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TRABALHOS DE APRESENTAÇÃO ORAL 

 

ACIDENTES COMUNS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

Fernanda de Lara Demetrio¹; Nathana Maneira²; Brenda Cristina 

Dias Kaseker 3; Emilene Ragasson Bochnia 4; Jéssica Tereza 

Meardi 5; Luciane Favero Basegio6 

 

INTRODUÇÃO: A infância, período que vai de zero a doze anos de vida segundo 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990), é um momento em que a 

criança cresce e se desenvolve passando por diversas mudanças e, 

consequentemente, se apresenta mais vulnerável aos diferentes riscos de 

adoecer e morrer (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇAO NACIONAL, 2002). No 

entanto, a faixa etária que compreende dos doze aos dezoito anos de idade, 

definida como adolescência pelo ECA (1990), também apresenta seus riscos, pois 

se trata de uma fase da vida em que há uma transição para a vida adulta marcada 

por impulsos do desenvolvimento físico e mental (EISENSTEIN, 2005).             

Para cuidar da saúde da população infantil, o Ministério da Saúde criou o 

Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, cujos objetivos 

incluem a atenção à saúde do recém-nascido; o incentivo e a qualificação do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; a promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno; vigilância da mortalidade infantil e fetal e 

prevenção de acidentes e violências (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Por ser a 

prevenção de acidentes e violências um dos objetivos do referido programa é 

importante que se defina a palavra acidente, além de identificar quais os 

principais acidentes que ocorrem na infância. A palavra acidente é utilizada para 

definir ocorrências de eventos não intencionais e evitáveis que podem causar 

uma lesão, tanto em ambientes domésticos quanto em espaços sociais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Para identificação das principais causas de 

acidentes, foram criados sistemas que permitam a sua notificação, os quais 

classificam os acidentes e violência como causas externas (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012). Para os acidentes que não causavam morte e muitas vezes nem 

mesmo a internação, foi criado o Viva-Sentinela, o qual é utilizado em unidades 
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de emergência para identificar os principais acidentes que ocorriam nas crianças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Os resultados do Viva-Sentinela identificaram 

que, em 2007, as principais causas de acidentes foram as quedas (67%), 

acidentes de transportes (15%), choque por objetos/pessoas (8%) e ferimentos 

por objetos cortantes (7%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). De acordo com o 

DATASUS (2013), houve 89.789 internações por causas externas no Brasil em 

dezembro de 2013, destas, 2.78 na faixa etária de 1 a 4 anos; 4.426 na faixa 

etária de 5 a 9 anos; 4.647 na faixa etária de 10 a 15 anos e 7.434 na faixa etária 

de 15 a 19 anos de idade. A vulnerabilidade das crianças ao trauma é variável, 

pois depende do nível de coordenação do sistema nervoso, da aptidão motora, a 

consciência sobre o risco, e também as condições sociais (MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2002). Identificar quais são os principais acidentes na 

infância e adolescência é de extrema importância para que se possam criar ações 

de educação e prevenção adequadas. Diante deste contexto, surge a questão 

sobre qual o perfil epidemiológico de acidentes relacionados ao trauma de 

crianças e adolescentes internados em uma unidade pediátrica de um hospital de 

Curitiba - PR. É por esta razão que o presente trabalho tem por objetivo identificar 

quais os principais tipos de acidentes dentro da faixa etária de zero a quinze anos 

de idade relacionados ao trauma de crianças e adolescentes internados em uma 

unidade pediátrica de um hospital de Curitiba - PR. METODOLOGIA: Estudo do 

tipo descritivo exploratório, realizado no primeiro semestre de 2014. Utilizou-se, a 

abordagem quantitativa a fim de observar crianças e adolescentes vítimas de 

trauma. A pesquisa foi realizada em um Hospital de referência em trauma de 

Curitiba-PR, neste Hospital o local de pesquisa foi na Pediatria, onde se 

encontravam crianças e adolescentes vítimas de trauma devido a acidentes 

domésticos, automobilísticos, entre outros, algumas necessitando de cuidados 

específicos e especiais. Participaram do estudo crianças e adolescentes de zero a 

quinze anos de idade que se encontravam internadas neste local. Os critérios de 

inclusão na pesquisa foram crianças e adolescentes com traumas relacionados a 

acidentes e que estivessem no local no momento da coleta de dados, ou seja, 

que não estivessem no centro cirúrgico por exemplo. Foram excluídas do estudo 

as crianças e adolescentes com problemas clínicos internados nesta unidade que 

não se enquadravam ao tipo de pesquisa; e embora a adolescência compreenda 
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a faixa etária dos doze aos dezoito anos, foram excluídos do estudo adolescentes 

maiores de quinze anos, tendo em vista que se tratava de uma unidade pediátrica 

e eram poucos os adolescentes com idade superior aos quinze anos que eram 

internados nesta unidade, evitando-se assim um possível viés de pesquisa. A 

coleta de dados foi realizada no período de 11 de março a 20 de agosto de 2014 

através de um instrumento estruturado pelas pesquisadoras onde constava as 

inicias do paciente; a data de internação e de alta; o diagnóstico e a causa do 

acidente. Os dados eram obtidos por meio de perguntas feitas pelas 

pesquisadoras aos pacientes ou acompanhantes e as datas de alta dos pacientes 

eram retiradas do livro de registro presente na enfermaria. Através dos resultados 

obtidos, buscou-se identificar e refletir sobre a quantidade de crianças e 

adolescentes hospitalizadas por determinados traumas. RESULTADOS: Os 

resultados demonstraram que a maioria das crianças e adolescentes que se 

encontravam internadas eram do sexo masculino, sendo a faixa etária dos 11 aos 

15 anos mais predominantemente masculina. Resultado semelhante ocorreu no 

estudo de Bernadá et al (2010) em que das crianças da faixa etária de 0 a 14 

anos que se consultaram no período de setembro de 2008, 60% eram do sexo 

masculino e apenas 40% do sexo feminino. Das 328 crianças avaliadas por 

Ciampo et al (2011), 61,5% eram do sexo masculino. Bernadá et al (2010) 

explicam que os meninos são mais suscetíveis a acidentes por se comportarem 

de forma mais impulsiva e terem mais atividades que as meninas, além de muitas 

vezes ser permitido pelos pais que eles andem sozinhos mais cedo que as 

meninas (BERNADÁ et al, 2010). Em relação aos tipos de acidentes, as quedas 

de nível foram as causas mais comuns e em relação às consequências dos 

acidentes as crianças e adolescentes sofreram mais fraturas nos membros 

superiores. Semelhantemente a outro estudo o acidente mais frequente na faixa 

etária de 0 a 14 anos de idade foi a queda, cerca de 48% (BERNADÁ et al, 2010).  

Da mesma forma, Ciampo et al (2011) identificou que as quedas representaram o 

acidente mais prevalente nas crianças e que as partes do corpo mais afetadas 

eram os membros superiores. Na faixa etária dos zero aos 5 anos de idade, 

observou-se a maior quantidade de crianças que apresentavam Traumatismo 

Crânio-Encefálico (TCE), situação que pode ser explicada pelo fato de que em 

crianças pequenas a parte do corpo que mais pesa e consequentemente atinge 
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primeiro a superfície é a cabeça. Conforme exposto por Márquez et al (2010), o 

TCE é uma das principais causas de mortalidade secundária aos acidentes em 

determinada faixa etária onde a cabeça pesa cerca de ¼ do peso da criança, 

sendo a parte do corpo que atinge primeiro o chão na hora do acidente. Na faixa 

etária de 11 a 15 anos de idade houve maior quantidade de quedas do mesmo 

nível, o que pode ter relação com o fato de que nessa faixa etária há bastante 

atividades esportivas e sociais que podem ocasionar tais agravos. Na 

adolescência são comuns acidentes que envolvem contato direto como futebol e 

uso de bicicletas e motos (MÁRQUEZ et al, 2010). O local de maior ocorrência 

dos acidentes foi o ambiente externo, como exemplo ruas, parques, campos de 

futebol. Esse dado, no entanto, difere do que diz Márquez et al (2010), pois este 

afirma que cerca de 54% dos acidentes em crianças até os 4 anos de idade 

ocorrem mais comumente em casa. Da mesma forma, Bernadá et al (2010) traz 

que a maior parte dos acidentes (57%) ocorreram no domicílio. Em um outro 

estudo, embora o local mais comum dos acidentes tenha sido em casa, o 

segundo local mais frequente foi na rua (CIAMPO et al, 2011). Outra explicação 

viável para a grande quantidade de acidentes em ambientes externos está que a 

partir dos 5 anos a criança já apresenta uma melhor acuidade visual porém, 

fisiologicamente, ainda possui algumas dificuldades perceptivas, como por 

exemplo, apresentam dificuldade em perceberem objetos móveis, sendo comum 

acidentes em vias públicas. Já nas idades superiores a 9 anos as crianças já 

começam a andar sozinhas em vias públicas, parques, tornando-se comum os 

acidentes nesses ambientes (MÁRQUEZ et al, 2010). CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Os acidentes na infância são um dos problemas de saúde pública e o 

conhecimento dos profissionais de saúde e familiares sobre os principais tipos de 

acidentes em cada faixa etária, bem como as medidas preventivas são 

importantes para que diminuam os casos de acidentes. Os estudos já publicados 

e o presente estudo demonstram os acidentes mais frequentes para cada faixa 

etária, o local e o sexo onde tais acidentes mais acontecem. Além disso, é 

fundamental conhecer a fase de desenvolvimento de cada faixa etária, pois isso 

traz explicações sobre porque determinados tipos de acidentes tem maior 

incidência. 

 



10 

DESCRITORES: criança, acidentes, prevenção de acidentes 
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SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDADO AO PACIENTE COM 

DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA 

 

Paolla Neris Abreu1, Dafne Salas1, Raquel Dorcas da Silva1, 

Samara de Filtro Scherdovoski1, Adriano Yoshio Shimbo2 

 

INTRODUÇÃO: A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é uma condição 

clínica complexa, resultante da incapacidade do coração de suprir as 

necessidades metabólicas dos tecidos do organismo, em decorrência da 

dificuldade de bombeamento sanguíneo adequado para permitir o funcionamento 

de cada órgão e seus respectivos tecidos (ANDRIETTA et al., 2011). Não há uma 

causa específica para o surgimento da ICC, mas vários fatores contribuem com 

sua manifestação, como exemplo, os riscos cardiovasculares. Entre esses riscos, 

os principais são: hipertensão arterial, dislipidemia (colesterol alto), tabagismo, 

diabetes mellitus, sedentarismo, hereditariedade e estresse (ARAÚJO; 

NÓBREGA; GARCIA, 2013). Outros fatores que agravam a insuficiência cardíaca 

são: o aumento do aporte de sódio; regurgitação ventriculoatrial; arritmias agudas; 

infarto agudo do miocárdio; hipo ou hipervolemia; hipo ou hipertireoidismo; 

hipóxia; sepse; tromboembolia pulmonar (TEP); anemia; etilismo; febre; 

obesidade; drogas depressoras do miocárdio; insuficiência renal; distúrbios 

pulmonares (OLIVEIRA; PEDROSO, 2013). 

 

 No Brasil, a principal etiologia da IC é a cardiopatia 
isquêmica crônica associada à hipertensão arterial. Em 
determinadas regiões geográficas do país e em áreas de baixas 
condições socioeconômicas, ainda existem formas de IC 
associadas à doença de Chagas, endomiocardiofibrose e a 
cardiopatia valvular reumática crônica, que são situações 
especiais de IC em nosso meio (III Diretriz Brasileira de 
Insuficiência Cardíaca Crônica; pag. 5. 2009). 

 

 
1
 Acadêmicas do 3º ano do Curso de Enfermagem, Universidade Positivo Curitiba – PR. E-mail:  

paollabreu@gmail.com Telefone: (41)9141-4097. 
2
 Enfermeiro. Professor do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo, Especialista em 

Terapia Intensiva (PUCPR - 2005) e mestrado em Enfermagem (UFPR - 2008); enfermeiro do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Tem experiência na área de Enfermagem com ênfase 
em cuidado ao paciente crítico. E-mail: adriano.shimbo@hotmail.com  
 

mailto:paollabreu@gmail.com
mailto:adriano.shimbo@hotmail.com
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À medida que se desenvolve, o corpo ativa mecanismos neuro-hormonais, 

resultando na tentativa do organismo de lidar com a IC, sendo responsável pelos 

sinais e sintomas. Na fase inicial, os sinais mais frequentes são: fraqueza e fadiga 

fácil; elevação persistente da frequência cardíaca habitual; ortopneia e dispneia 

paroxística noturna; edema nos tornozelos; tosse frequente com sibilância; ganho 

de peso inexplicável associado à nictúria; sudorese exagerada e palpitação 

(OLIVEIRA; PEDROSO, 2013). Portanto no exame físico deve-se atentar para: 

frequência cardíaca: taquicardia em repouso (>100bpm) e bradicardia nos 

distúrbios de condução; frequência, amplitude e ritmo dos pulsos periféricos; 

arritmias; pressão arterial (observa-se convergência de pressão, ou seja, redução 

da sistólica e leve elevação da diastólica); ingurgitamento jugular (indicativo de 

congestão direita); desvio e extensão do ictus cordis; Na ausculta: alteração da 1ª 

e 2ª bulha e presença de 3ª bulha e sinais de sopro (OLIVEIRA; PEDROSO, 

2013). A evolução da ICC segue uma série de etapas de piora, evoluindo para 

uma descompensação aguda que compromete a qualidade de vida de seus 

portadores, resultando em frequentes internações hospitalares devido à 

descompensação de seu quadro clínico, a falta de adesão ao tratamento 

terapêutico é apontado, segundo alguns estudos, como uma das principais 

causas dessas internações (ALITI et. al., 2011).  O diagnóstico clínico da ICC é 

geralmente fácil nos casos avançados e quando está presente um conjunto de 

sinais e sintomas como fadiga, dispneia, taquicardia, intolerância a esforços, 

ingurgitamento venoso, hepatomegalia dolorosa, edema, galope na 3ª bulha, sinal 

de cardiomegalia. A chave do diagnóstico precoce é sempre suspeitar e pesquisar 

insuficiência cardíaca oligossintomática, sobretudo nos casos de risco como 

idosos, hipertensos e diabéticos, e portadores de outras condições 

cardiovasculares como doença da artéria coronária e doença valvular (OLIVEIRA; 

PEDROSO, 2013). O tratamento de ICC tem objetivo a curto e longo prazo. O 

objetivo em curto prazo é melhorar a hemodinâmica e o alívio dos sintomas, e a 

longo prazo, é a melhora da qualidade de vida e o prolongamento da sobrevida do 

paciente, retardando, interrompendo ou revertendo a progressão da disfunção 

ventricular, com a intensificação do tratamento a situação é controlada e o 

paciente pode permanecer estável por um período de tempo que vai de meses a 

anos (ARAÚJO; NÓBREGA; GARCIA, 2013). Esta temática chamou a atenção 
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pela dificuldade em se definir e aplicar cuidados para pacientes portadores de 

Insuficiência Cardíaca Congestiva em Unidade de Pronto Atendimentos (UPA). 

OBJETIVO: Elaborar um conjunto de diagnósticos e suas respectivas 

intervenções de enfermagem para o auxílio ao paciente portador de ICC norteado 

pela taxonomia da CIPE. METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo relato de caso, 

envolvendo uma paciente idosa com ICC, internada em uma Unidade de Pronto 

Atendimento (PA) de Curitiba-PR, campo de aula prática do terceiro ano de 

Enfermagem. Os dados foram coletados, no período de março de 2014. Após a 

coleta dos dados foram identificados os problemas de enfermagem, permitindo 

que a análise de dados obtida identificasse as características definidoras e fatores 

relacionados para estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem com base na 

Taxonomia da Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE). Por 

se tratar de trabalho acadêmico com coleta em fontes secundárias o mesmo não 

foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: 

Paciente N.R.A, sexo feminino, 75 anos. Admitida no dia 11 de março de 2014 às 

15h14min. com queixa de náusea e vômito (10 episódios) com início no dia 

anterior (10/03), possui história de hipertensão arterial  e ICC. Faz uso de 

atenolol, minipress, atensina, aradois, sinvastatina, AAS e zyloric. Nega 

tabagismo e etilismo. Ao exame físico PA 240X120mmHg, FC 81 bpm, 

BCRNFSS, ausculta pulmonar livre, MV simétrico, Sat 93% com suporte de O2, 

abdome globoso e flácido, apresentando dor a palpação em região epigástrica, 

RH presentes. Edema de MMSS + e MMII ++, sensibilidade preservada.  

