuttiI, Antonia Regina Ferreira Furegato; 

objetivo: Identificar fatores de risco e de proteção para depressão em decorrência do 

abortamento). CONCLUSÃO: A síntese dos estudos incluídos aponta que, apesar de todos os 

Programas e Políticas do MS relacionados à saúde integral da mulher e a uma assistência 

humanizada no processo de abortamento, a maioria dos profissionais dos estudos encontrados 

não segue o que incentiva o MS, havendo necessidade de melhor condução dos gestores e de 

sensibilização dos profissionais de saúde diante da problemática em questão. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A contribuição dessa 

revisão reforça a importância do papel do Enfermeiro, que pode contribuir para a melhoria na 

assistência a mulheres em situação de abortamento, visto que compete ao Enfermeiro 

programar atenção integral e multidisciplinar a essas mulheres, intensificando uma avaliação 

contínua e individualizada a essa população. REFERÊNCIAS: 1. Brasil. Ministério da 

Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Secretaria de 

Políticas de Saúde. Área Técnica da Mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 2. SILVA 

JPLS; ARAÚJO MZ. Aborto humanizado: um compromisso com a vida. UFPB, 2010. 

Disponível em: <http://www.unescfaculdade.com.br/nupe/abortohumanizado.pdf>. 

Descritores: Cuidados de Enfermagem. Aborto. Humanização da Assistência. 
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INTRODUÇÃO: A gestação é um evento fisiológico caracterizado por intensas 

transformações físicas e psicológicas que demandam um acompanhamento contínuo por parte 

dos profissionais de saúde. No entanto, apesar de sua influência na qualidade de vida da 

mulher, pouca atenção tem sido dada a essas modificações. A enfermagem tem como essência 

o cuidado humanizado, planejado e fundamentado em evidências científicas, visando a 

assistência integral e o respeito ao contexto no qual o paciente está inserido. Nesse sentido, o 

atendimento durante o ciclo gravídico-puerperal deve englobar ações de prevenção e 

promoção da saúde, além do diagnóstico e tratamento dos problemas que poderão ocorrer. 

Uma das estratégias utilizadas para auxiliar a adaptação das gestantes às mudanças 

supracitadas é a realização de grupos de gestantes, que propiciam um espaço onde podem 

expressar dúvidas, problemas, angústias, e refletir sobre estes. A produção em saúde exige o 

acesso às tecnologias necessárias. Por isso, esses novos fazeres/práticas se materializam em 

“tecnologias de trabalho” utilizadas para produzir saúde, entendidas como o conjunto de 

conhecimentos e agires aplicados a produção de algo. Pode-se destacar que as tecnologias 

leves (acolhimento, responsabilização e vínculo) se refletem como imprescindível 

instrumento de trabalho para atividades de educação em saúde. Seu uso tem sido amplamente 

empregado nas últimas décadas, buscando viabilizar o aprendizado no grupo, pois se adapta 

às necessidades do público alvo. Essas tecnologias quando desenvolvidas na íntegra, 

favorecem uma maior aproximação entre sujeitos, possibilitando uma relação de confiança. O 

uso dessas tecnologias com o intuito educativo contribui para a construção de um novo 

cenário, onde profissional e cliente participam juntos na construção do conhecimento. Dessa 

forma, o paciente não apenas recebe informações, como adquire autonomia para participar 

ativamente do processo ensino-aprendizagem, garantindo o seu empoderamento. Nessa 
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perspectiva, pode haver o incentivo para a troca de experiências comuns, gerando maior 

interação entre as participantes. O uso de tecnologias educativas dinamiza o processo de 

aprendizagem através da discussão que este proporciona; aumenta o interesse, a comunicação 

e a motivação; facilita a assimilação de conceitos pela estimulação do processo cognitivo; 

permite a expressão de opiniões; esclarece conceitos; reforça e suplementa o aprendizado. 

Propõe-se elaborar uma tecnologia educativa para promoção da saúde de gestantes, referente 

às principais modificações no organismo materno, no intuito de aplicá-la com gestantes de 

uma maternidade escola. OBJETIVO: Descrever a elaboração de tecnologia educativa 

voltada à promoção da saúde de gestantes. METODOLOGIA: Relato de experiência da 

construção de uma tecnologia educativa, a ser aplicada em grupos de gestantes, vivenciada de 

junho a julho de 2013 por Residentes de Enfermagem na Saúde da Mulher e da Criança e de 

Enfermagem Obstétrica em uma maternidade escola de referência, em Fortaleza/Ceará. 

RESULTADOS: A elaboração da tecnologia foi composta pelas etapas: escolha do público-

alvo, seleção do tema, busca bibliográfica, planejamento e elaboração do material educativo. 