Realizado eletrocardiograma e exames laboratoriais com alteração de: 

Hematócrito: 33,60% (36,0 a 45,0), Hemoglobina: 11,30g/dl (12,0 a 16,0g/dl), 

Hemácias: 3,26 milhões/ul (4,0 a 6,0), Leucócitos 11.100/mm3 (5.000 a 10.000), 

Linfócitos 777 (1,000 a 5.000), Globulina 3,9g/dl (2,0 a 3,5g/dl), TGO (AST) 

39,0U/L (15,0 a 37,0 U/L), CPK 240,0U/L (mulheres 26,0 a 192,0), CK-MB 

MASSA 5,20ng/ml (mulheres até 3,60ng/ml), LDH 498,0U/L (mulheres 81,0 a 

234,0U/L). DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: Débito 

cardíaco alterado: Analisar função cardiovascular e risco iminente de arritmia 

após esforço do paciente e reduzir esforço; observar frequência e regularidade do 

pulso; verificar sinais de arritmias letais (FV, TV) como rebaixamento do nível de 

consciência; anotar variações na pressão sanguínea (hipotensão ortostática); 



14 

conhecer presença de 3ª bulha cardíaca; observar sinais de oligúria; relatar 

episódios de pulso rápido e fino e alteração da perfusão periférica; controlar 

volume de líquidos ganhos; posicionar o paciente adequadamente no leito; reduzir 

esforço físico. Sistema respiratório prejudicado: Conhecer condições clínicas do 

grau do ICC e seus agravamentos; determinar o estado hemodinâmico e 

comparar com valores prévios da frequência respiratória; examinar condições 

pulmonares; observar valores na oximetria de pulso se < 90%; avaliar ventilação 

perfusão respiratória; manter elevação do leito a 90º; manter via aérea pérvia; 

monitorar nível de consciência, pressão arterial, pulso, temperatura e padrão 

respiratório. Edema: acompanhar através de exame físico alterações associadas 

(estertores, distensão de veia do pescoço); controlar ingestão hídrica; realizar 

medida de circunferência abdominal diariamente; verificar pulsos periféricos se 

presentes e grau de edema pernas; avaliar extensão e severidade da retenção 

hídrica; definir alterações laboratoriais se metabólicas ou respiratórias; identificar 

fatores desencadeantes e discutir terapêutica adotada com a equipe 

interdisciplinar. Perfusão tissular cardíaca alterada: Identificar sinais como pele 

fria, edema e congestão pulmonar; manter membros aquecidos e higienizados 

para reduzir risco de lesões; observar pulso periférico; reconhecer sinais de 

hipoperfusão; controlar ingesta hídrica. Falta de adesão ao regime terapêutico: 

Conhecer condição social que o paciente se encontra inserida e adaptar 

orientação de acordo com seu nível de cognição; realizar orientação a respeito do 

tratamento proposto ao paciente com a equipe multidisciplinar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo pode contemplar o cenário vivido pelos 

pacientes com insuficiência cardíaca congestiva observando os desafios que 

estes enfrentam para alcançar melhor qualidade de vida, contribuindo na 

construção de cuidados de enfermagem voltados ao amparo no processo saúde-

doença. A sistematização do cuidado contribui para que o enfermeiro possa 

promover o suporte a esses pacientes, evitando possíveis complicações, falta de 

adesão ao tratamento a fim de incentivar o estabelecimento da autonomia. 

 
DESCRITORES: Enfermagem; Insuficiência Cardíaca; Cuidados de enfermagem. 
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SUBSÍDIO DO MODELO TEÓRICO DE ROY NO CUIDADO AO 

ADULTO JOVEM SUBMETIDO À APENDICECTOMIA 

 

Cristiane Avila Gavlak1, Cristiany Duque Chagas1, Gisele Marçal 

da Silva1, Paloma Weidner do Nascimento1, Maria Elisa Brum do 

Nascimento2 

 

INTRODUÇÃO: O estudo aborda o cuidado frente o processo de adaptação do 

adulto jovem na experiência vivenciada ao submeter-se ao procedimento de 

apendicectomia. Adultos jovens frequentemente são acometidos por quadros de 

apendicite aguda que os afasta das atividades da vida diária e incorre em medos 

e incertezas (FREITAS; PITOMBO; MAYA; LEAL, 2009). A apendicite é 

caracterizada como uma inflamação do apêndice, localizado entre o intestino 

delgado (ceco) e o intestino grosso (cólon), incide na causa mais comum de dor 

abdominal aguda, requer intervenção cirúrgica e possui risco de desenvolver-se 

ao longo da vida (MATOS et al., 2011). Esta é uma moléstia, cujo mecanismo 

fisiopatológico configura a obstrução da sua luz em geral por fecalitos, a qual 

promove acúmulo de secreções e aumento da pressão intraluminal (FREITAS; 

PITOMBO; MAYA; LEAL, 2009). A angústia gerada pela possibilidade de 

interrupção do curso cotidiano da vida humana frente o acometimento de uma 

enfermidade aguda exige respostas a estímulos e adaptações a esta nova 

condição. O indivíduo nestas circunstâncias ao receber o diagnóstico de 

apendicite e necessidade de intervenção cirúrgica, é submetido a estímulos que 

vão de encontro a sua saúde e hábitos de vida, podendo responder de forma 

positiva ou negativa a eles. Considerando a vulnerabilidade que envolve o 

enfermo nestas circunstâncias, cabe ao enfermeiro subsidiar sua prática apoiado 

em pressupostos teóricos que lhe permitem ampliar o olhar sobre o cuidado 

prestado, o qual deve incluir sensibilidade e atenção. Frente a esta demanda 

acredita-se que o planejamento do cuidado apoiado nos aspectos psicossociais e 
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sua análise, fundamentados na teoria de Sister Callista Roy, possibilitarão o 

reconhecimento e as ações pertinentes ao desenvolvimento do cuidar (ROY; 

ANDREWS, 2009). Os componentes desse modelo permitem visualizar a doença 

como uma dimensão da vida da pessoa, na qual se estabelece uma continuidade 

de respostas a estímulos, classificados por Roy como focais, contextuais e 

residuais. Estímulos focais são os que confrontam imediatamente a pessoa; os 

contextuais são todos os outros estímulos presentes na situação e que 

contribuem para o efeito do estímulo focal, e os residuais são características 

constituintes da pessoa, que interferem na situação, porém mostram-se de 

maneira obscura e difícil de ser mensurada (ROY; ANDREWS, 2009). Destarte, o 

estudo teve como questão norteadora: quais os problemas e comportamentos 

adaptativos que norteiam os cuidados de enfermagem pós apendicectomia? 

OBJETIVO: Identificar os componentes do modelo teórico de Roy que subsidiam 

os diagnósticos de enfermagem segundo a CIPE Versão 1, em adulto jovem 

submetidos à apendicectomia. METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo relato de 

caso realizado em hospital escola privado e conveniado ao Sistema Único de 

Saúde, localizado na cidade de Curitiba (PR). A população foi composta de um 

paciente adulto jovem com idade 19 anos, internado na clínica médica cirúrgica e 

submetido à apendicectomia. Os dados foram coletados em março de 2014, 

durante a prática acadêmica da disciplina de Processo de Cuidar no Adulto Idoso. 

O instrumento de coleta de dados foi um formulário composto por entrevista e 

exame físico adaptado no modelo teórico de Roy. Foram utilizados dados 

secundários do prontuário clínico. Na organização e análise dos dados, utilizou-se 

um processo de julgamento clínico dos problemas adaptativos de acordo com 

Roy. Esse julgamento foi realizado apoiado na análise e categorização dos dados 

subsidiados pela utilização dos eixos foco e julgamento da CIPE versão 1.0 e 

identificação das relações com os problemas adaptativos, estímulos e 

comportamentos mais frequentes. Foram respeitados os preceitos éticos que 

envolvem a pesquisa com seres humanos. RESULTADOS: Relato de caso: 

Mulher, 19 anos, católica, universitária, deu entrada no pronto atendimento com 

dor na fossa ilíaca direita e foi submetida ao procedimento de apendicectomia. 

Nega alergias, tabagismo, etilismo. Padrão nutricional e apetite irregular. Hábito 

intestinal irregular (uma vez a cada três dias). Relato de dor a palpação em fossa 
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ilíaca direita (intensidade da dor na escala de 0 a 10: 5). Dependência para 

mobilizar-se.  Exame físico: FC: 106, demais sinais estáveis. Altura: 1,61 m, IMC: 

26,62 (sobrepeso). Apresenta ferida operatória em fossa ilíaca direita, bordas 

aproximadas por pontos, sem exsudato. Com acesso venoso periférico em MSD, 

turgor e pele de aspecto liso. Exames: glicemia de jejum: 107 mg/dl; parcial de 

urina de aspecto turvo. Foram identificados os seguintes Modos Adaptativos e 

respectivos comportamentos, estímulos e diagnósticos: Modo Fisiológico: 

percepção sensorial, Comportamento: dor na fossa ilíaca direita grau 5; 

mobilidade com dificuldade; Estímulo Focal: inflamação do apêndice, Estímulo 

Contextual: presença de ferida operatória e curativo na fossa ilíaca direita; efeitos 

adversos do pós-operatório; necessidade de mobilidade e cuidado; Diagnóstico 

de Enfermagem: Dor em fossa ilíaca direita em nível aumentado; Modo 

Fisiológico: proteção, Comportamento: presença de ferida operatória, presença de 

acesso periférico, urina de aspecto turvo, Estímulos Focal: Ferida operatória; 

Estímulo Contextual: Imunidade da paciente; quebra de técnica asséptica no 

procedimento cirúrgico, manipulação do acesso; tempo de internação; hábito 

urinário irregular; contaminação da amostra de urina, Diagnóstico de 

Enfermagem: Risco de Infecção; Modo Fisiológico: nutrição, Comportamento: 

hábito intestinal irregular, apetite alterado, Estímulo Focal: processo de remoção 

do apêndice, Estímulo contextual: redução da ingesta hídrica e alimentação, 

inatividade; regime de internação, efeito pós-operatório, Diagnóstico de 

Enfermagem: nutrição desequilibrada; Modo Fisiológico: higiene e conforto, 

Comportamento: dificuldade para mobilizar-se, dependência para deslocar-se, 

dor; Estímulo Focal: presença da ferida operatória, Estímulo Contextual:  medo de 

sangrar o curativo, dor na incisão, sentimento negativo sobre o corpo doente, 

Diagnóstico de Enfermagem: Autocuidado modificado; Modo Autoconceito: Medo, 

Comportamento: sentimento negativo sobre o corpo devido a presença da incisão 

e curativo, dificuldade para mobilizar-se, Estímulo Focal: presença da ferida 

operatória, Estímulo Contextual: processo de saúde alterado, Diagnóstico de 

Enfermagem: Imagem corporal modificada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi 

possível perceber através deste estudo, que de acordo com embasamento na 

teoria de adaptação de Sister Calista Roy, o enfrentamento de uma enfermidade 

depende de vários fatores. Depende da forma como cada indivíduo vai enfrentar 
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sua condição, se esse paciente irá focalizar seus esforços na melhora ou se cairá 

em descontentamento total diante de sua condição. O momento de vida em que o 

cliente está vivendo também influencia na sua recuperação juntamente com o 

apoio recebido ou não por aqueles que o cerca. A personalidade, a maneira 

intrínseca de agir diante das dificuldades também tem grande peso nessa hora 

para o paciente. Diante do pessimismo, mesmo em se tratando de uma condição 

passageira, alguns podem ver tudo e sentir de forma muito mais dramática e 

complicada. O estudo contribui para o entendimento de que o embasamento 

teórico de Roy apresenta múltiplas possibilidades e detalhes, e desperta o olhar 

para a subjetividade, por isso necessita ser estudada com profundidade e 

aplicada a cada situação específica que envolve o indivíduo no seu processo de 

adoecimento. O procedimento de apendicectomia, com os avanços tecnológicos 

da medicina cirúrgica, tornou-se mais simplificado, entretanto, não podemos 

menosprezar essa enfermidade, que se não tratada como emergência, pode 

tornar-se uma condição bem mais agravada como, por exemplo, uma peritonite 

no caso de um apêndice supurado, podendo até mesmo, levar o paciente ao 

óbito. 

 

DESCRITORES: Apendicectomia; Diagnósticos de enfermagem; Teoria de 

enfermagem. 
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ABORDAGEM DO CUIDADO ADAPTATIVO FRENTE À 

NEUROPATIA DIABÉTICA: ESTUDO DE CASO 

 

Yasmim Fracaro1, Fernanda Gabriella Barbosa dos Santos1, 

Isabella Bonetto dos Santos1, Karine Yamaguchi de Lima Bento1, 

Maria Elisa Brum do Nascimento2 

 

INTRODUÇÃO: As complicações crônicas do Diabetes Mellitus (DM) impõem 

uma carga física, psicológica e social pesada sobre as pessoas que vivem com a 

doença, bem como o controle metabólico melhorado, colabora com a mitigação 

das complicações crônicas e incide no bem estar para estas pessoas (DUE-

CHRISTENSEN; BORRILD; LARSEN, 2006). Entre estas complicações, a 

neuropatia diabética mostra relevância e caracteriza-se como uma situação 

clínica em que os membros inferiores podem apresentar ulcerações e infecções 

associadas a anormalidades neurológicas, decorrente da hiperglicemia 

continuada e presença da doença vascular periférica (PARISI; ZANTUT-

WITTMANN; PAVIN; MACHADO, 2008). Prestação de cuidados individualizados 

em portadores de diabetes poderá melhorar os resultados da saúde, minimizar as 

complicações e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem esta 

condição crônica. Um dos desafios da enfermagem é a produção e consolidação 

de conhecimentos próprios que reforçam autonomia dos enfermeiros, melhora a 

qualidade do cuidado prestado e promove seu reconhecimento. Destarte, o 

desenvolvimento de teorias que são aplicáveis à prática de enfermagem 

subsidiam a produção e circulação desse conhecimento e permitem obter uma 

visão ampliada do cuidado. Vale ressaltar que a adaptação ao modelo da doença 

crônica explicita as relações conceituais do modelo de Roy, sustentada mediante 

uma abordagem global da assistência ao paciente, pois permite ilustrar os efeitos 

em cascata da diabetes e suas complicações, em particular, a neuropatia (ROY; 
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ANDREWS, 1981). Diante deste contexto, o estudo tem como questão norteadora 

quais os problemas e diagnósticos de enfermagem para o paciente portador de 

neuropatia diabética? OBJETIVO: Identificar os diagnósticos de enfermagem 

utilizando os componentes do modelo teórico de Roy e o catálogo de termos da 

CIPE versão 1.0. METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo relato de caso, 

realizado em um hospital-escola da rede privada em Curitiba, Paraná. O 

participante foi um homem de 67 anos, internado na clínica médica cirúrgica, para 

tratamento cirúrgico em decorrência de neuropatia diabética. A coleta de dados 

ocorreu em setembro de 2014, mediante a aplicação de instrumento estruturado e 

padronizado na prática acadêmica de enfermagem, para a investigação clínica, os 

dados secundários do prontuário clínico. A análise dos dados foi obtida após a 

descrição e processamento das informações e cruzamento com a literatura da 

área. Foram levantados os problemas adaptativos e respectivos estímulos, 

conforme o modelo teórico de Roy, e, posteriormente, identificou-se os 

diagnósticos de enfermagem utilizando o eixo foco e julgamento da CIPE versão 

1.0 (CIPE, 2009). Foram respeitados os preceitos éticos que envolvem pesquisa. 

RESULTADOS: Estudo de caso: homem, 67 anos, sexo masculino, casado, 

aposentado, deu entrada no serviço para realizar amputação de Hallux direito. 

Reside em Curitiba, com familiares, com os quais tem relacionamento conflituoso. 

Com diagnóstico de Diabetes tipo 2, em tratamento com Metformina e 

glibenclamida há 9 anos. Hipertensão em tratamento há 30 anos, dislipidemia em 

tratamento há 5 anos, faz uso de sinvastatina 20mg 2 comprimidos a noite. Relata 

manter dieta de acordo com recomendação médica. Padrão urinário e intestinal 

regular. Padrão de sono preservado. Encontra-se em pós-operatório de 

amputação de Hallux direito, orientado, comunicativo, ansioso,e com boa 

aceitação de dieta via oral. Deambula sem auxílio. Com lesão cirúrgica eliminando 

pequena quantidade de exsudato serosanguinolento. Apresenta constipação e 

hiperglicemia de 428mg/dl. Problemas Adaptativos: Modo Fisiológico: Regulação 

endócrina, Comportamento: hiperglicemia de 428 mg/dl; Estímulo focal: 

resistência a insulina, Estímulo Contextual: baixa adesão a dieta e terapêutica , 

ansioso, sedentarismo; Diagnóstico de Enfermagem: Metabolismo da glicose 

modificado;  Modo Fisiológico: eliminação, Comportamento: constipação a três 

dias, Estímulo focal: peristaltismo intestinal reduzido, Estímulo Contextual: 
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internação prolongada, jejum pré-operatório, baixa ingesta hídrica, mobilidade 

física diminuída; Diagnóstico de Enfermagem: Mobilidade intestinal em nível 

diminuído; Modo Fisiológico: Proteção, Comportamento: lesão em membro 

inferior, amputação de podáctilos, presença de acesso vascular periférico, 

Estímulo Focal: estado imunológico, Estímulo Contextual: controle da glicemia 

pobre, presença de neuropatia, falta de conhecimento da doença, uso de 

calçados apertados e inadequados, cuidado pobre com os pés, quebra de técnica 

asséptica no cuidado, Diagnósticos de Enfermagem: Risco de infecção e 

Integridade da pele alterada; Modo Fisiológico: regulação vascular, 

comportamento: diminuição irrigação dos membros inferiores, coloração das 

extremidades alterada, Estímulo Focal:doença vascular, Estímulo Contextual: 

controle da glicose pobre, estase venosa, sedentarismo, Diagnóstico de 

Enfermagem: Perfusão tissular periférica diminuída; Modo de Autoconceito: 

alteração na manutenção da saúde, Comportamento: baixa adesão a dieta, 

tratamento e cuidado com os pés, Estímulo Focal: Padrão de crenças e 

conhecimento da doença, Estímulo Contextual: ansiedade, dieta desequilibrada, 

eventos sociais frequentes, Diagnóstico de Enfermagem: comportamento de 

busca de saúde modificado, Modo Mudança de Papel: enfrentamento familiar, 

Comportamento: conflito familiar constante, Estímulo Contextual: tolerância 

diminuída, incompatibilidade de gênios, convivência difícil, comportamento 

irritável, Diagnóstico de Enfermagem: Processo familiar modificado, Modo 

Interdependência: solidão, comportamento: afastamento da família, interação 

social baixa, dificuldade de relacionamento interpessoal, Estímulo Focal: conflito 

familiar, Estímulo Contextual: convivência difícil e comportamento irritável, 

Diagnóstico de Enfermagem: Risco para isolamento social. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O estudo trouxe elementos determinantes no processo de adaptação do 

indivíduo diabético com complicações neuropáticas, o que permitiu desenvolver 

um caminho para o cuidado para além da dimensão biológica do processo de 

adoecimento crônico. Agregou questões psicológicas e comportamentais 

relevantes para planejar a prática de enfermagem.  Isto reforça a importância da 

enfermagem, em trabalhar a prevenção nas neuropatias diabéticas a partir das 

necessidades do indivíduo, sem deixar de envolver aspectos sociais e culturais.  