A escolha do público-alvo ocorreu pela deficiência percebida no serviço de pré-natal de alto 

risco da referida maternidade no que tange às ações educativas e à ausência de consulta de 

enfermagem. Essa avaliação mobilizou as residentes de enfermagem a elaborarem uma 

tecnologia educatica com o objetivo de acrescentar ferramentas que complementem o cuidado 

prestado a estas gestantes. Entende-se que o cuidado de enfermagem é essencial para obter-se 

uma visão holística das pacientes no pré-natal, o que auxilia o preenchimento de lacunas do 

conhecimento existentes na população atendida sobre a gestação e suas particularidades. O 

tema sugerido, “mudanças no corpo durante a gravidez”, partiu da compreensão de que a 

gestação é um período de intensas modificações e adaptações do corpo materno, as quais 

podem gerar questionamentos e ansiedades sobre seus aspectos fisiológicos. Durante a 

terceira etapa, objetivando uma fundamentação teórica adequada ao tema, buscou-se na 

literatura autores que abordassem o assunto de modo a atingir as expectativas do grupo. Foi 

realizada pesquisa bibliográfica à luz da literatura pertinente ao tema e em artigos anexados 

nas bases de dados eletrônicos Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BIREME). Pesquisou-se as principais alterações ocorridas em cada período 

gestacional, entre elas: náusea, vômito, sonolência, aparecimento de estrias, varizes, 

hiperpigmentação da pele, alterações na pressão arterial e alterações mamárias. Para facilitar a 

compreensão, dividiu-se a gestação em nove meses, classificação usada pela população a 

quem se dirige a tecnologia educacional construída. Na fase de planejamento, realizou-se 

reuniões com o intuito de elencar um metódo adequado para abordagem do tema e a seleção 

do material a ser utilizado na construção do mesmo. Após, decidiu-se por construir um disco 

ilustrado. A fase de elaboração foi subdividida nas etapas: I) seleção de gravuras que se 

assemelhem aos sintomas pesquisados em cada período gestacional e impressão das mesmas; 

II) construção dos dois círculos que formam o disco, os quais são sobrepostos, sendo fixados 

no centro. No círculo anterior foi realizada uma abertura de 40º, enquanto o círculo posterior 

foi fracionado em nove partes (divisão tipo pizza) referentes aos meses gestacionais; III) 

colagem do material ilustrativo no círculo posterior; IV) escrita, no verso do círculo posterior, 

das alterações e intervenções de enfermagem adequadas para cada alteração. Dessa forma, 

durante a estratégia educativa, as alterações fisiológicas de cada período da gestação poderão 

ser contempladas e discutidas a cada movimento giratório no disco anterior, sendo esplanados 

os cuidados que podem reduzir os sintomas característicos de cada mês da gravidez. 

CONCLUSÃO: O enfermeiro tem importante papel como promotor da saúde, devendo ser 

capaz de identificar as principais necessidades de sua clientela, com o intuito de tentar supri-

las. Neste contexto, o uso de tecnologias educativas pode funcionar como instrumento para a 

aquisição de conhecimento e desenvolvimento da autonomia e do empoderamento, que 

constituem o cerne da educação em saúde. Assim, faz-se necessária a construção de materiais 



 

que, embora simples, sejam capazes de atingir a clientela que necessita de informações. Estas 

são indispensáveis ao público-alvo deste estudo, auxiliando a gestante a reconhecer e a lidar 

com as alterações gestacionais e melhorando a sua qualidade de vida. Sugere-se realização de 

pesquisa para validação da tecnologia construída, objetivando a aplicação do disco na 

população. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Por meio do 

exposto, confirma-se o importante papel do enfermeiro como educador em saúde, capaz não 

apenas de informar, mas também de criar junto à população assistida um espaço privilegiado 

de tomada de decisões, implicando em ações participativas e conscientes por parte da 

clientela. 

DESCRITORES: Promoção da Saúde. Gravidez. Tecnologia Educacional. 
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A MORTE E O MORRER SOB A ÓTICA DO DOCENTE DE ENFERMAGEM: 

IMPLICAÇÕES SOBRE O CUIDADO EMOCIONAL-ESPIRITUAL 
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INTRODUÇÃO: A humanidade experiencia o processo morte-morrer das mais diversas 

formas. Sendo que o cenário socio-cultural, religioso e a época em que os indivíduos se 

enquadram são pontos chaves para compreensão do processo de finitude humana e sua 

repercussão no meio familiar e/ou institucional. Segundo Philippe Áries, ao analisarmos os 

aspectos históricos e sociológicos do homem diante da morte, percebe que, conforme o 

período histórico e povo pesquisado houve uma grande diversidade no comportamento das 

civilizações em relação à morte¹. Para a maioria dos ocidentais a morte não é um tema 

favorito e tão pouco é tratado com naturalidade, quase sempre a morte remete diversos 

sentimentos como sofrimento, angústia e rejeição, e é nesses parâmetros que nós profissionais 

de saúde nos encontramos. Segundo Bellato, “os enfermeiros, profissionais cuja presença se 

faz de maneira ainda mais constante no cuidado junto a pessoas que vivenciam a sua finitude, 

experimentam de maneira potencializada sentimentos conflitantes”
2
. Entende-se a necessidade 

cada vez mais crescente de pesquisas sobre essa temática que propiciem instrumentos para 

educar efetivamente para a morte, os estudiosos Incontri e Bigheto publicaram sobre o tema, 