A possibilidade de aplicar um referencial teórico ampliou o olhar da enfermagem 
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para a complexidade da doença diabética, e mostrou que esta doença mesmo 

quando não leva ao óbito, com frequência pode levar a invalidez parcial ou total 

do indivíduo, com graves repercussões para esse, sua família e sociedade. Vale 

ainda acrescentar a grande contribuição da teoria, neste estudo, como trajetória 

do raciocínio clínico da enfermagem e possibilidade de olhar o indivíduo como um 

todo, pensar a prática de forma sistematizada embasada em cientificidade e 

filosofia na enfermagem. 

 
DESCRITORES: Diabetes Mellitus; Diagnóstico de Enfermagem; Adaptação. 
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PROCESSO DE CUIDADO AO INDIVÍDUO DIABÉTICO COM 

BRONCOPNEUMONIA 

 

Daniele de Freitas Marchioro1, Diane Fátima da Silva1, Maria Elisa 

Brum do Nascimento2 

 

INTRODUÇÃO: A broncopneumonia adquirida na comunidade representa uma 

das principais causas de ingresso hospitalar e conforma um problema de saúde 

importante associado uma mortalidade nada desejável (ALIAGA et al., 2009). 

Especificamente, as infecções estão entre as principais causas de 

descompensação do diabetes mellitus, principalmente porque elas alteram o 

controle metabólico dos seus portadores (SUAYA et al., 2013). Uma vez instalada 

o processo infeccioso, com possível agravamento do controle metabólico tem-se 

a iminência do risco de saúde e necessidade de cuidado imediato. Todavia, este 

cuidado requer atenção e planejamento apoiado nas necessidades individuais e 

resposta humana frente ao comportamento do organismo em situação de risco de 

saúde. O processo de enfermagem consiste em uma atividade que compreende 

uma série de ações, que sistematizadas e inter-relacionadas, possibilitam aplicar 

o método científico a prática assistencial, ao estabelecer relações entre problema 

de saúde, os diagnósticos e respectivas intervenções de enfermagem (PEREIRA; 

STUCHI; ARREGUY-SENA, 2010). Dentre as várias etapas do processo de 

enfermagem, o estabelecimento dos diagnósticos possibilita guiar as 

intervenções, pois configuram focos clínicos da profissão e a atividade 

diagnosticada e permitem conhecer as melhores respostas físicas emocionais 

desenvolvidas durante a prática assistencial do enfermeiro. A North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) é um exemplo de uma taxonomia que 

apoiada em terminologias para descrever importantes julgamentos, que os 

enfermeiros fazem quando proveem cuidados a indivíduos, famílias e 

 
1
Acadêmicas do 2º ano do curso de Enfermagem, Universidade Positivo, Curitiba, Paraná, Brasil. 

E-mail: dani_21marchioro@hotmail.com ; dy_ani_silva@hotmail.com  
2
 Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem Universidade Federal 

do Paraná- PPGENF/UFPR. Docente Curso de Enfermagem da Universidade Positivo. Membro do 
Grupo de Estudos Multiprofissional em Saúde do Adulto (GEMSA/UFPR). Curitiba, Paraná, Brasil. 
E-mail: elismek@hotmail.com  

mailto:dani_21marchioro@hotmail.com
mailto:dy_ani_silva@hotmail.com
mailto:elismek@hotmail.com


25 

comunidades (NANDA, 2013). Assim, os diagnósticos de enfermagem, do 

indivíduo com diabetes e broncopneumia possibilitam subsidiar a avaliação sobre 

o processo terapêutico e impacto sobre o processo de cuidar em enfermagem. 

Diante do exposto, o estudo teve como questão norteadora: quais os problemas 

adaptativos e respectivos diagnósticos de enfermagem do indivíduo diabético com 

complicações do seu estado de saúde como a broncopneumonia e problemas 

tegumentares? OBJETIVO: Identificar os diagnósticos de enfermagem baseado 

na teoria de Callista Roy e na proposta de NANDA como elemento de 

aprendizagem para a prática dos graduandos de enfermagem do segundo 

período. METODOLOGIA: Estudo descritivo de caso clínico, com abordagem 

qualitativa, realizado em hospital escola da rede privada em Curitiba/Paraná, 

durante a prática da disciplina Processo de Cuidar na Saúde do Adulto e Idoso. O 

participante foi uma mulher de 59 anos, internada na unidade de clinica médica, 

com diagnóstico de broncopneumonia lombar à direita e abscesso cutâneo no 

dorso. A coleta de dados ocorreu em setembro de 2014, por meio de um roteiro 

de entrevista e exame físico, seguindo as etapas descritas no Modelo de 

Adaptação de Roy e da taxonomia NANDA II e informações do prontuário clínico. 

Após a coleta procedeu-se a identificação dos problemas adaptativos, 

comportamentos, que subsidiaram a definição dos domínios e classes para 

composição dos diagnósticos de enfermagem. Foram atendidos os aspectos 

éticos que envolvem a pesquisa em seres humanos. RESULTADOS: Estudo de 

Caso: Mulher 59 anos, natural de Francisco Beltrão, viúva com três filhos. 

Internou com abscesso no dorso esquerdo, com história de diabetes 

descompensada, diagnóstico de broncopneumonia e queixa atual de fraqueza, 

ansiedade, dispneia aos esforços. Padrão de crença católica, ocupação 

assistente administrativa, em processo de aposentadoria, mora sozinha em casa 

própria e com água tratada. Relata ter apoio dos familiares para tratar de 

transtornos de estresse. Ex-tabagista há 10 anos. O padrão nutricional 

preservado, paciente independente, hábitos urinário preservado e intestinal 

irregular, constipação há 5 dias. Faz uso de insulina duas vezes ao dia para 

controle da diabete, HIPERGLICÊMICA. Exame físico os sinais vitais PA:120/60 

mmHg, P:91 bpm, T:36.8, R:19 ipm. Cabeça e pescoço, crânio simétrico, íntegro, 

cabelos presentes, aspectos secos, sem brilho, quebradiço. Face simétrica, olhos 
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simétricos, com pouco edema palpebral, esclera íntegra, conjuntiva pouca corada. 

Resposta ao estímulo olfativo preservado, uso de prótese superior e inferior, 

ausência de linfonodos palpáveis. Tórax simétrico, chato, presença de sibilos em 

ambos os pulmões, ausculta cardíaca bulhas rítmicas e normofonéticas, abdome 

globoso, indolor, flácido, RH +. Sistema locomotor preservado. Apresenta 

abscesso no dorso, realizado curativo, e AVP vascular em MSE. Presença de 

edema nos MMII. Foram identificados cinco problemas adaptativos e sete 

diagnósticos de enfermagem. Problema Adaptativo: Regulação metabólica: 

hiperglicemia; Domínio: Promoção de Saúde, Classe: Consciência da saúde; 

Diagnóstico de Enfermagem: Título: Déficit de Conhecimento, Fator relacionado 

descompensação da diabetes tipo II e evidenciado pelos níveis glicêmicos 

elevados 440 mg/dl; Problema Adaptativo: Eliminação: edema; Constipação, 

processo pulmonar. . Domínio: Eliminação, Classe: Sistema regulação Vascular, 

Sistema Gastrointestinal, Sistema pulmonar; Diagnóstico de Enfermagem: Título: 

Disposição para desequilíbrio de líquidos aumentados, Características 

definidoras: edema palpebral e nos MMII. Título: constipação percebida. Fator 

relacionado: hábito irregular de evacuações há cinco dias, Título: desobstrução 

das vias aéreas. Características definidoras: presença de sibilos em toda árvore 

brônquica e dispneia aos esforços. Problema Adaptativo: Proteção, Domínio: 

Segurança/ proteção, Classe: Integridade tissular, Diagnóstico de Enfermagem: 

Título: integridade da pele prejudicada. Características definidoras: incisão 

cirúrgica no dorso esquerdo e AVP em MSE. Problema Adaptativo: Autoconceito, 

Domínio: Enfrentamento/ tolerância ao estresse, Classe: Resposta ao 

enfretamento, Diagnóstico de Enfermagem: Título: ansiedade, Característica 

definidora: Nervosismo, preocupação expressa em razão de mudanças em 

eventos da vida. Problema Adaptativo: Higiene e conforto, Domínio: Conforto, 

Classe: Conforto físico, Diagnóstico de Enfermagem: Título: déficit no autocuidado 

para higiene e conforto, Fator relacionado: hábito de saúde. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O estudo possibilitou avaliar as condições de saúde frente às 

complicações do diabetes, a partir do comportamento manifesto do indivíduo, 

entendendo seus estímulos importantes para o planejamento do cuidado de 

enfermagem. Vale ressaltar que muitas vezes, a complexidade da doença, como 

é caso do diabetes e suas complicações, poderá afetar e mobilizar muitas 
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necessidades da vida de seus portadores, que vai além de aspectos biológicos, 

especificamente, os elementos psicológicos e comportamentais decorrentes de 

reflexos e situações de vida destas pessoas. Ao dar relevância a dimensão social 

e psicológica na história do indivíduo com complicações infecciosas da diabetes, 

compreende-se que vida com doença é envolvida por uma teia de significados, 

que se buscou interpretar, aqui por meio da experiência da doença, o que 

possibilitou compreender as dificuldades implícitas no processo de adoecimento e 

tratamento. O estudo contribui para entender que existem lacunas entre o ponto 

de vista dos profissionais de saúde, neste caso a enfermagem, e do indivíduo 

com broncopneumonia e diabetes descompensada que servem de orientações 

para repensar a prática de enfermagem, com vistas à implementação de cuidados 

integralizados, o que poderá estimular a pessoa para o autocuidado.  

 

DESCRITORES: Complicações do diabetes; Comportamento; Teoria de 

enfermagem. 

 

REFERÊNCIAS  
 
ALIAGA, A.A. et al. Factores de riesgo de muerte por bronconeumonía bacteriana 
comunitária. Rev cubana med, 4 Ciudad de la Habana, v.48, n. oct.-dic. 2009. 
 
NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION (NANDA 
International). Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 
2012-2014. Porto Alegre: Artmed; 2013. 456 p 
 
PEREIRA, J.C.; STUCHI, R.A.G.; ARREGUY-SENA, C. Proposta de 
sistematização da assistência de enfermagem pelas taxonomias nanda/nic/noc 
para o diagnostico de conhecimento deficiente. Cogitare Enferm, v.15, n.1, p.74-
81, Jan/Mar, 2010. 
 
SUAYA, J.A. et al. Skin and Soft Tissue Infections and Associated Complications 
among Commercially Insured Patients Aged 0–64 Years with and without Diabetes 
in the U.S. PLoS ONE ,v.8 , n.4, e60057. April 10, 2013. 
 

 



28 

 LÚDICO E A SAÚDE MENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 

ACADÊMICAS EM ENFERMAGEM COM PACIENTES DA 

SAÚDE MENTAL NA UTILIZAÇÃO DA MÚSICA E DA DANÇA  

 

Divanira Ferreira da Silva1, Tânia Mara Rodrigues Oliveira¹, Marly 

B. G. Marton da Silva² 

 

INTRODUÇÃO: “De Gênio e Louco, todo mundo tem um pouco”, ditado popular 

que muito se escuta. A história da psiquiatria, ao longo dos anos, passou por 

várias modificações desde como entender esse paciente, até o cuidar 

diferenciado com esse público, quebrando assim paradigmas de sua rotulação de 

apenas LOUCO. Aqui no Brasil, iniciou-se o tratamento desses pacientes com a 

criação do hospício chamado PEDRO II no ano de 1852, com péssimas 

condições de higiene, um precário atendimento e indiscutivelmente desumano 

(BARROS, 2009). Somente em 1990, com uma Conferência de Psiquiatria na 

cidade de Caracas, houve avanço para melhoria da saúde psiquiátrica, pois se 

observou a necessidade de transformações na prática do cuidado a essa grande 

clientela diferenciada. A partir daí, o progresso psiquiátrico foi um êxito, 

proporcionando novos tratamentos e tratamentos mais efetivos para o paciente, 

com pactos sociais, visando assim, aproximar o individuo psiquiátrico novamente 

à sociedade (BARROS, 2009). O que se pode notar é que hoje o objetivo é 

cuidar, melhorar e reabilitar o paciente ao convívio social. Entretanto, enquanto 

esse paciente em sofrimento mental se encontra dentro da instituição, seja ela 

qual for ainda é escasso o cuidado em humanizar, em auxiliar o doente durante e 

após o seu momento de crise. Brasil (2013) referiu que as intervenções em saúde 

mental devem promover novas possibilidades de modificar e qualificar as 

condições e modos de vida, orientando-se pela produção de saúde, não se 

restringindo à cura de doenças. Isso significa acreditar que a vida pode ter várias 

formas de ser percebida e experimentada. Tomando de base uma melhor 
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qualidade de vida, introduzimos o lúdico como viabilização desse feito. 

Independentemente da pessoa, o lúdico se torna viável para a necessidade do ser 

humano, sendo assim não se deve ser visto como algo sem valor. O 

desenvolvimento da ludicidade facilita o aprendizado, a socialização e contribui 

muito para uma boa saúde mental (MATEUS et al., 2009). Além de trazer 

benefícios tanto para quem participa do feito, quanto para quem desenvolve o 

trabalho. Dentro das opções existentes, o mundo lúdico pode ser realizado de 

várias formas, como, por exemplo, com a utilização dos brinquedos sendo esse o 

mais comum realizado, também com o desenvolvimento de arte, como pinturas e 

outros afins e, por fim, com a música, tema esse que chamou-nos a atenção para 

a realização de um estudo mais amplo. JUSTIFICATIVA: Diante desse fato, 

descrevemos esse trabalho como um relato de experiência, com o propósito de 

comparativos para entender a importância e os benefícios que o lúdico, nesse 

caso atrelado à música, traz ao paciente psiquiátrico uma melhor qualidade de 

vida. OBJETIVO: Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem com 

grupo de pacientes psiquiátricos, após a utilização da música e da dança, com o 

objetivo de proporcionar alegria e qualidade de vida no âmbito da psiquiatria. 

METODOLOGIA: Esse estudo é um relato de experiência proporcionado pelo 

Grupo “Amigos da Enfermagem UP: a magia do brincar na arte de cuidar”, projeto 

de extensão desenvolvido e coordenado por uma enfermeira e docente do Curso 

de graduação em Enfermagem da Universidade Positivo. Como se trata de um 

relato de experiência das acadêmicas autoras desse estudo, realizado durante o 

projeto de extensão da Universidade, fica o mesmo isento da submissão ao 

comitê de ética. Esse grupo tem como objetivo levar alegria para as crianças, 

adolescentes, adultos, idosos e pacientes psiquiátricos, que necessitam de algum 

tipo de atendimento hospitalar, médico, ou que vivam em casas de longa 

permanência. O grupo promove atividades lúdicas, como canto, teatro, dança e o 

contar de histórias para o grupo foco da ação. A visita foi realizada no mês de 

agosto de 2014, em um hospital psiquiátrico, localizado no bairro Jardim Botânico, 

nesta capital. O citado hospital é referência em saúde mental e tratamento e 

prevenção da drogadição. Fundado em 31 de março de 1945, o Hospital Espírita 

de Psiquiatria Bom Retiro – HEPBR, é mantido pela Federação Espírita do 

Paraná - FEP, uma instituição filantrópica, e foi idealizado a partir da proposta de 

http://www.feparana.com.br/
http://www.feparana.com.br/
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alguns membros desta Instituição em construir um “Hospital Espírita”. Até 2012, 

seu estabelecimento encontrava-se no bairro Bom Retiro, dando assim seu nome. 