“Educar, incluindo na educação a dimensão da transcendência humana, é educar para nos 

livrarmos do medo da morte. E nos livrarmos do medo da morte é nos livrarmos do medo da 

vida”
3
. Os profissionais de enfermagem, muitas vezes, encontram uma barreira ao falar sobre 

o tema desde a sua formação acadêmica, onde esta dá mais ênfase às técnicas de enfermagem 

e ao cuidado com o corpo físico do paciente, para o restabelecimento de sua “saúde”, 

deixando uma lacuna na abordagem dos cuidados emocionais-espirituais que deveriam ser 

oferecidos aos pacientes e seus familiares. Diante da temática apresentada até aqui, buscamos 

entender como os docentes se sentem, se estes acreditam que estão preparados para debater, 

de forma crítica-reflexiva, as questões que circundam a morte e o morrer. OBJETIVO: 

Identificar na literatura científica como os docentes de enfermagem lidam com o processo de 

morte e morrer em seu cotidiano profissional. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

                                                
1
 Acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora- MG (UFJF). 

2
 Mestranda em enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora- MG (UFJF). Endereço eletrônico: 

mendoncaresende@yahoo.com.br. 
3 Professora Doutora em enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Orientadora do Grupo de 
Pesquisa “Morte, Terminalidade da Vida e Desenvolvimento Humano”. 



 

qualitativa do tipo exploratória, com método documental, que se caracteriza como um 

conjunto de etapas ou passos que devem ser seguidos para a produção da pesquisa, uma vez 

que todo método depende do objeto da investigação
4.
 Os dados foram coletados a partir de 

artigos científicos, dissertações e teses publicadas publicados entre 2002-2011. Utilizamos 

como base de dados: BVS (SciELO, LILACS, BIREME e BDENF). As seguintes palavras-

chave foram combinadas: morte, morrer, docente, enfermagem, ensino. As buscas foram 

feitas de Outubro de 2011 a Março de 2012, respeitando-se os critérios de seleção acima 

definidos, o que resultou em 7 artigos, 1 tese de Mestrado e 1 dissertação de Doutorado. Em 

seguida, foi empreendida a análise dos dados. Todo o material recolhido foi submetido a uma 

triagem, a partir da qual procuramos estabelecer um plano de leitura atenta e sistemática para 

captar os pontos de interesse do estudo, organizando as informações em fichas bibliográficas, 

de forma a possibilitar a recuperação posterior dos artigos, à seleção dos artigos de interesse 

desse estudo e a comparação entre eles, assim como a identificação de vieses e problemas 

metodológicos. RESULTADOS: Ao analisarmos as publicações selecionadas, observamos 

que o docente de enfermagem, demonstra um profundo desamparo ao enfrentar com seus 

alunos situações de morte-morrer no cotidiano do hospital e que sente a necessidade de 

trabalhar o tema, ainda mais do que isso, ele se sente cobrado pelos alunos por um preparo 

para o enfrentamento da morte. Apesar de compreender como é necessário trabalhar a questão 

da morte na formação dos futuros profissionais de enfermagem, deixa claro que não sabe bem 

como fazer. A fim de minimizar a angústia e os sentimentos que perpassam o processo da 

morte e a partir da cobrança individual de uma postura frente a esse enfrentamento, o docente 

procura saídas alternativas, fala sobre a morte apenas quando ela acontece, de forma rápida e 

superficialmente, como modo de proteger a si e ao aluno, ainda relata suas experiências como 

profissional e também quando aluno em relação à morte, no sentido de oferecer um parâmetro 

de conduta ou de enfrentamento para seus discentes. Outro ponto observado, que ao enfrentar 

situações relacionadas à morte na prática com seus alunos, os docentes procuram o atalho da 

impessoalidade, dos discursos prontos, mas isso também não o satisfaz, pois sente que passou 

ao largo da questão. Os docentes justificam-se afirmando que as disciplinas durante a 

graduação apresentam um curto espaço de tempo acerca dessa temática tão complexa e que 

independente do tempo de atuação na enfermagem a maioria sente-se insegura ao lidar com a 

morte. CONCLUSÃO: De forma unânime todas as publicações afirmam que a formação 

acadêmica não oferece suporte para o desenvolvimento de uma visão crítica-reflexiva sobre a 

temática morte-morrer, pois há uma deficiência durante a graduação de discussões e reflexões 

entre docentes e discentes sobre o tema. Há pouca ênfase para as questões emocionais e 

espirituais e para a instrumentalização do duelo constante entre a vida e a morte. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Nossa pesquisa nos 

propiciou identificar a necessidade, da produção e publicação, de mais estudos sobre a 

temática da Morte e do Morrer no contexto educacional do Enfermeiro, diante do reduzido 

material encontrado sobre o tema. Entendemos ainda, que a pesquisa é sim muito importante, 

mas as questões que envolvem o processo de finitude vão além, fazendo-se necessário 

promover espaços de discussão e reflexão, onde possam ocorrer trocas de experiências, entre 

os enfermeiros e outros profissionais da área da saúde, os docentes em Enfermagem, os 

discentes nos hospitais, nas universidades, tanto no campo teórico como no campo prático e 

dessa forma, gerar entendimento e compreensão acerca deste processo, preparando os 

profissionais para o cuidado emocional-espiritual. Consideramos então, para que o educador 

consiga fazer uma abordagem na graduação sobre a morte-morrer se faz necessário que este 

tenha um plano contínuo de auto-conhecimento e auto-educação, objetivando uma visão 

crítica-reflexiva sobre este tema na formação acadêmica, possibilitando um contexto para a 

formação profissional integral que supere o modelo biomédico vigente. REFERÊNCIAS: 1- 

Ariès PO. História da Morte no Ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro; 2003;p. 2. 2- Bellato R, 



 

Araújo AP, Ferreira HF, Rodrigues PF. A abordagem do processo do morrer e da morte feita 

por docentes em um curso de graduação em enfermagem. Act Paul Enf 2007; 20(3): 255-63. 

3- SANTOS, FS. A Religiosidade Humana, a Educação e a Morte. In: Incontri D, Santos FS. 

A arte de morrer – visões plurais. 2. ed. São Paulo: Comenius; 2009. vol. 1;p.35. 4- Cervo 

AL, Bervian PA. Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall; 2002. p. 265. 
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MODELO DE INTERVENÇÃO EM AJUDA MÚTUA PROMOTOR DE 

ESPERANÇA: PROCESSOS TRANSFORMATIVOS DAS EXPERIÊNCIAS DE 

SAÚDE-DOENÇA 
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INTRODUÇÃO: O Modelo de Intervenção em Ajuda Mútua Promotor de Esperança 

[MIAMPE], enquanto referencial operativo de intervenções em grupos de ajuda mútua e/ou 

em mutualidade, foi co-construído pela investigação desenvolvida com interlocutores dos 

contextos de cuidados de saúde primários e cuidados de saúde diferenciados (Charepe, 2011), 

possibilitando a produção de conhecimento pela aproximação dos mesmos aos contextos 

interventivos, e a resposta às necessidades previamente identificadas para efeitos de uma 

intervenção promotora de esperança dirigida a pais de crianças com doença crónica. Os 

postulados ou princípios de intervenção no âmbito do MIAMPE estão organizados em três 

domínios: intervenção na promoção da esperança; intervenção baseada na esperança enquanto 

fator de resiliência; intervenção baseada nos fatores de ameaça à esperança. Ao pressupor 

uma linguagem comum a todos os técnicos, a partir da consensualização que emergiu quer do 

processo formativo como do processo reflexivo, foram potencializadas as forças, recursos e 

competências intrínsecas à sua participação nos grupos de ajuda mútua, o que será facilitador 

da sua operacionalização e posterior avaliação das propostas de intervenção. OBJETIVOS: 

Construir uma escala de avaliação da esperança para auto-preenchimento dos pais de crianças 

com doença crónica, a partir dos critérios de avaliação da esperança; avaliar o impacto do 

MIAMPE junto de pais de crianças com doença crónica, enquanto membros dos grupos de 

ajuda mútua; aprofundar os domínios da avaliação processual do MIAMPE, com a ampliação 

das categorias ajustadas às necessidades dos pais de crianças com doença crónica, 

considerando os estadios vivenciais; especificar as propostas de intervenção que integram o 

MIAMPE, evidenciando os rituais que contemplam as atividades promotoras de esperança. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Serão desenvolvidos previsionalmente quatro estudos: 

Estudo 1: construção de uma escala de avaliação da esperança para auto-preenchimento por 

pais de crianças com doença crónica. População e contexto: Pais de crianças com doença 

crónica em situações de agudização da doença/hospitalização, em distintas Instituições de 
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Saúde de carater público e/ou privado. Propõe-se a integração de três fases para o 

cumprimento deste estudo: definição de critérios de avaliação que permitam avaliar a 

esperança nos pais de crianças com doença crónica (fatores promotores de esperança; 

esperança enquanto fator de resiliência e fatores de ameaça à esperança), a partir dos 

postulados/princípios de intervenção e itens avaliativos sugeridos pelo MIAMPE; adequação 

dos itens avaliativos propostos pelo MIAMPE a questões a serem redigidas para efeitos de 

auto-preenchimento; a construção e validação de uma escala para avaliar a esperança de pais 

de crianças com doença crónica a partir dos indicadores previamente definidos. Estudo 2: 