O HEPBR sempre foi muito conhecido e respeitado por sua tradição e inovação 

terapêutica. O Complexo Integrado de Atenção a Saúde Mental Bom Retiro atua 

no tratamento de transtornos mentais e dependência química, de forma 

abrangente, desde o internamento para controlar crises até o atendimento 

ambulatorial e clínica dia, visando à manutenção da saúde mental do paciente 

(HEPBR, 2014). Atualmente o HEPBR possui em sua Unidade 

de Internamento 134 leitos, sendo 90 destinados ao SUS e 44 a convênios e 

particulares, distribuídos em cinco unidades, em alas masculinas e femininas 

(HEPBR, 2014). A atividade lúdica proposta foi a introdução da música e da 

dança, com auxílio de um rádio portátil com músicas previamente escolhidas. A 

prática foi desenvolvida por um grupo de oito acadêmicas componentes do Grupo 

“Amigos da Enfermagem UP”, sob supervisão direta da Coordenadora do Grupo. 

As discentes foram identificadas com o uso de jalecos customizados padrão do 

grupo orientado, com pinturas alegres no rosto e com uso de adornos que 

finalizam e tornam mais lúdicos os trajes usados. O público alvo foram cerca de 

trinta pacientes psiquiátricos internados, sem distinção de patologia, apenas 

usando o critério de exclusão, com aqueles que não conseguiam deambular. Os 

pacientes foram convidados a participar desta atividade lúdica sobre livre e 

espontânea vontade para participação ou abandono da mesma. A visita ao local 

foi realizada uma única vez, com o tempo estimado de duas horas e meia de 

duração. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Com o resultado observou-se um 

estreitamento no relacionamento dos pacientes psiquiátricos com as acadêmicas 

por meio da atividade lúdica oferecida, observado durante o desenvolver do 

exercício pelo Grupo dos “Amigos”. Os pacientes espontaneamente queriam o 

nosso contato, ficavam tão à vontade com a nossa presença a ponto de relatar 

algumas de suas angústias, medos e infelicidades. Também proporcionou uma 

diminuição do estresse de alguns pacientes podendo ser relatado por informações 

colhidas posteriormente com uma acadêmica em Enfermagem que realiza seu 

Estágio Supervisionado na instituição, onde conseguimos levar um pouco de 

alegria e conforto a esses pacientes diminuindo, assim, o tempo ocioso que 

permanecem pelos pátios do hospital. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim, 
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conseguimos concluir que através do lúdico proporcionamos um pouco mais de 

qualidade de vida a esse grupo de pacientes que tanto precisam de atenção e 

cuidado. Com as atividades lúdicas, além de obtermos uma diminuição do 

estresse causado pela longa internação visivelmente observada durante o 

exercício, proporciona, também, um melhor vínculo entre o profissional e o sujeito, 

sendo um ponto positivo com auxílio da estratégia para enfrentar a hospitalização. 

Isto é considerado de extrema importância, pois futuramente estes acadêmicos, 

na sua prática profissional, focando na escuta e abordagem ativa, poderão intervir 

na qualidade do cuidado em saúde. 

 

DESCRITORES: Lúdico; Enfermagem; Psiquiatria. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO DIABÉTICO TIPO 1 EM 

CETOACIDOSE DIABÉTICA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 

 

Thainá Naoane de Lima1, Ana Paula Alves Baltazar1, Anne 

Caroline Oliveira1, Deise Silva1, Kamila Navroski1, Michel 

Dalmedico2 

 

INTRODUÇÃO: Indubitavelmente, o Diabetes Mellitus (DM) se configura como 

importante problema de saúde pública nacional, sendo responsável pelo elevado 

índice de óbitos por doenças crônicas (DUNCAN et al., 2012). Nesse contexto, o 

DM se caracteriza por um grupo de doenças metabólicas, cujo atributo essencial 

é a hiperglicemia resultante da deficiência na produção e/ou na ação da insulina 

(BOLOGNANI; SOUZA; CALDERON, 2011; MASCARENHAS et al., 2011). Posto 

isto, o DM tipo 1 (DM1) corresponde a aproximadamente 8% de todos os casos 

de diabetes na população e, geralmente, acomete indivíduos na faixa etária 

inferior a 30 anos, sobretudo crianças e adolescentes que não apresentem 

excesso de peso, exibindo-se de forma abrupta na maioria dos casos (FEDERLE 

et al., 2011; BRASIL, 2013). Destarte, o maior objetivo para os profissionais da 

saúde, ao que se refere à orientação aos indivíduos com esta condição clínica, é 

o encorajamento para realização das atividades de autocuidado quando possível, 

estimulando-os a adquirirem conhecimentos, habilidades, e por fim, confiança 

para assumir um papel ativo no controle da doença (TORRES et al., 2011). 

Destaca-se, a cetoacidose diabética (CAD) dentre as complicações agudas, 

sobretudo da DM1, ocasionada por excreção de insulina inadequada, 

representando uma situação clínica grave, na qual os níveis de glicose 

aumentados na corrente sanguínea e a hiperosmolaridade se sobressaem, 

causando alterações no nível de consciência. Entre os principais aspectos clínicos 
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nesta complicação, destacam-se a hiperglicemia, acidose metabólica e 

desidratação com perda de eletrólitos (MASCARENHAS et al., 2011). Esta 

complicação se caracteriza por incidência abrupta, geralmente, constatada nas 

unidades de urgências e emergências, implicando em tratamento rápido e eficaz 

(FEDERLE et al., 2011). A não adesão ao tratamento das doenças crônicas como 

a DM deixa o indivíduo vulnerável a vários riscos de lesão, inclusive ao óbito. 

Entretanto, o cuidado adequado frente ao paciente diabético tipo 1 com CAD 

internado em UTI deverá contribuir para minimizar as complicações e promover a 

recuperação rápida e segura deste, conscientizando-os da necessidade de 

adesão ao tratamento. Portanto, as ações preventivas promovem a 

conscientização dos pacientes quanto à adesão ao tratamento, com o intuito de 

evitar complicações como a CAD e o óbito. Posto isto, este estudo tem o intuito 

de responder as seguintes questões norteadoras: qual o conceito de CAD? E 

quais são os cuidados de enfermagem ao DM1 com CAD em uma UTI? Para 

responder estas questões optou-se pelos OBJETIVOS: Descrever o conceito de 

CAD e identificar os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem ao 

diabético tipo 1 com CAD em uma UTI, segundo a Classificação Internacional 

para a Prática de Enfermagem CIPE® versão 2.0. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estudo descritivo, com abordagem qualitativa do tipo relato de caso, realizada 

durante a prática de campo da disciplina Processo de Cuidar em Enfermagem do 

Paciente Crítico em Unidade de Terapia Intensiva e em Urgência e Emergência, 

em hospital-escola da rede privada de Curitiba (PR). A população de estudo foi 

composta por uma mulher, de 21 anos, internada com quadro clínico de CAD que 

evoluiu com falência múltipla orgânica e óbito. Como ferramenta teórico-

metodológica utilizou-se a CIPE, versão 2.0 para preparação dos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem (CIPE, 2011). A coleta de dados foi realizada na UTI 

no mês de março de 2014, por meio de exame físico minucioso e informações 

contidas no prontuário eletrônico da paciente, tais como resultados de exames 

realizados e intercorrências durante o período de hospitalização. Para 

organização dos resultados foram seguidos os seguintes passos: compilação de 

dados oriundos do histórico de enfermagem, levantamento de problemas e 

elaboração dos diagnósticos e intervenções de enfermagem conforme a CIPE 

Versão 2.0. A elaboração dos diagnósticos de enfermagem foi obtida com o uso 
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de um termo do eixo foco e outro do eixo julgamento para compor esse 

agrupamento. Para as intervenções de enfermagem foram incluídos termos dos 

eixos ação, foco, tempo, meio, cliente e localização. Por se tratar de metodologia 

pedagógica, realizada num campo de estágio, o estudo não foi submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: S.C.S., sexo feminino, 21 anos, 

procedente de Curitiba – PR. Internada na UTI no dia 07 de março de 2014 com 

quadro de CAD em decorrência da descompensação do DM1. Etilista, 

dependente química, HIV positivo. Comatosa, escala de coma de Glasgow com 

escore 3 e escala de Four com escore 4. Pupilas anisocóricas com lado esquerdo 

> direito e reação fotomotora. Hipocorada. Apresentando sangramento oral. 

Presença de sonda nasogástrica aberta, estase com aspecto borra de café em 

+++. Entubada, em uso de suporte ventilatório, na ausculta pulmonar com 

presença de ruídos adventícios, sibilos em hemitórax esquerdo. Hipotensa, 

taquicárdica com ritmo supraventricular, na ausculta cardíaca com bulhas 

hiperfonéticas e arrítmicas. Cateter vesical de demora em anúria. Ausculta 

abdominal com ruídos hidroaéreos diminuídos, durante a palpação apresentou 

abdome distendido e na percussão apresentou som timpânico. Perfusão periférica 

em 3 segundos, acrocianose. Presença de hematomas em quadril bilateralmente 

e em genitália. Suspeita de violência física e sexual. No dia 11-03-2014, quinto dia 

de internação, durante a visita familiar a paciente apresentou uma parada 

cardiorrespiratória e evoluiu a óbito. DISCUSSÃO: O mecanismo da CAD envolve 

a redução de insulina circulante, em virtude de grave deficiência de insulina, quer 

seja absoluta ou relativa, associada à liberação exacerbada de hormônios 

contrarreguladores, que promovem o aumento da liberação de glicose pelo 

fígado, por um processo em que ocorre a redução da captação de glicose pelos 

tecidos periféricos, resultando, em hiperglicemia (NETO; PIRES, 2010; FEDERLE 

et al., 2011; JACOB et al., 2014). O primeiro passo diante de um paciente em 

CAD é garantir‐lhe uma condição básica de sobrevida, com preservação da 

permeabilidade das vias aéreas, respiração e circulação (FEDERLE et al., 2011). 

Para detecção diagnóstica, recomenda-se o exame laboratorial nos pacientes 

com CAD, devendo incluir a análise da glicose plasmática, fósforo, ureia, 

creatinina, cetonemia, eletrólitos, análise urinária, cetonúria, gasometria, 

hemograma e eletrocardiograma. Logo, os critérios para diagnosticar CAD 
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incluem: glicemia > ou igual a 250 mg/dL, ph arterial < ou igual a 7,3, bicarbonato 

sérico < 15 mEq/L (NETO; PIRES, 2010). Para o tratamento da CAD é indicado 

reposição hídrica e eletrólitos com solução fisiológica a 0,9%, em média de 15 a 

20 ml/kg na primeira hora com exceção se o paciente for cardiopata ou renal 

crônico, visando evitar a sobrecarga de líquidos. Se a função renal estiver 

presente com débito urinário adequado, inicia-se a infusão de 20 a 30 mEq/L de 

Cloreto de Potássio (KCl) 19,1% por hora para manter dentro dos parâmetros (4-5 

mEq/L) (NETO; PIRES, 2010). Para corrigir a hiperglicemia é realizada a 

insulinoterapia, nesse processo é necessário evitar os episódios de hipoglicemia, 

por meio da administração de doses mais baixas de insulina em infusão contínua, 

nos casos mais graves a principal via de escolha é a intravenosa de insulina 

regular (0,1 U kg/h) (NETO; PIRES, 2010). PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA 

DE ENFERMAGEM: Com base nesses dados, os principais diagnósticos de 

enfermagem encontrados e organizados através da (CIPE®) versão 2.0 foram: 

Coma; Padrão respiratório comprometido; Risco de aspiração; Processo cardíaco 

comprometido; Perfusão tissular ineficaz; Padrão de eliminação ausente; Risco de 

infecção; Hiperglicemia; Febre; Risco para úlcera por pressão; Abuso de álcool; 

Abuso de drogas. A partir desses diagnósticos e dados encontrados na literatura, 

elencaram-se as intervenções de enfermagem ao diabético tipo 1 em CAD em 

uma UTI, segundo a CIPE® versão 2.0: Explicar sobre o processo patológico ao 

doente e à sua família; Monitorizar padrão respiratório quatro vezes ao dia; 

Manter as via aéreas do cliente; Aspirar manualmente as vias aéreas do cliente; 

Verificar o valor da pressão sanguínea quatro vezes ao dia; Avaliar ritmo e 

frequência cardíaca quatro vezes ao dia; Observar alterações que resultem em 

bradicardia; Avaliar a perfusão dos tecidos quatro vezes ao dia; Verificar padrão 

de eliminação; Examinar o local de inserção de dispositivo acesso intravenoso, 

frequentemente; Monitorizar sinais e sintomas de infecção três vezes ao dia; 

Avaliar a susceptibilidade à infecção no período de hospitalização; Monitorizar a 

glicemia quatro vezes ao dia; Monitorizar temperatura corporal, intermitentemente; 

Avaliar a integridade da pele; Examinar recuperação da pele diariamente; 

Prevenção do alcoolismo continuamente; Aconselhar sobre o uso de drogas 

continuamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CAD é um evento clínico 

importante, resultante das complicações da DM, e, quando se faz necessário a 
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internação do paciente em UTI, os agravos oriundos da doença podem determinar 

a falência múltipla orgânica e a morte do paciente, a despeito das intervenções 

realizadas. Ressalta-se que o profissional enfermeiro é imprescindível para 

orientação do paciente e familiar sobre a prática do autocuidado, detecção 

precoce da exacerbação dos sintomas da CAD, sendo necessário atendimento 

especializado imediatamente. A CAD quando tratada de forma displicente evolui 

para condições catastróficas de saúde que são muitas vezes irreversíveis, 

resultando em dor e sofrimento para familiares e incremento de custos para o 

sistema de saúde. Portanto, antecipadamente, o enfermeiro deve atuar junto ao 

paciente e seus familiares com o intuito de educar para a prevenção de novos 

episódios de CAD. Os enfoques das orientações devem ser direcionados para o 

reconhecimento das possíveis etiologias, dos principais sinais e sintomas, 

importância da adesão ao tratamento e controle do processo saúde-doença. 

 

Descritores: Enfermagem de Cuidados Críticos; Unidades de Terapia Intensiva; 

Cetoacidose Diabética. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA 

HUMANIZAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 

Rodrigo Tavares da Conceição1, Suelen Marinho Roque1, 

Yaskara Dayene Hermann Macena1, Marly B. G. Marton da Silva2 

 

INTRODUÇÃO: O projeto de extensão do Curso de Graduação em Enfermagem 

da Universidade Positivo, em Curitiba, “Amigos da Enfermagem UP: a magia do 

brincar na arte de cuidar”, iniciou em março de 2014 com o propósito de formar 

enfermeiros cidadãos, humanizados, éticos, compassivos, preocupados com o 

bem-estar daqueles a quem prestam cuidados. O projeto é desenvolvido pela 

coordenadora, enfermeira e professora do curso, e vinte acadêmicos, que passam 

por um processo seletivo, que objetiva conhecer as habilidades dos alunos, como 

canto, representações cênicas, contação de histórias, habilidades com 

instrumentos musicais e, principalmente, sua criatividade. Após a seleção, os 

vinte acadêmicos foram divididos em dois grupos "Alegria" e "Gargalhada", sendo 

que cada grupo tem compromisso quinzenalmente ou quando solicitado pela 

coordenação. Cada aluno escolheu um nome para atuar voluntariamente no 

projeto. As visitas acontecem em diversos lugares como creches, instituições de 

longa permanência para idosos, ONGs, unidades de saúde, hospitais e 

instituições de ensino, levando conhecimento em formas de palestras, teatros 

com uma pitada de alegria. A hospitalização realiza-se, normalmente, numa 

atmosfera de tensão e insegurança para o paciente e seus acompanhantes, 

acarretando outras situações desagradáveis: novos horários, exames dolorosos, 

afastamento do ambiente familiar, abandono da atividade escolar, falta de 

estímulos sociais, dentre outras alterações no cotidiano (SOUZA, 2002). Daí, a 

necessidade de criar um ambiente diferenciado, contendo livros, jogos e 

brinquedos seguros para estimular a auto expressão do paciente. Além disso, é 

necessário que os profissionais que estão diariamente com estes pacientes 
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estejam satisfeitos com suas condições de trabalho, fornecendo assim um 

ambiente e um atendimento humanizado tanto aos pacientes quanto aos seus 

acompanhantes; pois um profissional acaba proporcionando um ambiente 

diferenciado para seu paciente, desde um simples bom dia ou perguntando como 

passou a noite, simples gestos para nós, entretanto uma grande diferença para 

um paciente. Paes da Silva (2002) relata em seus artigos e livros algumas das 

suas experiências como enfermeira, que desde o começo de sua carreira 

profissional, observava que quando se aproximava dos pacientes eles não 

olhavam para as suas mãos, mas sim para o seu rosto, mesmo que estivesse 

levando uma bandeja com medicamentos, equipamentos ou injeções por mais 

amedrontador que um cateter ou a uma agulha possa parecer. E, que se 

perguntava por que olham para o nosso rosto? O que buscam? Que 

compreensão tem do nosso trabalho? Por isso devemos observar cada detalhe, o 

modo como falamos com o paciente, distância, altura, o modo que nos 

apresentamos. O paciente olha para o nosso rosto em vez de nossas mãos, pois 

ele quer verificar o sentimento que temos quando estamos cuidando dele. 