avaliação do impacto do MIAMPE em grupos de ajuda mútua, no desenvolvimento da 

esperança dos pais de crianças com doença crónica. População e Contexto: Técnicos em 

intervenção nos grupos de ajuda mútua, Profissionais de Saúde, Pais de crianças com doença 

crónica e Alunos do Curso de Mestrado em Enfermagem. Contemplará três fases: 

operacionalização da proposta formativa junto de técnicos facilitadores de grupos de ajuda 

mútua e profissionais de saúde proponentes da fundação de um grupo de ajuda mútua; 

implementação do MIAMPE como referencial estruturante das práticas dos técnicos 

facilitadores nos grupos de ajuda mútua e/ou operacionalização das propostas de intervenção 

sugeridas pelo MIAMPE em contextos cuidativos onde se pretenda fomentar uma intervenção 

em ajuda mútua; avaliação do impacto da aplicabilidade do MIAMPE na esperança dos pais 

de crianças com doença crónica, membros ativos de grupos de ajuda mútua ou participantes 

nas propostas de intervenção em ajuda mútua operacionalizadas pelos técnicos e/ou 

profissionais de saúde. Como um dos métodos de análise, dentre outros, sugere-se a 

constituição de painéis de discussão mensal com análise de estudos de caso identificados para 

o efeito. Estudo 3: ampliação das categorias ajustadas às necessidades dos pais de crianças 

com doença crónica nos distintos estadios vivenciais, propostas nos domínios de avaliação 

processual do MIAMPE. População e Contexto: Técnicos em intervenção nos grupos de ajuda 

mútua, Profissionais de Saúde e Pais de crianças com doença crónica. Para a concretização 

deste estudo, serão incluídas duas vertentes de análise: a análise estatística dos dados que 

emergem dos indicadores construídos no estudo 1; e a análise conclusiva da avaliação do 

impacto das intervenções desenvolvidas com os pais de crianças com doença crónica 

participantes no estudo decorrentes da utilização do MIAMPE. Estudo 4: especificação das 

propostas de intervenção que integram o MIAMPE, evidenciando os rituais que incluem 

atividades promotoras de esperança. População e Contexto: Técnicos em intervenção nos 

grupos de ajuda mútua, Profissionais de Saúde e Pais de crianças com doença crónica. Este 

estudo poderá pressupor a análise do grau de satisfação dos pais de crianças com doença 

crónica/família face às atividades promotoras de esperança em que participaram no decorrer 

da operacionalização do MIAMPE. RESULTADOS: Esperam-se resultados advindos dos 

distintos estudos: Estudo 1, dados da análise da validade de conteúdo dos itens da escala de 

avaliação da esperança, da análise da fidedignidade e da validação do construto (consistência 

interna e análise de componentes principais); dados da avaliação da esperança dos pais de 

crianças com doença crónica. Estudo 2, dados da avaliação do impacto da aplicabilidade do 

MIAMPE na esperança dos pais de crianças com doença crónica. Estudo 3, identificação das 

principais necessidades dos pais tendo em conta o seu estadio vivencial na gestão da doença 

dos seus filhos, a serem propostas como categorias nos domínios de avaliação processual do 

MIAMPE. Estudo 4, especificação das propostas de intervenção promotoras de esperança 

numa intervenção em mutualidade, dirigida a pais de crianças com doença crónica, 

contemplando a inclusão dos dados obtidos nos estudos anteriores. CONCLUSÃO: O 

MIAMPE ao integrar pressupostos e princípios de intervenção que irão orientar a tomada de 

decisão dos técnicos, implícitos nas propostas gerais de intervenção, visa fornecer 

explicitações para a intervenção, compreendendo a multidimensionalidade que advém do 

conceito de esperança. A sua operacionalização em diversos contextos promotores da 



 

mutualidade nos processos de saúde - doença experienciados pelas pessoas/famílias/ 

profissionais de saúde, e posterior avaliação do impacto no desenvolvimento da esperança, 

sustenta a pertinência e atualidade do projeto que ora se apresenta. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A avaliação do impacto 

das intervenções sustentadas por este referencial, a partir da definição de itens avaliativos que 

permitam avaliar a esperança nos pais de crianças com doença crónica, contribuirá para a 

melhoria do apoio disponibilizado às famílias, quando as mesmas se constituem como recurso 

em mutualidade para outros pais em idênticas vivências. Permitirá ainda a identificação das 

reais necessidades dos pais de crianças com doença crónica nos distintos estadios vivenciais, 

assim como a análise do conceito esperança na perspetiva dos técnicos/profissionais de saúde, 

de entre os quais os enfermeiros. É neste enquadramento que irão emergir experiências onde o 

conceito de esperança possa ser analisado, tal como a integração do mesmo nas práticas de 

mutualidade existentes nos contextos de prestação de cuidados de enfermagem ou a serem 

propostas. REFERÊNCIA: Charepe, Zaida (2011). O impacto dos grupos de ajuda mútua no 

desenvolvimento da esperança dos pais de crianças com doença crónica: Construção de um 

modelo de intervenção colaborativa. Tese de Doutoramento em Enfermagem. Lisboa: 

Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA MORTE PARA ENFERMEIROS E MÉDICOS 

DE UTI: ASPECTOS BIOLÓGICOS, PSICOSSOCIAIS E TRANSCENDENTAIS 
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INTRODUÇÃO: Os profissionais que trabalham em unidade de terapia intensiva necessitam 

estar preparadas para enfrentar situações limites, especialmente, a morte. Em muitos casos, 

acreditam que a vida de pacientes depende dos seus conhecimentos, da sua capacidade de 

observação e da sua atuação exata e rápida, sentem-se ainda mais responsáveis pela vida e 

ficam fragilizados frente a situações de morte e morrer, podendo, com isto, desenvolver 

problemas físicos e emocionais (KUBLERR-ROSS, 1998). Assim, resolvemos realizar o 

presente estudo, por compreendermos que atuar na UTI exige do profissional segurança e 

sensibilidade para lidar com morte e morrer, dar apoio ao ser humano que está morrendo, seus 

familiares, além de manter equilíbrio emocional para continuar prestando atendimento às 

outras pessoas que se encontram sob os seus cuidados. OBJETIVO: Apreender as 

representações sociais de médicos e enfermeiros que trabalham em UTI sobre a morte e o 

processo de morrer. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Trata-se de um estudo exploratório 

e descritivo de natureza qualitativa à luz da Teoria das Representações Sociais de Serge 

Moscovici
 
(MOSCOVICI, 20030 realizado com médicos e enfermeiros da UTI de uma 

instituição da rede privada da cidade de Natal – Rio Grande do Norte. A referida UTI é 

classificada, conforme portaria no. 3432 de 12 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde, 

como sendo do tipo II e atende principalmente clientes oncológicos e cardiológicos. É 

composta por um total de 15 (quinze) leitos, distribuídos em 08 leitos de UTI cardiológica e 

07, de UTI Geral. Os dados foram coletados por meio de um roteiro de entrevista semi-

estruturado e pelo Teste de Associação Livre de Palavras, sendo utilizada as palavras 

indutoras: morte e morrer. Para análise e discussão dos resultados foram, utilizando a Análise 

de Conteúdo de Bardin. No que diz respeito aos aspectos éticos da pesquisa, seguimos as 

Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos aprovadas 

pelo Conselho Nacional de Saúde, Resolução 196/96, em conformidade às orientações Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, sendo 

registrado sob o número 34/05.. Os entrevistados foram esclarecidos a respeito do conteúdo 
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da pesquisa, e de cada participante foi solicitado seu consentimento, RESULTADOS: Os 

dados mostraram que os profissionais de saúde de UTI, ao lidar com a morte em seu oficio, 

trazem para sua realidade profissional o que foi absorvido durante a sua trajetória pessoal. A 

representação da morte e o morrer como evento biológico foi algo bem evidente no estudo, 

sendo construída a partir do ensinamento das Ciências Biológicas que todo ser vivo, nasce, 

cresce, reproduz, envelhece e morre. Contudo, nem todas as fases são vivenciadas por todos. 

Em se tratando de humanos, sabemos que iremos morrer e esperamos que seja após o 

envelhecimento a fim de cumprirmos todo o ciclo citado. Quando a morte ocorre antes da 

velhice é considerada como quebra, uma ruptura desse ciclo, que pode acontecer em 

decorrência de três fatores: naturais, sócio-ambientais e criminais. Para os participantes, a 

morte e o morrer do outro, o qual não se tem vínculo afetivo, pode ser considerado como algo 

“natural”, contudo há fatores que provocam uma mudança na construção destas 

representações quando se refere a mortes de crianças, mortes por violência e por fatalidades; 

ao serem indagados quanto ao processo de morrer na UTI, é unânime as considerações quanto 

ao desejo que tal situação não ocorra consigo ou com seus entes queridos. A representação da 

morte e do morrer como evento psicossocial está relacionada às situações sociais, aos 

sentimentos e às emoções (des) agradáveis representadas por aqueles que permanecem vivos. 

A centralidade das representações está na pessoa ou família enlutada e não na pessoa que 

morreu. Para representar a morte, a palavra dor e outras afins foram muito evocadas pelo 

grupo pesquisado. Visto ser a experiência da morte, “única, pessoal e intransferível”, não 

podemos afirmar o que acontece de fato, diante da mesma. A evocação da dor pode também 

estar relacionada às perdas, aos sentimentos que se processam com este acontecimento e ao 

desconhecido. O que sabemos da morte e do morrer é algo construído culturalmente pelos que 

ficam. Além disso, nas sociedades urbanas é comum mencionar-se a expressão: “dor da 

morte”, como se esta viesse sempre acompanhada de dores. A morte como transcendência 

pode significar, do ponto de vista prático, a negação a finitude. Sabemos, através da história, 