JUSTIFICATIVA: Como integrantes do Projeto “Amigos da Enfermagem UP”, 

vivemos situações das mais variadas e compartilhamos dos mais belos 

sentimentos e emoções; assim, sentimo-nos com o desejo de compartilhar essas 

vivências com o propósito de incentivar novas iniciativas na formação pessoal e 

acadêmica dos enfermeiros. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de 

Enfermagem participantes de um projeto de extensão universitária com ênfase no 

cuidado lúdico, buscando formar enfermeiros sensíveis, éticos, solidários e 

compassivos. METODOLOGIA: Trata-se de relato de experiências de três 

acadêmicos do segundo ano de enfermagem da Universidade Positivo integrantes 

de um grupo lúdico - Projeto de Extensão “Amigos da enfermagem UP: a magia 

do brincar na arte do cuidar“. Foram atendidos os aspectos éticos que envolvem a 

pesquisa em seres humanos. DESENVOLVIMENTO: Segundo Baggio (2006), as 

graduações de enfermagem buscam capacitar os acadêmicos para prestação de 

cuidados ao paciente, realização e aperfeiçoamento de procedimentos que 

promovem a saúde, previne as doenças e recupera lesões, na impossibilidade de 

cura favorece uma morte digna e com menor sofrimento possível. A formação dos 

acadêmicos deveria ser igualmente voltada às necessidades do paciente e não 
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apenas à técnica e à ciência. Cuidar, segundo Silva e Gimenes (2000) “é o servir, 

oferecer ao outro como forma de serviço o resultado de nossos talentos, preparos 

e escolhas„‟, adquiridos na vivência da profissão, demonstrando assim aos 

pacientes nossas habilidades e demonstrando o profissional que somos. Por isso 

a importância da implantação de trabalhos voluntários voltados ao lúdico com os 

acadêmicos, pois com isso percebemos que não somos „máquinas‟, mas sim 

humanos cuidando de outros humanos. Filó (2014) relata sua experiência como 

Amiga da Enfermagem UP assim: “A primeira visita que fizemos eu jamais vou 

esquecer, foi quando visitamos uma ONG voltada a crianças com câncer; nesta 

visita desenvolvemos diversas brincadeiras, cantamos, contamos histórias, 

dançamos, e ali eu percebi o quanto importante foram aquelas poucas horas de 

brincadeiras para aquelas crianças e para mim, percebi que mesmo não podendo 

„curá-las‟ consegui proporcionar um ambiente agradável e fazendo com que 

esquecessem um pouco o motivo porque precisavam estar na ONG. Receber um 

muito obrigado, um abraço sincero e um voltem mais vezes, daquelas crianças, 

fez-me perceber que sempre estive certa em escolher esta profissão, 

Enfermagem”. Um paciente do hospital psiquiátrico da cidade de Curitiba na visita 

dos “Amigos da Enfermagem UP” escreveu a seguinte mensagem para nós 

acadêmicos: “Alunas e Palhacinhas da Universidade Positivo, para meus queridos 

estudantes, vocês se concentram semanalmente para o vosso futuro, então a 

enfermeira Marly é professora e pode então lhes compreender e ajudar a carregar 

esta „mochila‟ nas costas. Parabéns e muito obrigado”. Outra acadêmica, 

integrante do grupo, Bisteca (2014) relata que: “Na primeira visita realizada em 

um asilo pensei em como explicar o que um bando de palhaços faria num asilo? 

Bom achava que nossa visita passaria desapercebida, mas foi bem diferente do 

que pensávamos. Tinha muita gente carente. Carente de carinho e atenção e 

víamos no olhar de muitos, o abandono. Eles não querem uma enfermeira que 

venha e troque sua cama, querem uma pessoa que pergunte como foi o seu dia, 

que sorria, que lhe escute e que brinque de vez em quando. E foi exatamente isso 

que fizemos, rimos brincamos, escutamos, cantamos músicas e a maioria dos 

pacientes entrou no nosso „embalo‟. Foi maravilhosa a visita. Percebi o quão 

gratificante foi estar naquele lugar e com aquelas pessoas. Às vezes, como 

profissionais da saúde, não damos muita atenção ao paciente e sim para a 
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doença que o acomete. Ser uma “Amiga da Enfermagem UP” comprova para 

mim, cada vez mais, como é abençoada essa profissão e como é belo poder fazer 

o outro sorrir através de um gesto de carinho e afeto. Como é maravilhoso ouvir 

um „volte logo‟ sincero e verdadeiro. Um abraço, querendo dizer „muito obrigado‟. 

Nunca esquecer de que o melhor beneficiário do trabalho voluntário é você 

mesmo”. Outro relato, do Pororoca (2014) diz assim: “Aprendemos durante todo o 

curso como cuidar do paciente, aprendemos a trabalhar e dominar várias 

tecnologias, mas o cuidar não se restringe somente em aplicar tecnologias ou 

mesmo conhecimento aprendidos durante toda nossa vida acadêmica; o projeto 

“Amigos da Enfermagem UP” deu-nos um novo horizonte, no sentido da nossa 

formação, muitas vezes um sorriso, um toque, podem ser um ótimo medicamento, 

diminuindo ansiedade, medo, raiva e, sem dúvida, a felicidade pode ser aplicada 

de forma terapêutica, o projeto pode transformar os acadêmicos envolvidos no 

projeto e nos colocar como uma ponte sobre águas turbulentas, mediando o bem 

estar daquele que cuidamos”. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Projeto de Extensão 

do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo “Amigos da Enfermagem UP: 

a magia de brincar na arte de cuidar” proporcionou mudanças em nosso 

comportamento, deixamos de ser meros telespectadores e nos transformamos em 

agentes modificadores do bem estar daqueles que cuidamos, por meio de um 

sorriso, de um toque ou, até mesmo, do movimento do nosso corpo; todos esses 

gestos, muitas vezes, por menores que sejam podem alegrar a vida de quem 

necessita do tratamento da alma. O Projeto, além de enriquecer a nossa 

formação acadêmica, enriquece também o nosso cotidiano, pois o voluntariado 

pode contribuir para o nosso eu, podemos ver o mundo de uma maneira mais 

completa, compreendendo também o sentimento do outro. Sentimo-nos 

agraciados por termos a oportunidade de desempenhar esse trabalho ainda na 

formação acadêmica, proporcionando a capacidade de desenvolver um 

atendimento diferenciado ao nosso público. Ao final de cada visita com o projeto, 

o sentido da palavra „empatia‟ fica cada vez mais sólido, além de formar 

excelentes profissionais também nos torna pessoas melhores.  

 

DESCRITORES: Lúdico; Enfermagem; Cuidado. 
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O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DO IDOSO NO ESTÁGIO 

INICIAL DA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

Erika Gelta de Araujo1, Sarah Gonçalves Miguel1, Valeska 

Gabriela Klicheviski1, Maria Elisa Brum do Nascimento2, Denise 

Faucz Kletemberg3 

 

INTRODUÇÃO: O estudo aborda o processo de adaptação do idoso com a 

doença de Alzheimer no estágio inicial. Essa consiste em uma doença 

neurogenerativa que destrói células neuronais lenta e progressivamente, afetando 

o funcionamento cognitivo, provocando danos irreparáveis, que atingem a vida do 

cliente em diferentes funções, sendo elas: psicossociais, emocionais, 

psicomotoras e cognitivas (APOLINÁRIO et al., 2011). A doença de Alzheimer é 

dividida em três estágios: inicialmente há uma demência leve, que tem duração 

de 2 a 4 anos, uma fase intermediária com perda marcante de memória entre 

outros e uma fase terminal com grande comprometimento fisiológico, psíquico, 

mental e evolução para morte (ZIDAN et al., 2012). Para avaliar o cuidado de 

enfermagem frente à complexidade dessa enfermidade, se fez necessário um 

referencial teórico que possibilitasse o levantamento de problemas. A teoria de 

Adaptação de Callista Roy permite compreender a adaptação da pessoa, família 

e/ou comunidade, e o desenvolvimento de comportamentos/respostas às 

enfermidades, para alcançar a adaptação às modificações requeridas à 

manutenção da vida (GALBREATH; ROY, 1993). Esta teoria é composta por 

modos adaptativos classificados como: fisiológico, autoconceito, mudança de 

papel e interdependência, que autorizam ao enfermeiro a análise das respostas 
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adaptativas e ineficientes nas situações de saúde e doença do cliente. Considera-

se o contexto atual do envelhecimento da população, cujo índice de Alzheimer 

tem acrescido significativamente e tende a aumentar ainda mais com a melhora 

da qualidade de vida (TOMALMELLI, 2013). Diante deste cenário nossa 

inquietação parte do questionamento de quais os sintomas e os problemas de 

adaptação do idoso na primeira fase com doença de Alzheimer. OBJETIVO: 

Identificar os dados obtidos de publicações nacionais e internacionais, disponíveis 

online, publicados no período de 2010 a 2013, que abordem aspectos relativos à 

adaptação do idoso na primeira fase da doença de Alzheimer e levantar os 

principais problemas adaptativos do idoso, na primeira fase da doença em 

aproximação com o modelo teórico de Roy. METODOLOGIA: Revisão de 

literatura que englobou três fases: I) seleção de publicações; II) síntese de 

resultados; III) análise qualitativa a luz do modelo adaptativo de Callista Roy, 

realizada no período de setembro a outubro de 2014 (GALBREATH; ROY,1993).  

Na primeira fase foram selecionados os estudos empíricos ou teóricos que 

integram a experiência do processo de adaptação na doença do Alzheimer, num 

horizonte temporal de quatro anos e meio (2010 – 2013), em três bases de dados 

de indexação nacional e internacional. Incluídos resumos de artigos de livre 

acesso online, publicados na língua portuguesa, inglesa e francesa, nas bases 

SciELO - Scientific Electronic Library Online, Science Direct – Elsevier e  EBSCO. 

Utilizou-se como descritores os termos “primeira fase do Alzheimer” e “Processo 

de Adaptação and Alzheimer”. Excluídos todos os estudos que não atendiam a 

estes critérios. Como resultado da busca inicial encontrou-se 59 artigos, e destes 

foram selecionados somente quatro após leitura do resumo. Na segunda fase, os 

documentos previamente selecionados foram listados e organizados em um 

quadro, onde se incluíram: o ano de publicação, base de dados, tipo de periódico, 

tipo de pesquisa, resultados dos estudos. A terceira fase consistiu na análise 

qualitativa das publicações selecionadas, em termos de resultados e elaboração 

dos problemas adaptativos, comportamento, conforme o modelo de Callista Roy. 

Respeitado os preceitos éticos que envolvem a pesquisa. RESULTADOS: Do 

total de quatro artigos selecionados no estudo, duas publicações em periódicos 

nacionais e duas internacionais, corresponderam a dois estudos no ano de 2013, 

e um ano de 2011 e outro no ano de 2010, publicados no Jornal Brasileiro de 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2F%3Flng%3Dpt&ei=qQcvVMvZOoa0yQSh94LwAg&usg=AFQjCNGVEGy_9xVeLVKeOBP6T9eELr9FYg&sig2=AzspWL4MheUOnx-yVHwPVg
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Psiquiatria, na Revista Estudos Psicológicos, no International Journal of Geriatric 

Psychiatry e La Revue de médecine interne. Quanto à metodologia empregada 

nos estudos, duas pesquisas quantitativas, uma qualitativa e uma revisão 

literatura. Os resultados destas pesquisas abordam as funções executivas 

(pensamento abstrato, fluência, atenção seletiva, autonomia motora entre outros), 

como preditores do desempenho funcional em idosos com demência de 

Alzheimer em fase inicial e comprometimento cognitivo leve (PAULA; MALLOY-

DINIZ, 2013). O domínio no planejamento de atividades como preparar refeições, 

sair de casa sozinho, fazer compras, que envolvem componentes prospectivos, a 

identificação e ordenação temporal dos passos são necessários. Também, seu 

desempenho está comprometido, quando há, um comportamento confuso e 

pouco adaptado, pois envolve o componente complexo, da abstração e da 

conceituação. Em pacientes com sintomas de apatia e depressão, que 

apresentam limitações importantes para realização das atividades da vida diária 

(PAULA; MALLOY-DINIZ, 2013). Sobre os sintomas comportamentais e 

psicológicos, os estudos mostraram, que em especial, a apatia, depressão, 

ansiedade e agitação são ocorrências frequentes na fase inicial da doença e a 

relação entre estes sintomas e os traços da personalidade mudam claramente no 

decorrer da doença de Alzheimer (POCNET; ROSSIER; ANTONIETTI, GUNTEN, 

2013). Esta alteração parece se desenvolver em paralelo, com os sinais precoces 

da doença. Também, o declínio cognitivo, perda de independência e o surgimento 

de complicações específicas, como a desnutrição, diminuição do equilíbrio e 

andar em conjugação com sintomas psicocomportamentais devem ser 

monitorados para promover o uso da capacidade residual funcional (HEIN et al., 

2011). Outro ponto discutido foi o benefício da atividade física sistematizada para 

diminuir os efeitos da depressão nesta população, cujos resultados apontam a 

falta de consenso entre os estudos, sobre os benefícios da atividade física nesta 

população, embora este fato possa ser explicado por meio da interação social, 

que é inerente a atividade física, assim o como o suporte mútuo que aparece 

entre indivíduos envolvidos no exercício (MARTINS et al., 2010) . E na tentativa 

de aproximação destes resultados com os componentes do modelo teórico de 

Roy, foram levantados os seguintes problemas adaptativos: Modo Fisiológico: 

nutrição, Comportamento: potencial para ingestão em quantidade menor dos que 
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as necessidades corporais; Modo Fisiológico: atividade e repouso, 

Comportamento: potencial e dificuldade para gerir o trabalho doméstico, para 

cuidar-se, distúrbios de padrão do sono e para realização de atividades variadas; 

Modo Fisiológico: sentidos, Comportamento: potencial para desleixo unilateral; 

Modo Fisiológico: função neurológica, Comportamento: declínio cognitivo; Modo 

de Autoconceito: depressão, Comportamento: apatia, comprometimento das 

atividades da vida diária, comportamento confuso; Modo de Alteração de Papel: 

alteração do processo familiar, Comportamento: dificuldade de expressão, 

interação social baixa, isolamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi possível 

identificar a escassez de publicações que discutem os sintomas na primeira fase 

do Alzheimer, e ainda mais insuficiente questionamento dos obstáculos de 

adaptação que exige o enfrentamento do indivíduo na primeira fase dessa 

doença, questões que nos fazem refletir referente à acomodação dos 

profissionais frente a uma doença tão comprometedora. Identificamos que a 

independência do indivíduo, na primeira etapa do Alzheimer se torna prejudicada 

progressivamente, e requer adaptação para a qualidade de vida. Callista Roy 

expõe um horizonte de modelos adaptativos, possíveis para intervenções da 

enfermagem na vida deste indivíduo, proporcionando aos enfermeiros novos que 

garantam a ele uma qualidade de vida mais satisfatória e um enfrentamento 

significativo frente à doença de Alzheimer. 

 

Descritores: Doença de Alzheimer; Adaptação; Teoria de Enfermagem. 
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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA SOBRE A 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Tatiane Aparecida Assumpção1, Felipe Abílio Vasco de Oliveira1, 

Giovanna Leite Batista Veloso2, José Francisco Sampaio Souza1, 

Tatiane Herreira Trigueiro3 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com Bonfim, Lopes e Peretto (2010), a violência 

contra a mulher pode ser conceituada como qualquer ação ou conduta que se 

baseie no gênero, causando morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto publicamente quanto no âmbito privado. Esta violência 

pode ser considerada como causa externa de morbimortalidade, do ponto de vista 

diagnóstico. Dentre os inúmeros tipos de violência contra a mulher, destaca-se a 

violência obstétrica. Destaca-se a violência obstétrica, qual pode ser 

caracterizada no Brasil como ações que incidam sobre o corpo da mulher, que 

ocasione dor ou dano físico, sem recomendações baseadas em evidências 

científicas. Quanto ao ato denominado de caráter físico podemos citar a privação 

de alimento, proibir a movimentação da mulher, realizar manobra de Kristeller, 

uso rotineiro da ocitocina, cesariana eletiva sem indicação clínica e não utilizar 

analgesia quando tecnicamente indicada. Assim como, também, ações de caráter 

psicológico que é toda ação verbal ou comportamental que cause na mulher 

sentimentos de inferioridade, insegurança, medo, entre outros (REDE PARTO DO 

PRINCÍPIO, 2012). Por isso, ao desenvolver atividades de prevenção e de 

acolhimento às mulheres em situação de violência, o enfermeiro deve concentrar 

suas ações de cuidado às suas necessidades assistenciais, respeitando sempre 

sua autonomia. Deve-se buscar estimular e encaminhar a mulher para que veja 

sua necessidade de justiça atendida, por meio de uma rede integrada de serviços, 

 
1
Acadêmicos do 3º ano do curso de Enfermagem , Universidade Positivo, Curitiba, Paraná, Brasil. 

E-mail: tatiane_assumpcao13@yahoo.com.br – Contato telefônico: (41)9653-5082 ; 
francisco_souza@outlook.com ; lipe_3000@hotmail.com  
2
Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Professora Adjunta do curso de Enfermagem da 

Universidade Positivo. Membro do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Cuidado e Ensino em 
Saúde. E-mail: giovannaveloso@up.com.br  
3
Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Professora Adjunta do Curso de Enfermagem da 

Universidade Positivo. E-mail: tatiherreira@gmail.com  

mailto:tatiane_assumpcao13@yahoo.com.br
mailto:francisco_souza@outlook.com
mailto:lipe_3000@hotmail.com
mailto:giovannaveloso@up.com.br
mailto:tatiherreira@gmail.com


49 

alicerçados na legislação que reprime a violência e que respaldem esta mulher 

legalmente (VIEIRA et al., 2011). A partir do exposto, este estudo se justifica na 

medida em que se faz necessário caracterizar as publicações brasileiras sobre o 

tema, de modo a permitir intervenções da equipe de saúde, garantindo à mulher o 

direito à gestação e parto seguros, livres de violência. Assim, emergiu a seguinte 

inquietação: como se configura a produção de artigos na literatura brasileira sobre 

a violência obstétrica entre os anos de 2008 a 2014? Este estudo tem como 

OBJETIVO: Identificar o perfil da produção científica online nacional a respeito da 

violência obstétrica. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa, a qual 

possibilita que estudos primários sejam reunidos e analisados de forma a se 

chegar a uma conclusão sobre a produção científica de um determinado tema ou 

área. Para o desenvolvimento deste estudo foram seguidas as seguintes etapas: 

definição do tema e questão norteadora; estabelecimento de critérios de inclusão 

e exclusão; definição das informações a serem extraídas dos estudos; avaliação 

dos estudos; interpretação dos principais resultados e a elaboração do documento 

que contempla todas essas fases (GANONG, 1987). Para a seleção dos artigos 

foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF).  Como critério de inclusão optou-se por: artigo completo publicado 

eletronicamente, estar no idioma português e retratar em suma as questões 

relacionadas a violência obstétrica.  A busca foi realizada pelo acesso online, no 

mês de maio de 2014 e, para tanto, foram utilizados os descritores: Violência 

contra a Mulher e Gestantes.  Os descritores enfermagem e enfermagem 

obstétrica não foram incluídos na busca integrada na base de dados, pois não 

foram encontrados artigos suficientes para a amostra deste estudo. Para a coleta 

de dados foi adotado uma planilha de análise, que permitirá ordenar os textos 

selecionados, identificar os autores, formação dos autores, ano de publicação, 

fonte de localização, revista de publicação, delineamento e características do 

estudo, resultados e discussão, considerações finais ou conclusões. A 

apresentação e discussão dos dados serão realizadas de forma descritiva e por 

meio de quadro comparativo, de forma a possibilitar o leitor a avaliação da revisão 

integrativa a ser realizada, como forma de atingir o objetivo deste método. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos artigos analisados observou-se que dois (2) 
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foram publicados em revistas específicas de Enfermagem; o maior número de 

artigos publicados sobre este tema vem da formação de medicina com oito (8) 

artigos publicados e saúde pública com um (1) artigo publicado sobre o tema, 

totalizando onze (11) artigos no período avaliado. Destacou-se a revista de 

publicação saúde pública com seis (6) artigos publicados, ciência e saúde 

coletiva, revista pesquisa clínica, escola Anna Nery revista de enfermagem, 

revista Rene e jornal de pediatria, todos apresentaram apenas 1 artigo publicado, 

totalizando 11 artigos publicados sobre o assunto. Em relação ao ano de 

publicação, constatou-se que, no período elencado para a análise, a maior 

produção ocorreu nos anos de 2010 e 2013, com o mesmo número de publicação 

em cada ano (3) artigos, e no ano de 2009, observou-se duas publicações 

referentes ao assunto, e já nos anos de 2008, 2011 e 2012 houve apenas uma 

publicação em cada ano e no ano de 2014, até o período de elaboração desse 

trabalho não houve publicações sobre o mesmo. Quanto à área de atuação dos 

autores, predominou a medicina em relação à enfermagem com 72,72%, já a 

enfermagem apresenta 18,18% de trabalhos realizados sobre esse assunto. 

Quanto a metodologia empregada a maioria foi de natureza quantitativa com 8 

artigos no total, em relação a qualitativa que obteve 3 publicações. A partir da 

análise dos resultados, constituiu-se uma categoria: Perfil das mulheres que 

sofreram violência obstétrica. Em relação aos tipos de violência sofridos pelas 

mulheres o estudo realizado por AUDI (2008) com 1.379 gestantes usuárias do 

Sistema Único de Saúde constatou que 263 mulheres (19,1%) reportavam 

violência psicológica e 89 mulheres (6,5%) relataram violência física/sexual. Já De 

Aquino (2009) realizou um estudo com 179 mulheres maiores de 14 anos e 

grávidas de 14 a 28 semanas e constatou que houve prevalência de 39,1% de 

violência sexual entre as entrevistadas, sendo que 20% do tipo penetrativo, 

cometida, sobretudo por agressores conhecidos. Silva (2011) realizou uma 

pesquisa, envolvendo 960 mulheres de 18 a 49 anos e assim como Audi (2008) 

constatou que a violência psicológica foi a de maior prevalência, principalmente 

durante a gestação, representando 28,8%, e concluiu que a violência sexual foi a 

menos prevalente, especialmente no pós-parto representando 3,7%; ainda relatou 

que a violência física caiu pela metade (50%) durante a gestação. Viellas (2013) 

com o estudo mais recente, publicado em 2013 revela que o trabalho realizado 
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com 8.961 puérperas com idades de 10 a 34 anos formando dois grupos distintos 

um com 10 a 19 anos (adolescentes) e o outro de 20 a 34 anos (adultas jovens) 

evidenciou que 5% das adolescentes e 2,5% das adultas jovens sofreram 

agressão física na gravidez. Quanto ao perfil dessas mulheres que sofrem 

violência, Viellas (2013) apontou o baixo nível de escolaridade, menor apoio do 

pai da criança e o uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, como os principais 

fatores identificados. Alves (2013) estudou 399 óbitos de mulheres em idade fértil 

e concluiu que, a maioria tinha de 20 a 29 anos (55,6%), apontou a raça negra 

(83,3%) com predominância e quanto à situação conjugal a maioria era solteira 

(66,7%). Pereira (2010) concluiu que a maioria possuía baixa escolaridade 

concordando com Viellas (2013); estava desempregada, era negra ou parda em 

conformidade com Alves (2013) e pertencia a classe média baixa. Pode-se 

observar que a violência obstétrica cometida pelo agressor causa danos a essa 

mulher. Pereira (2010) realizou um estudo com 120 gestantes e verificou que a 

prevalência de depressão durante a gestação foi de 14,2% e a idade média de 

17,2 anos. Bonfim (2010) investigou 784 prontuários destes foram identificados 20 

registros de violência contra a mulher; 10 anteriores ao pré-natal, 7 durantes o 

pré-natal e 3 no puerpério (mas nenhum artigo aponta em que período ocorreu a 

violência obstétrica). Apenas um artigo evidenciou a falta de percepção dos 

profissionais quanto à prática discriminatória e desrespeitosa no cotidiano da 

assistência a mulheres gestantes. São exemplos citados dessas práticas, jargões 

pejorativos como forma de humor, ameaças, reprimendas e negligência no 

manejo da dor (AGUIAR, 2013). Quanto à forma de enfrentamento à violência 

física adotada por mulheres agredidas pelos parceiros íntimos novamente 

observamos apenas um artigo que discorre sobre o tema. Silva (2012) realizou 

um estudo com 283 gestantes de 18 a 49 anos com histórico de violência física 

pelo parceiro. Identificou que 57,6% das mulheres que sofreram violência física 

pelo parceiro íntimo conversaram com alguém, 3,5% procuraram ajuda 

institucionalizada, 17,3% conversaram e procuraram ajuda institucionalizada e 

21,6% não procuraram nenhuma forma de ajuda. As pessoas mais procuradas 

foram os pais (42,0%), amigo/amiga (31,6%) e irmão/irmã (21,2%). Os serviços 

mais procurados pelas mulheres foram: polícia/delegacia (57,6%), serviços de 

saúde (27,1%) e instituições religiosas (25,4%). Conclusão: Com esse trabalho, 
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pode-se observar o baixo número de publicações realizadas pela Enfermagem 

com apenas 18,2% de trabalhos realizados. O Enfermeiro, profissional que tem 

como objetivo o cuidar, está em contato direto com seus pacientes, 

especialmente, com as gestantes, tem a responsabilidade de tornar este estado 

da mulher em uma fase de bem-estar e plenitude, por meio do apoio, cuidado e 

proteção contra as atrocidades da violência obstétrica.  

 

DESCRITORES: Violência contra a Mulher; Gestantes; Saúde da Mulher. 
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O ATENDIMENTO À VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO           

BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Amanda Hansen de Jesus Faria1, Sonia Mara Casarotto Vieira1, 

Tatiane Hansen dos Santos1, Tatiane Herreira Trigueiro2 

 

INTRODUÇÃO: A violência sexual, de acordo com a esfera da saúde, 

compreende uma grande diversidade de atos, tais como o sexo forçado, o 

assédio sexual, a prostituição forçada e tráfico de seres humanos, o casamento 

infantil e a violência contra a integridade sexual das mulheres, tais como 

mutilação de genital feminina e inspeções de virgindade obrigatórias em 

determinadas sociedades. Assim, tanto homens e mulheres podem ser vítimas 

desse tipo de agravo, contudo, as mais frequentes são as praticadas contra o 

sexo feminino (BRASIL, 2012). O estupro é definido, pelo Código Penal Brasileiro, 

como o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal (pênis-vagina/ânus), praticar ou permitir com que ele se pratique 

ato libidinoso, como contato com partes íntimas e masturbação (BRASIL, 2009). A 

OMS, desde 2003, estabeleceu um protocolo de atendimento à mulher vítima de 

violência sexual o qual preconiza formas de tratamento e acompanhamento 

ambulatorial, tendo em vista as inúmeras consequências à saúde que tal agravo 

pode ocasionar. Esse acompanhamento deve ser adotado e adaptado à realidade 

de cada local, de forma a realizar consultas periódicas para a realização de 

exames, administração de medicamentos e acompanhamento de sequelas que 

esse agravo pode vir a ocasionar (WHO, 2003). O primeiro contato com a vítima 

de violência sexual com o serviço é feito no pronto atendimento de ginecologia e 

obstetrícia, e geralmente pelo enfermeiro responsável, que tem o papel de acolhê-

la, solicitar a presença do médico do serviço e do médico legista para perícia do 

Instituto Médico Legal (IML), a fim de coletar material em casos de violência 

sexual quando houve contato com mucosas, e para o exame de corpo de delito 
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(BRASIL, 2012). Visto que a violência sexual é um fenômeno presente na 

sociedade e que acarreta inúmeros danos à saúde de quem a vivencia, o 

Enfermeiro, profissional de saúde que tem por objetivo o cuidar por meio da 

prevenção e recuperação da saúde, deve estar capacitado para reconhecer, atuar 

e desenvolver ações de prevenção sobre este tipo de agravo. Deste modo, a 

partir do exposto, emergiu a seguinte inquietação: como se configura a produção 

de artigos na literatura brasileira sobre o atendimento a vítima de violência sexual 

entre os anos de 2004 a 2013? OBJETIVO: Identificar o perfil da produção 

científica online nacional a respeito do atendimento a vítima de violência sexual 

entre os anos de 2004 a 2013. METODOLOGIA: Para a realização deste estudo 

optou-se pela revisão integrativa, com característica descritiva e retrospectiva, 

pois esta possibilita que estudos primários sejam reunidos e analisados de forma 

a se chegar a uma conclusão sobre a produção científica de um determinado 

tema ou área. Para o desenvolvimento deste estudo foram seguidas as seguintes 

etapas: definição do tema e questão norteadora; estabelecimento de critérios de 

inclusão e exclusão; definição das informações a serem extraídas dos estudos; 

avaliação dos estudos; interpretação dos principais resultados e a elaboração do 

documento que contempla todas essas fases (GANONG, 1987). Para a seleção 

dos artigos serão utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e BDENF. A busca foi 

realizada pelo acesso online, no mês de setembro de 2014 e, para tanto, foram 

utilizados os descritores: Violência Sexual; Estupro; Serviços Médicos de 

Emergência. Como critério de inclusão optou-se por: artigo completo publicado 

eletronicamente, estar no idioma português, publicados entre os anos de 2004 a 

2013 e retratar o serviço de atendimento às vítimas de violência sexual. Para a 

coleta de dados foi adotado uma planilha de análise, que permitiu ordenar os 

textos selecionados, identificar os autores e ano de publicação, fonte de 

localização, delineamento e características do estudo, análise dos dados, 

resultados e discussão, considerações finais ou conclusões. Em seguida foram 

destacadas categorias temáticas por semelhança entre os estudos, o que 

possibilitou a construção de três categorias: perfil das mulheres vítimas da 

violência sexual; agressor; atendimento as mulheres vítimas de violência sexual 

em serviços especializados. Resultados e discussão: Foram encontrados no 
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período estabelecido para a coleta de dados, 12 artigos, sendo que 04 destes 

eram em língua portuguesa, publicados nos últimos 10 anos e estavam 

disponíveis em texto completo, contemplando o tema de estudo, sendo então 

selecionados para esta pesquisa. Quanto à metodologia, dois eram estudos 

quantitativos, um de revisão de literatura e um relato de caso. Em relação ao ano 

de publicação, constatou-se que, nos anos de 2011, 2009, 2006 e 2005 contaram 

com um artigo cada. A primeira categoria emergida na análise dos estudos 

selecionados foi o perfil das mulheres vítimas de violência sexual. Nessa 

categoria, foram encontrados 04 artigos, sendo que 03 descrevem que em sua 

maioria eram solteiras ou divorciadas. A faixa etária de maior prevalência em 01 

(25%) estudo aponta que são menores de 20 anos, outro (25%) cita a faixa etária 

entre 15 e 49 anos, o relato de caso (25%) 54 anos e 01 (25%) estudo não citou a 

idade.  O uso de álcool e drogas como fatores de risco para sofrerem violência foi 

observado em 02 estudos (50%). Outra categoria que se destacou foi quanto ao 

agressor. Em três estudos, 03 (75%), a violência foi praticada em maior número 

por um desconhecido.  Um estudo apontou que o agressor, quando em estatística 

da polícia e serviços de saúde, é em suma desconhecido, porém, em estudos de 

base populacional o autor é conhecido ou familiar (FAUNDES et al., 2006).  A 

terceira categoria elencada a partir da análise dos estudos selecionados foi o 

atendimento às mulheres vítimas de violência sexual em serviços 

especializados. Em dois artigos analisados, foram abordadas questões sobre a 

adesão de mulheres ao tratamento oferecido por estes serviços ao longo de seis 

meses. Em um terceiro artigo foi relatado um caso deste tipo de agressão e outro 

foi descrito como se desenvolve e se organiza um dos atendimentos 

especializados na cidade de Campinas, São Paulo. Em um dos estudos da 

análise, realizado em um serviço de referência no atendimento de mulheres 

vítimas de violência sexual em Campinas, São Paulo, entre os anos de 2000 e 

2006, registrou 644 atendimentos, sendo que 180 mulheres abandonaram o 

seguimento ambulatorial após a primeira consulta e 67 após a segunda 

(OSHIKATA et al., 2011). CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo 

evidencia as principais características do perfil das mulheres vítimas de violência 

sexual. As publicações destacaram que as vítimas são geralmente solteiras, com 

faixa etária entre 15 e 49 anos, sendo o uso de álcool e drogas fatores de risco. O 
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agressor é predominantemente desconhecido e a procura por atendimento ocorre 

dentro das primeiras 24 horas. A presença e a abordagem do enfermeiro são 

fundamentais, pois é quem faz o primeiro contato com a paciente, devendo 

encorajá-la para o seguimento ambulatorial, minimizando a ocorrência de riscos e 

agravos de sua saúde física e psicológica. Visto a importância do atendimento de 

Enfermagem à vítima de violência sexual, evidencia-se a não presença de 

enfermeiros como autores dos artigos analisados. Assim, a participação e 

produção de pesquisas envolvendo a temática nesta área são de suma 

importância, a fim de envolver o Enfermeiro nesse processo de atendimento, 

informar e transmitir as experiências e conhecimento a outros profissionais da 

área pelo país. 

 

DESCRITORES: Violência Sexual; Estupro; Serviços Médicos de Emergência. 
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A PRODUÇÃO DE ENFERMAGEM E OS BANCOS DE LEITE 

HUMANOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Jader Julio Tinelli 1¸ Hiohan Gabriel de Lima Schneider1, Gerso 

Hannig 1, Tatiane Trigueiro2  

 

INTRODUÇÃO: Segundo a Evolução (1992, apud ANVISA, 2008) o primeiro 

banco de leite humano no Brasil foi inaugurado em outubro de 1943 no chamado 

Instituto Nacional de Puericultura, que hoje é o Instituto Fernandes Figueira (IFF). 