que desde os primórdios da humanidade se busca aumentar a longevidade, evitar o 

envelhecimento e consequentemente a morte. Mesmo os povos nômades se preocupavam em 

sepultar seus mortos cuidadosamente, “como se estes aguardassem o despertar para outra 

vida”. Na nossa cultura, a religião é norteadora de assuntos que envolvem a subjetividade, o 

invisível, o não-palpável e remete o ser humano a acreditar em outras dimensões, outros 

planos, onde a vida continua após a morte, baseando-se nos “mistérios da fé”. As pessoas são 

orientadas a crer, incondicionalmente, sendo pregado que não precisa “ver para crer e sim crer 

para ver”. É importante afirmar que no decorrer das entrevistas pudemos perceber que 

algumas pessoas relatavam não frequentar os templos de suas religiões, nem seguir os 

preceitos das mesmas e, por vezes, discordar de muitos dos seus dogmas, referindo pertencer 

a elas devido a educação recebida ou ainda pelo fato de constranger as pessoas ao negarem 

possuir crença religiosa ou ser agnósticas. Ao usarmos as Representações Sociais, percebemos 

que por vivermos em um país, no qual as religiões são grandes formadoras de opinião, isto 

influencia a construção simbólica da morte e do morrer e do pós-morte. CONCLUSÕES: 

Embora a morte seja a última etapa do ciclo vital, ainda há um grande desafio em lidar com 

ela, mesmo quando a rotina ocupacional favorece a vivência frequente com a morte do outro e 

a Teoria das Representações Sociais, favorece com que percebamos a necessidade de 

discutirmos mais acerca desta temática a fim de tornar o não-familiar ainda mais familiar. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A reflexão da morte como parte da vida 

para os profissionais de enfermagem é algo que deve fazer parte desde a formação à vida 

profissional, visto que na maioria das áreas de trabalho desta profissão, a equipe de 

enfermagem lida com a morte do outro e com o sofrimento daqueles que estão vivenciando 

um momento do luto. REFERÊNCIAS: KÜBLER-ROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o 

que os doentes terminais têm para ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus 



 

próprios parentes. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. MOSCOVICI, S. Representações 

Sociais: investigações em psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. ORLANDO, J.M.C. 

UTI muito além da técnica: a humanização e a arte do intensivismo. São Paulo: Atheneu. 

2001. 
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INTRODUÇÃO: Educar pode ser ato vivo, de crescimento e compreensão de mundo, 

significado por busca contínua, ou meramente um caminho didático, com aplicações técnicas, 

que conduzem à criação de saberes massificados, destituídos de criticidade. A educação 

também compõe instância “deseducadora”, que por vezes o professor acredita ensinar, porém, 

acaba instrumentalizando uma educação ingênua para interesses políticos e econômicos. Ao 

admitir a educação como uma das estratégias do cuidado clínico de enfermagem, 

compreende-se, então, que esta se apresenta como um signo complexo e multifacetado. 

Refletir sobre sua fundamentação é não conceber o aprisionamento dessa ação quando a 

compreende como uma prática social, arraigada em diversas atividades humanas, vivendo em 

diversos cenários: ambientes de trabalho, organizações políticas, igrejas, unidades de saúde. 

Observa-se as ações educativas direcionadas aos adolescentes realizadas de forma 

reprodutiva, algumas vezes sem planejamento prévio, outras sem objetivação dos resultados, e 

sem a preocupação com grau de entendimento e do impacto que tais ações refletem nesses 

adolescentes. Conhecer como esses momentos são vivenciados desvela as lacunas encobertas 

e possíveis fragilidades das práticas educativas como instrumento do cuidado clínico de 

enfermagem enquanto ferramenta de promoção da saúde. OBJETIVO: Esse estudo busca 

compreender a ideologia mantenedora das ações educativas da enfermagem junto aos 

adolescentes. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Estudo de abordagem qualitativa 

conduzido pelo Método Criativo e Sensível junto a quinze enfermeiros da Estratégia Saúde da 

Família do município de Maracanaú cujas equipes encontram-se cadastradas no Programa 

Saúde na Escola (PSE). Os dados foram produzidos através das dinâmicas de Criatividade e 

Sensibilidade e analisados a partir da Análise de Discurso. O diálogo com os dados deu-se 

através dos pressupostos freireanos. Os imperativos éticos foram considerados conforme 
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Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, Ministério da saúde. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade estadual do Ceará 

(UECE) sob parecer nº 11584251-9 RESULTADOS: Os enfermeiros participantes da 

pesquisa discutiram sobre educação em saúde, e teceram enunciações que apresentam suas 

relações com as práticas educativas direcionadas aos adolescentes. As condições que 

favorecem esse discurso são fundamentais para a compreensão de suas disposições 

discursivas e base ideológica, onde torna-se necessário compreender de que lugar fala esse 

enfermeiro, como ele se coloca para falar e trabalhar sobre esse adolescente e quais 

componentes estão envolvidos nos processos educativos desses sujeitos. O adolescente 

apresenta-se como ponto de tensão nessa emblemática problematização, pois compreendê-lo e 

significá-lo retrata o imaginário e desvela as relações de força mantidas entre esses sujeitos, 

pois aqui fala o “educador”, que se posiciona como profissional da saúde, decerto detentor do 

conhecimento “verdadeiro” para esse adolescente. O sujeito a quem é dirigida tal ação 

educativa é projetado, e através dessa projeção é que ocorre a organização e argumentação do 

dizer, compreendendo assim sujeito e situação enquanto condição para produção discursiva. 

Três formações discursivas foram identificadas: 1-Vazio repleto de nós - tecendo a rede 

educativa para adolescentes: Neste núcleo, duas situações existenciais foram predominantes e 

marcaram o constituinte discursivo dos três grupos que legitimam a denominação recebida: A 

ideia de adolescentes como seres esvaziados de conteúdos ou mantenedores de saberes 

equivocados que possuem constituintes culturais errados e que por isso necessitam “ser 

educados” (primeira situação existencial), e a de que a educação inculcada nos sujeitos é o 

dispositivo primeiro para manutenção da saúde (segunda situação existencial). 2- Práticas 

instituídas entre campanhas e circuitos - vigilância de corpos e sujeição ao modelo higienista: 

A contendo dessas raízes pronuncia esta formação discursiva a denotação assumida pela 

discursividade do grupo de enfermeiros pesquisados: a sujeição ao modelo higienista. Mesmo 

após inúmeros estudos, relatos e problematizações sobre práticas educativas dos enfermeiros, 

percebo forte ligação entre essas ações e normas preventivas ao adoecimento, mantendo o 

corpo biológico em plano de visão primeira (situação existencial). 3- Eu ensino e você 

aprende - laços que unem oprimidos: Processos interativos constituiram a vivência educativa 

dos enfermeiros com adolescentes, uma construção tensa entre a manutenção parafrástica de 

práticas tradicionais e verticalizadas mantida através do discurso pedagógico, e momentos de 

ruptura, onde esse educador se reconhece também oprimido, e enquanto sujeito questiona em 

enunciações polissêmicas a ideologia opressora que os mantêm. CONCLUSÃO: Há 

constante tensão entre os papeis de opressor e oprimido na discursividade dos enfermeiros 

retratada aqui pelas polissemias e metáforas que por vezes rompem o que esta instituído 

(paráfrase) e (re)significam em si, apresentam lacunas de onde saltam novos sentidos e 

possibilidades de reinvenção de sua prática. Nesses espaços vislumbro a possibilidade de um 

novo eu. O adolescente continua a ser sujeito sem voz, sem espaço e sem cor. Seu retrato é 

pintado de um lugar social submisso, que não considera seus valores, suas vivências, suas 

“tribos”. O adolescente “deve” aprender, e com esse aprender deve responsabilizar-se 

totalmente por sua saúde independente da possibilidade de outros fatores afetarem sua 

existência. Essa relação educador / educando retalha a episteme constituinte dos primórdios 

da Enfermagem: saber pautado no modelo biomédico, com exercício de um cuidado 

prescritivo e asséptico. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: 

Compreender a construção ideológica opressora que atravessa o enfermeiro em sua prática 

educativa pode inicialmente parecer desanimador. Como reconstruir tantos fundamentos 

opressivos em busca de uma educação em saúde dialógica, que proponha ao adolescente ou 

qualquer outro interlocutor a possibilidade de transformação participativa e real? Paulo Freire 

traz em toda sua obra a proposição de “inédito viável”, apresentando o sonho possível, a 

predição da “Educação Utópica”. Utópica não no sentido de impossível, mas sim no sentido 



 

de que virá, de que se há de construir. Acredito que conhecer os constituintes ideológicos 

pode nos conduzir a possibilidades de recriação. Saber a ideologia opressora que nos mantém 

me possibilita refletir e pensar possibilidades de enfrentar as situações limites que se impõem. 

Mediante o encontro com a discursividade desse grupo de enfermeiros, permite-se pensar em 

uma transformação e reinventar possibilidades já vivenciadas. A ideologia opressora mostra-

se viva nas formações discursivas que apresentam o adolescente enquanto vazio, destituído de 

saberes e prontos para receber o conhecimento. O enfermeiro coloca-se nesse papel de 

educador inato, transitando polissemicamente entre sua ação opressora e sua constituição de 

oprimido. Essa relação educativa mantém-se referencialmente na vigilância aos corpos, 

descolando o adolescente físico de suas subjetividades e desejos. Repensar as possibilidades 

de uma prática de educação em saúde numa perspectiva multidimensional conduz o 

enfermeiro a pensar em si, em sua palavra, no que se é e o que se pretende: promover 

educação em saúde viva e real, ou continuar como meros reprodutores de signos sem sentido 

ou com sentido para opressão e formatação dos sujeitos. 
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