O principal objetivo era fazer a coleta e distribuição do leite humano (LH) visando 

atender os casos considerados especiais, tais como prematuridade, distúrbios 

nutricionais e alergias. Segundo o Ministério da Saúde (2009), nos últimos 30 

anos as políticas nacionais de apoio ao aleitamento materno se basearam na 

perspectiva hospitalar, mas houve pouco estímulo para estabelecer essas ações 

na Atenção Básica. Com isso na Atenção Básica, o Programa Estratégia Saúde 

da Família a partir de 1993 que foi o ano de sua criação vem se consolidando 

fortemente como um dos eixos do Sistema Único de Saúde, facilitando o acesso 

dos profissionais à comunidade. Apesar de todas as evidências científicas 

provando a maior eficácia da amamentação em relação às outras formas de 

alimentar a criança, as taxas de aleitamento materno no Brasil, estão cada vez 

mais abaixo do recomendado e o papel fundamental na reversão desse problema 

vem do profissional de saúde. Mas para isso ele deve estar com o olhar atento, 

por mais que seja competente nos aspectos técnicos relacionados à lactação, se 

não estiver atento, seu trabalho de promoção ao aleitamento materno não será 

bem sucedido (MINISTERIO DA SAUDE, 2009). Segundo Alves (2013), o 

profissional de enfermagem exerce um papel fundamental quanto às orientações 

de incentivo ao aleitamento materno, os cuidados necessários ao bebê e à mãe, e 

a coleta de leite humano realizada de forma adequada para o devido 

aproveitamento. São estes os três principais conteúdos que o enfermeiro deve 
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empoderar-se para um olhar individualizado em sua consulta de enfermagem. De 

acordo com Alves (2013), as ações educativas desenvolvidas e implementadas 

pelo enfermeiro na consulta de enfermagem, a partir da avaliação realizada na 

mesma, passa a ter especificidades que atendam às necessidades percebidas. 

Partindo da reflexão e ótica de Alves (2013), o movimento de apreender desvela a 

existência de mulheres que precisam ser mais orientadas do que outras, quanto 

ao medo de não saber cuidar de seus bebês, à amamentação, pega, cuidados 

com as mamas e os procedimentos envolvidos na coleta e conservação do leite. 

No domicílio sob a ótica da mulher nutriz surgem muitos questionamentos, que 

em paralelo aos anseios da educação em saúde, desenvolvidos pela 

enfermagem, evidenciam a busca por melhores abordagens que auxiliem a 

mulher nutriz em seu domicílio (ALVES, 2013).  Diante do exposto, surgiu a 

seguinte inquietação: Como se configura a produção de artigos na literatura 

brasileira a respeito dos Bancos de Leite Humano entre os anos de 2009 a 2013? 

OBJETIVO: Identificar o perfil da produção científica online nacional a respeito 

dos Bancos de Leite Humano. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma 

revisão integrativa, a qual possibilita que estudos primários sejam reunidos e 

analisados de forma a se chegar a uma conclusão sobre a produção científica de 

um determinado tema ou área. Para o desenvolvimento deste estudo foram 

seguidas as seguintes etapas: definição do tema e questão norteadora; 

estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; definição das informações a 

serem extraídas dos estudos; avaliação dos estudos; interpretação dos principais 

resultados e a elaboração do documento que contempla todas essas fases. Para 

a seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e BDENF. Como 

critério de inclusão optou-se por: artigo completo publicado eletronicamente, estar 

no idioma português e retratar em suma as questões relacionadas ao Banco de 

Leite Humano.  A busca foi realizada pelo acesso online, no mês de maio de 2014 

e, para tanto, foram utilizados os descritores: Aleitamento Materno; Bancos de 

Leite e Leite Humano. Para a coleta de dados foi adotado uma planilha de 

análise, que permitirá ordenar os textos selecionados, identificar os autores, 

formação dos autores, ano de publicação, fonte de localização, revista de 

publicação, delineamento e características do estudo, resultados e discussão, 
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considerações finais ou conclusões. A apresentação e discussão dos dados serão 

realizadas de forma descritiva, por meio de quadro comparativo, de forma a 

possibilitar o leitor à avaliação da revisão integrativa a ser realizada, como forma 

de atingir o objetivo deste método.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram 

encontrados 17 estudos, entretanto, em uma primeira leitura verificou-se que 02 

estavam duplicados, assim, foram lidos integralmente 15 artigos. Os percentuais 

de delineamento dos artigos apresentaram 66,66% (10) estudos quantitativos, 

26,66% (4) qualitativos e 6,66% (1) revisão de literaturas. Atualmente, existem 

213 (BLH) distribuídos por todo o Brasil, na região Norte com 6,60% (14, BLH); 

região Nordeste 23,58% (50, BLH); região Centro Oeste 13,20% (28, BLH); região 

sudeste com 42,92% (91, BLH) e região Sul com 14,15% (30, BLH). (BRASIL, 

2014). A pesquisa realizada por (BRASIL, 2014), constatou que a maioria dos 

bancos de leite humano estão concentradas na região sudeste do Brasil, com um 

destaque cerca de 19,33% (41, BLHs) a mais do que a região nordeste que esta 

em segundo lugar. Quanto à característica da população estudada observou-se 

que 46,66% (7) artigos apresentaram como população mulheres entrevistadas 

com roteiro estruturado, 33,33% (5) foram em postos de coleta e instituições, 20% 

(3) revisões em artigos e publicações. Dos sete artigos que utilizaram a entrevista 

com mulheres pode-se constatar que 28,57% (2) não informaram a faixa etária 

das participantes e 71,42% (5) apresentavam faixa etária entre 14 e 44 anos. No 

artigo de (ALENCAR, 2010) a maioria das mulheres relataram em suma estarem 

satisfeitas com o apoio institucional recebido. Esses dados vão ao encontro do 

estudo realizado por Luna (2013), que se refere ao apoio institucional como 

fundamental para que as nutrizes tornem-se doadoras, e o grande incentivo dos 

profissionais de saúde tem seu papel fundamental nesta decisão. Ao realizar no 

pré-natal na Estratégia Saúde da Família (ESF), é um momento oportuno para o 

apoio e sensibilização das nutrizes. No entanto, evidenciou-se uma precariedade 

dos conhecimentos dos profissionais das ESFs sobre os BLHs.  Em 28,57% dos 

artigos pesquisados as nutrizes relatam que recebiam apoio de pessoas do 

convívio familiar ou de pessoas significativas para elas. Conforme Miranda (2014), 

na doação e manutenção do leite humano, em todo seu processo apesar das 

dificuldades enfrentadas pelas nutrizes, era exprimido por elas um sentimento 

gratificante e à valorização atribuída à doação e apoio de pessoas significativas 
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para elas. Estas nutrizes assumem o processo de amamentação e doação como 

algo comum da vida e necessário à maternidade. Constatou que, entre os anos 

de 2006 a 2013 foram analisados 15 artigos da área Enfermagem sobre Bancos 

de Leite Humano. Destes artigos 26,66% (4) foram publicados em Universidades, 

53,33% (8) artigos publicados em revistas de Saúde e apenas 20% (3) foram 

publicados em Revistas de Enfermagem. Observou-se que as pesquisas 

nacionais de Enfermagem sobre os Bancos de Leite Humano abordam em sua 

maioria a história dos BLH e há necessidade deste gênero de adquirir um olhar 

voltado para a importância potencial do conhecimento que vem sendo gerado nas 

suas diversidades de métodos e de objetos de investigação. Concernente a esta 

ótica, Pereira (2006) retrata a necessidade da pesquisa científica e aponta através 

de estudos realizados a grande importância da pesquisa como incentivadora a 

estudos e descobertas, também como contribuinte para o empoderamento 

através do aprimoramento/aprofundamento do conhecimento na área da 

enfermagem. Comprovando em seus estudos a hipótese de que realmente os 

acadêmicos acreditam que há necessidade de pesquisa para sua formação e 

atuação prática na vida profissional e que a pesquisa pode e deve ser o alicerce 

da formação universitária nos tempos atuais, vislumbrando assim a produção de 

conhecimento como indispensável para a evolução da humanidade. Vindo ao 

encontro do principal propósito desse trabalho que foi o de realizar aproximação 

com o tema bancos de leite humano, a partir da busca por literaturas realizadas 

pela classe de enfermagem. Por esse motivo, foram incluídos estudos de 

abrangência nacional.  Por se tratar de um trabalho acadêmico com coleta de 

dados em fontes secundárias o mesmo não foi submetido à apreciação do comitê 

de ética e pesquisa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da realização deste 

estudo, observou-se que ao empoderar-se deste conhecimento, utilizando-o como 

elemento de inovação tecnológica, de um saber transformador de práticas do 

cuidado e da educação, através de informações cada vez mais adequadas e 

coesas, será então determinada sua intensidade pela capacidade de compartilhá-

la. Tornando-a assim relevante para uma melhor identificação das problemáticas 

dos Bancos de Leite humano. Destaca-se a importância da realização de estudos 

que ampliem o conhecimento sobre os Bancos de Leite Humano produzidos no 

Brasil, a fim de conhecer mais sobre as práticas e procedimentos realizados, o 
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que poderá causar um impacto significativo nas ações que vem sendo 

desenvolvidas na prática de enfermagem, remetendo-nos assim a uma 

atualização do conhecimento disponível. Concernentes a esta ótica amplia-se a 

visão da necessidade da criação de caminhos que ampliem tal compartilhamento, 

com início fundamental na ampliação da produção científica, para que ocorra um 

aumento do conhecimento de enfermagem relacionado às questões dos Bancos 

de Leite Humano. 

 

DESCRITORES: Aleitamento Materno; Bancos de Leite; Leite Humano. 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E O TRABALHO DO 

ENFERMEIRO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Camila Sielski1; Giovanna Batista Leite Veloso2 

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado acontece no oitavo período do curso de 

enfermagem e tem como proposta aproximar o aluno da prática profissional, por 

meio da atuação junto ao enfermeiro nos diversos cenários de aprendizagem, 

estabelecendo vínculo e desenvolvendo habilidades e competência generalistas. 

Para Da Silva, Da Silva e Ravaglia (2009) o estágio supervisionado proporciona 

experiências de âmbito técnico-científico e prepara o futuro enfermeiro para o 

desempenho de suas funções com responsabilidade, ética, liderança, capacidade 

de comunicação e tomada de decisões, sendo isto um fator de grande 

importância já que o profissional estará frente a uma equipe de enfermagem. Este 

estágio tem o intuito, de acordo com as diretrizes curriculares, de integrar a 

atenção individual e coletiva, teoria e prática, ensino e serviço, na perspectiva de 

formar um profissional apto a atender as demandas de saúde da população 

brasileira e contribuir ativamente com a construção do SUS, tanto na rede básica 

quanto na hospitalar (COSTA E GERMANO, 2007). Um dos locais que o aluno 

tem contato durante o seu curso de graduação são as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) locais onde se dispõe da Atenção Primária a Saúde (APS). Na UBS 

o paciente pode receber atendimento básico e gratuito em Pediatria, Ginecologia, 

Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos pelas 

UBS são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de 

exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para 

especialidades e fornecimento de medicação básica (PROGRAMA DE 

ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, 2014). Matta e Morosini (2010) destacam 

que a APS é uma estratégia de organização para atender de forma regionalizada 

à maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações 
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preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades. Neste 

ambiente o enfermeiro tem papel fundamental, pois assume o papel de ações de 

prevenção e cura, além de questões administrativas que o competem dentro da 

unidade. O enfermeiro deve, dentro de uma UBS, perceber quais são as ações 

administrativas que cabem a si, apresentando liderança, planejamento e a 

coordenação do trabalho coletivo. O enfermeiro é responsável pela alimentação 

de dados referentes ao Sistema de Informação em Saúde (SIS) como óbitos, 

nascimentos, agravos e epidemias, informações hospitalares e demais 

informações. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é de relatar a experiência de 

uma acadêmica de Enfermagem, frente às ações que cabem ao enfermeiro 

dentro de uma Unidade Básica de Saúde no município de Curitiba. 

METODOLOGIA: Este é um relato de experiência do estágio curricular 

supervisionado realizado em uma Unidade Básica de Saúde do município de 

Curitiba-PR, no período de julho a outubro de 2014. Este é um estágio obrigatório 

que acontece no oitavo período do curso de enfermagem, com carga horária total 

de 400 horas. A unidade de saúde campo de estágio atende uma população de 

aproximadamente 49700 habitantes, nos princípios do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS) e conta com uma equipe de um enfermeiro, nove 

médicos, quinze técnicos de enfermagem, onze agentes comunitários de saúde, e 

uma equipe de saúde bucal composta por dentista, auxiliar de consultório dentário 

e técnico de higiene bucal. Para a realização do estágio o aluno acompanha as 

atividades práticas administrativas e assistenciais do enfermeiro, baseado em um 

plano de trabalho elaborado junto ao professor supervisor e a descrição destas 

em um portfólio, utilizado como um dos instrumentos para avaliação do 

desenvolvimento do acadêmico. RESULTADOS: A vivência junto ao trabalho do 

enfermeiro dentro de uma Unidade Básica de Saúde durante estes três meses me 

possibilitou observar variáveis temas para aprofundamento do estudo e para 

reflexão da realidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Acredita-se que com a 

oportunidade do estágio supervisionado o aluno consegue além de ter o contato 

com a população, ter contato com administradores e gestores da unidade em que 

se está estagiando. As atividades desenvolvidas neste período de estágio foram: 

acompanhamento das atividades do enfermeiro na rede de proteção, capacitação 

dos ACSs, atuação junto ao programa de tuberculose, alimentação do Sistema de 
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Sis-Prenatal, atendimento à gestante e puérpera, busca ativa de crianças com 

vacinação incompleta, realização e avaliação de curativos, pedidos de materiais 

médico hospitalares para pacientes, realização do exame de eletrocardiograma e 

complementação no quadro de funcionários quando necessário. O primeiro 

contato, com a população, permite que se tenha mais carinho pela importância da 

profissão, pois é o enfermeiro que trata de assuntos mais delicados e particulares 

de cada paciente, criando, desta forma um vínculo com o mesmo. Além desse 

vínculo que se cria, o enfermeiro tem o prazer de acompanhar passo a passo o 

desenvolvimento de alguns casos, sendo eles, uma gestação, o crescimento de 

uma criança ou o tratamento positivo de uma ferida. Um dos casos que mais me 

chamou a atenção neste tempo de estágio e me mostrou como o enfermeiro é 

fundamental, foi em relação ao acompanhamento das crianças que fazem parte 

da Rede de Proteção a Criança e ao Adolescente. A Rede De Proteção à Criança 

e ao Adolescente tem como objetivo prevenir e inibir a violência. Dessa forma os 

profissionais devem atuar detectando situações de risco agindo sobre elas. O 

acompanhamento de cada caso tem como objetivo minimizar reincidências. 

(CURITIBA, 2008).  Todos os meses são enviados à unidade novos casos de 

crianças que necessitam de auxílio e acompanhamento. Cabe à enfermeira definir 

casos que são prioridades e casos que podem ser acompanhados através das 

agentes comunitárias de saúde. Sem a enfermeira no local, estes casos estão 

ficando ao acaso, sem o controle rígido de um profissional que deve realizar a 

visita a essas crianças que são prioridades. Este é apenas um exemplo para 

mostrar a fragilidade de uma unidade sem o atendimento da enfermagem. Outros 

casos como a queda no número de coletas de preventivos, que hoje são 

responsabilidade do enfermeiro em outras unidades, o cancelamento do 

acompanhamento de pacientes com Diabetes e Hipertensão e o 

acompanhamento de pré-natal ser repassado ao auxiliar que estiver na escala, 

reafirmam essa realidade. Nestes meses pude vivenciar a enfermagem como algo 

altamente burocrático. Onde toda ação, independente se realizada pelo 

enfermeiro ou não, deve ser informada via relatório para o Distrito Sanitário ou ao 

órgão específico. O enfermeiro é responsável por pedido de vacinas, pedido de 

materiais, alimentação do SIS-Pré Natal, Controle de Epidemiologia, controle das 

Crianças de Risco, vinculação de gestantes, acompanhamento de cadastro de 
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usuários e demais atividades. Considerações finais: A partir desta experiência, 

pude de ver a importância do enfermeiro e falta que o mesmo faz. Com a sua 

ausência o profissional de forma indireta sobrecarrega a sua equipe fazendo com 

que sejam delegadas tarefas que não condizem com sua formação. A ausência 

do profissional também prejudica a população da região que a unidade atende, 

pois seus programas ficam falhos e algumas vezes ausentes. Mas, independente 

de qualquer adversidade encontrada no estágio, este é ainda o melhor método 

para aprendizado que eu tive contato durante a formação. A partir dele pude 

encantar-me cada dia mais pela profissão. O estágio na unidade de saúde foi 

minha escolha pela possibilidade de contato e acompanhamento do paciente, que 

me permite cada dia mais me mostrar solidária e interessada em problemas além 

dos particulares.  

 

DESCRITORES: Estágios, educação em enfermagem; atenção primária à saúde. 
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CUIDADO DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES 

ACOMPANHADOS EM CENTROS DE ATENDIMENTO 

PSICOSSOCIAL – CAPS  

 

Carla Renata Pereira Batista1 Rachel Joy Cerqueira Kuhnen1, 

Marly B. G. Marton da Silva2           

 

INTRODUÇÃO: Um dos desafios no campo da Saúde Mental é a realização de 

um trabalho interdisciplinar, entretanto é preciso analisar os cuidados de 

enfermagem de forma ampliada, uma vez que alguns modelos se mostraram 

insuficientes para uma questão tão complexa como a atenção aos agravos de 

natureza mental. A assistência ao paciente com agravos mentais, no Brasil, vem 

ao longo dos últimos vinte anos se adequando ao modelo de tratamento proposto 

pela Reforma Psiquiátrica (Sanitária), que pretende garantir à pessoa 

necessitada, não apenas o acesso aos serviços de saúde próprios, como também 

assegurar seu direito ao exercício da cidadania. É preciso que se pense a prática 

assistencial da enfermagem não apenas baseada em modelos tradicionais, mas 

integrada ao movimento da Reforma Psiquiátrica, propondo projetos inovadores, 

atendendo as demandas, e construída com autonomia e liberdade. 

JUSTIFICATIVA: Para que o cuidado de enfermagem aos pacientes com agravos 

mentais seja adequado é necessário que os profissionais de enfermagem 

envolvidos com esse cuidado sejam capacitados, por isso buscamos 

conhecimento por meio da revisão de literatura para embasar um futuro projeto 

educativo que pretendemos desenvolver num Centro de Atendimento Centro de 

Atendimento Psicossocial – CAPS. OBJETIVO: Buscar publicações para o 

embasamento técnico científico referente ao cuidado de enfermagem em 

pacientes com agravos mentais. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de 

literatura de artigos acadêmicos publicados em revistas indexadas, cartilhas e 

sites oficiais do Ministério da Saúde. Por se tratar de um trabalho acadêmico com 
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coleta de dados em fontes secundárias o mesmo não foi submetido à apreciação 

do comitê de ética e pesquisa. RESULTADOS: O início do processo de Reforma 

Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da eclosão do “Movimento Sanitário”, nos 

anos 70, em favor da mudança dos modelos de atenção e gestão nas práticas de 

saúde, defesa da saúde coletiva, equidade na oferta dos serviços, e protagonismo 

dos trabalhadores e usuários dos serviços de saúde nos processos de gestão e 

produção de tecnologias de cuidado (BRASIL, 2005). A Reforma Psiquiátrica 

trouxe ao campo da Saúde Mental, novas propostas e possibilidades de 

assistência ao paciente psiquiátrico, entre eles o Direito à Cidadania. Nesse 

contexto, houve a construção de uma rede de assistência extra-hospitalar, 

permitindo ao paciente de saúde mental ser cuidado em Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS), serviços substitutivos criados com a Portaria 224/92 pelo 

Ministério da Saúde. Sendo o CAPS um serviço extra-hospitalar, ele tem como 

principal objetivo a redução de internações psiquiátricas, com vista ao resgate do 

paciente psiquiátrico nos espaços sociais (BRASIL, 2003). Atualmente, esse 

serviço é regulamentado pela Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, 

que incluiu os CAPS no SUS – reconhecendo a complexidade de serviços 

prestados e sua amplitude de atuação, tanto no território onde se encontra fixado 

quanto na luta pela substituição do modelo hospitalocêntrico de atenção à saúde 

(BRASIL, 2005). O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Brasil foi 

inaugurado em março de 1986, na Cidade de São Paulo. Quanto à sua existência 

deve-se, aqui, mais uma vez dar ênfase e muitos créditos ao intenso movimento 

social, inicialmente de trabalhadores de saúde mental que buscavam melhorar a 

assistência nesse tipo de serviço (BRASIL, 2013). O serviço de um CAPS 

fundamenta-se na concepção e na forma de como se deve dar o cuidado: o mais 

próximo da rede familiar, social e cultural do paciente, para que seja possível a re-

apropriação de sua história de vida e de seu processo de saúde/adoecimento, 

tendo como principal objetivo a ampliação e a qualificação do cuidado às pessoas 

com transtornos mentais, com base no território, atenção hospitalar, portanto, 

tornando-se complementar. Aliado a isso, adota-se a concepção de que a 

produção de saúde é também produção de sujeitos. Os saberes e práticas, não 

somente técnicos, devem se articular à construção de um processo de 

valorização da subjetividade, no qual os serviços de saúde possam se tornar mais 
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acolhedores, com possibilidades de criação de vínculos. Esses vínculos, inclusive, 

devem se dar entre os componentes da equipe, favorecendo uma relação de 

respeito do profissional com ele mesmo, com os outros componentes da equipe e 

com os usuários do sistema. No contexto das necessidades complexas expressas 

por parte significativa da população, o uso de tecnologias nas especialidades 

torna-se parte do tratamento. Aqui, a ênfase de esforços criativos e conjuntos 

inter e transdisciplinares, a mobilização de recursos institucionais e comunitários, 

bem como recursos materiais e subjetivos que somente podem ser articulados a 

partir da construção de projetos terapêuticos singulares, ajustados entre o usuário 

e sua rede social significativa. O CAPS é um serviço de referência para casos 

graves, que necessitem de cuidado mais intensivo e/ou de reinserção 

psicossocial, e ultrapassem as possibilidades de intervenção conjunta das 

equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF e Saúde da Família. 

Deve-se buscar integração permanente entre o NASF e o CAPS num dado 

território, levando em conta que também é tarefa do CAPS realizar ações de 

apoio matricial para a Atenção Primária em Saúde. Além dos serviços específicos 

de cuidados em saúde mental, das equipes de SF e dos NASF, que viabilizam a 

construção de uma rede de atenção, esses dispositivos devem estar articulados à 

rede de saúde em geral e também a outros projetos e recursos intersetoriais e da 

comunidade. Avaliando a assistência aos pacientes de saúde mental em um 

CAPS, Martins, Gomes e Oliveira (2008) descreveu que o cuidado oferecido ao 

portador de transtorno mental segue os princípios de integralidade, feito por meio 

de uma equipe de cunho multi e interdisciplinar, que contemple vários níveis de 

assistência: biológicos, psicológicos e sociais. A enfermagem insere-se nesta 

equipe com um papel de grande valor no que se refere à educação em saúde, 

orientação, acolhimento e assistência, não somente ao usuário do serviço, mas 

aos familiares e à comunidade. Essa relação com a família possibilita a extensão 

do tratamento fora dos limites do CAPS, atingindo o meio familiar e a 

comunidade. A melhoria da qualidade da assistência aos doentes mentais deve 

incluir a abordagem à família, segundo os preceitos da Reforma Psiquiátrica. No 

entanto, os profissionais de saúde devem estar atentos às dificuldades 

enfrentadas por algumas famílias ao lidar com o parente com diagnóstico de 

transtorno mental, pois a participação efetiva da família é muito importante para a 
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prática de tratamento; para isso, é necessária a incorporação de nova temática 

nas disciplinas e currículos de formação de recursos humanos em enfermagem. É 

necessária a sensibilização da equipe de enfermagem para ser capaz de 

reconhecer a família em toda a sua complexidade, demandando apoio, 

principalmente no caso de doenças crônicas, considerando a família como objeto 

de seu cuidado (MARTINS; GOMES; OLIVEIRA, 2008). A enfermagem, segundo 

Martins, Gomes e Oliveira (2008), dentro do serviço do CAPS assume ações que 

vão desde intervenções pessoais até um nível coletivo, por meio de ações que 

atinjam a sociedade de um modo geral, não apenas dentro do CAPS, mas 

também em escolas, unidades básicas de saúde, associações, instituições 

privadas e filantrópicas, a fim de promover uma articulação no sentido de reinserir 

e restabelecer as redes sociais perdidas pelo rótulo ao qual o portador de 

transtornos mentais ficou sujeito há muitos anos (BRASIL, 2013). O desafio é 

promover um ambiente acolhedor, que fortaleça as relações familiares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O sistema público em saúde deve gerar novas 

políticas para as abordagens terapêuticas e preventivas desse segmento da 

população, de maneira a realizar os pressupostos da Reforma Psiquiátrica 

brasileira. Entre esses pressupostos básicos estão a desinstitucionalização e a 

reabilitação psicossocial. Levando em consideração que a reforma psiquiátrica 

revolucionou a tendência do modelo hospitalocêntrico para pacientes 

necessitados do sistema de saúde mental, a construção do novo modelo de 

atenção ainda está em formação e que, nesse sistema, a enfermagem também 

deve acompanhar a tendência.  

 

DESCRITORES: Saúde Mental; Enfermagem; Educação em Saúde. 
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A RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADA 

PELA ENFERMEIRA NO ATO DE AMAMENTAR 

 

André Alexandre J. da Luz1, Carolina Ferdinatta Ferrari¹, Gabriela 

da Silva Lara¹, Marly B. G. Marton da Silva² 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho trata de relatar a experiência vivida por acadêmicos 

de enfermagem da Universidade Positivo, durante o ensino clínico em Saúde 

Coletiva, na realização de oficina com gestantes, sobre a amamentação. O 

aleitamento materno é a forma mais fácil e prática de se construir o vínculo 

binômio mãe-bebê. São muitas as vantagens que o aleitamento traz para a mãe e 

o bebê, mas o que é então a amamentação em sua definição? Segundo o 

dicionário Aurélio é “o ato ou efeito de amamentar” (AURÉLIO, 2009). Entretanto, 

como podemos, como acadêmicos de Enfermagem, mostrar para as gestantes a 

importância deste ato de amamentar, fazendo-as ter prazer durante o 

aleitamento? Este trabalho propõe mostrar a importância de amamentar, as suas 

vantagens, e como a enfermeira pode abordar essa mãe e convencê-la de que 

amamentar irá fazer tanto bem a ela quanto ao bebê. OBJETIVO: O objetivo do 

trabalho é apresentar a relevância da enfermeira como educadora em saúde no 

processo de amamentar. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

tipo relato de experiência, vivenciada por acadêmicos do segundo ano do curso 

de graduação em enfermagem da Universidade Positivo, durante realização de 

ensino clínico na disciplina de Saúde Coletiva. Juntamente com a supervisão da 

professora da disciplina, da Universidade Positivo, foi realizada uma oficina de 

gestantes na Unidade Básica de Saúde de Santa Felicidade, em Curitiba-PR, 

organizada e realizada pelos acadêmicos de enfermagem. A oficina aconteceu 
 
¹ Acadêmicas do 2º ano do Curso de Enfermagem, Universidade Positivo Curitiba – PR.. E-mail: 
ale_jacewicz@hotmail.com, carolferrari64@gmail.com (41) 9162-6266, 
gabriela13lara@hotmail.com. 
² Enfermeira. Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo. Mestre em 
Enfermagem pela instituição de ensino UFPR. Coordenadora do projeto Amigos da Enfermagem 
UP. E-mail: marlymarton@hotmail.com. 
 

mailto:ale_jacewicz@hotmail.com
mailto:carolferrari64@gmail.com
mailto:gabriela13lara@hotmail.com
mailto:marlymarton@hotmail.com


79 

como uma roda de conversas, utilizando exemplos e experiências das mães em 

amamentar e as falas complementares dos alunos que haviam estudado 

previamente sobre o tema escolhido para a oficina.  DESENVOLVIMENTO: A 

grande maioria dos profissionais da área de enfermagem conhece os benefícios e 

vantagens de se praticar o ato de amamentar, mas muitas gestantes, que estão 

apenas a poucos meses de dar a luz, não conhecem. Historicamente as mães no 

Brasil amamentavam pouco e durante poucos meses. Em 1975, uma em cada 

duas mulheres amamentava até os três meses de vida. E em 1999, uma em cada 

dez mães no Brasil amamentavam até o décimo mês de vida do bebê (REA, 

2003). Durante os anos várias práticas, ações, planejamentos, capacitações e 

políticas em prol da amamentação aumentaram esse índice, que muitas vezes era 

baixo, devido às mães não quererem „estragar‟ sua estética (ZIEGEL; CRANLEY, 

1985). O enfermeiro desempenhou um papel muito importante para que houvesse 

uma evolução com as mães, fazendo palestras, oficinas e sendo um verdadeiro 

educador em saúde, quanto ao quesito amamentação. Uma das melhores formas 

de se desenvolver um vínculo com a gestante, independentemente do trimestre 

gestacional em que se encontra, é ofertando oficinas, pois, por meio dos 

encontros e trocas de informações e experiências, o enfermeiro quebra „certas‟ 

barreiras que existem nesta relação profissional da saúde e cliente, 

estabelecendo, assim, uma relação de confiança. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A oficina de gestantes foi realizada para transmitir e obter 

conhecimento das futuras mães. Durante a oficina foi evidenciado o quanto o 

conhecimento popular ainda é passado de geração em geração, e que métodos 

como, o de utilizar a „buchinha‟ e „esfregar‟ a banana no bico do peito da gestante, 

ainda são muito utilizadas no dia a dia dessas futuras mães. O maior destaque 

desta oficina foi a importância de amamentar e todos os benefícios que esse ato 

pode trazer tanto para a mãe quanto para o bebê. Os benefícios para a mãe ao 

amamentar são: facilita a involução uterina; previne o câncer de mama e outros; a 

mulher volta ao peso pré-gestacional mais precocemente; é menor o sangramento 

uterino pós-parto; diminui o risco por fraturas ósseas devido a osteoporose e, é 

um prazer único para a mãe ao amamentar. Os benefícios do aleitamento 

materno para o bebê são: auxilia na prevenção das infecções gastrintestinais, 

respiratórias e urinárias; o leite obtém um efeito protetor sobre alergias, 
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específicas para o leite de vaca; ajuda o bebê a se adaptar a outros alimentos 

mais facilmente; muitas vezes, comparado a vacina devido à imunidade; melhor 

maneira de se alimentar um bebê até os seis meses de vida e, por ser a melhor 

forma de fazer o vínculo com a mãe. Após destacarmos a importância do 

aleitamento, também foi orientado como o leite materno pode prevenir infecções, 

rachaduras e sangramentos no peito da mãe. Demonstramos a prática de 

amamentar com bonecos e com a Mama Cobaia. No final as mães puderam 

expressar o conhecimento adquirido durante a oficina, e todas se mostraram 

muito gratas à atividade desenvolvida. Destacando a importância que teve esta 

conversa com as mesmas, pois abriu novos horizontes e ideias que elas tinham 

sobre o aleitamento materno. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foram evidenciadas as 

melhorias que ocorreram na enfermagem durante os anos, e de como os 

profissionais hoje, podem se capacitar para obter e transmitir o conhecimento. 

Esta oficina realizada na Unidade Básica de Saúde fez com que pudéssemos 

observar e vivenciar a importância que a enfermeira tem como protagonista na 

orientação da gestação de tantas mulheres. A enfermeira está com a mulher 

desde o início da gestação e é a profissional que abre as portas para a mãe na 

unidade básica. Por isso, ela é tão importante desenvolvendo este papel de 

educadora em saúde. A educação em saúde está intrínseca nas realizações 

profissionais da enfermeira. Para que ocorra a educação em saúde nas UBS é 

preciso que a enfermeira se aproprie de conhecimentos, habilidades e atitudes 

para compartilhar com aqueles e aquelas que procuram atendimento e 

acolhimento em instituições de saúde. Enfermeira é aquela que faz da profissão 

um ato de cuidar com amor.  

 

DESCRITORES: Aleitamento materno; Enfermeira; Educação em Saúde. 
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O USO DE ATIVIDADES LÚDICAS NA REABILITAÇÃO DE 

PACIENTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO GRUPO 

AMIGOS DA ENFERMAGEM UP 

 

Bruna da Rocha Porto1, Carolina Ferdinatta Ferrari¹, Cristiane 

Avila Gavlak¹, Daphne Airy Lauriano¹, Marly B. G. Marton da 

Silva² 

 

INTRODUÇÃO: O curso de graduação em Enfermagem da Universidade Positivo 

oferece aos alunos uma experiência única, de vivenciar a profissão de um modo 

diferente. Em fevereiro de 2014 foi aprovado o projeto de extensão do curso com 

o nome “Amigos da Enfermagem UP: a magia de brincar, na arte de cuidar”. Isto 

proporcionou aos alunos de enfermagem uma visão diferente do que é o papel do 

enfermeiro em um todo, e não somente no „tecnicismo‟. O projeto conta com 20 

alunos, divididos em dois grupos - Grupo Alegria e Grupo Gargalhada, que se 

revezam quinzenalmente, para realizarem as visitas intra e extra-hospitalares. 

Essas atividades acontecem sempre às terças-feiras no período da tarde. Além 

de fazerem visitas, os alunos que participam do projeto, também fazem trabalhos 

científicos e, em algumas visitas, fazem educação em saúde, realizando palestras 

sobre temas variados da área da saúde, de uma forma divertida e descontraída. 

Sabemos que o intuito do projeto é induzir à valorização das pessoas visitadas e, 

também, dos acadêmicos. Entretanto, como podemos saber se as visitas dos 

Amigos, realmente, fazem a diferença na rotina dos pacientes, das crianças, dos 

idosos por eles visitados? O objetivo do projeto de extensão do curso de 

enfermagem da Universidade Positivo é levar alegria para qualquer público, seja 

ele, criança ou adulto, doente ou sadio, através de conversas, brincadeiras, 

cantos, teatros, proporcionando uma tarde mais animada e descontraída, para 

aqueles que, muitas vezes, não recebem a atenção desejada. OBJETIVO: 
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Relatar a experiência dos acadêmicos de enfermagem que atuam no projeto de 

extensão “Amigos da Enfermagem UP: a magia do brincar na arte de cuidar” 

durante realização de suas atividades lúdicas. DESENVOLVIMENTO: O projeto 

“Amigos da Enfermagem UP” busca transmitir aos alunos de enfermagem uma 

visão do enfermeiro como um todo, e transmitir alegria aos pacientes que muitas 

vezes estão carentes de atenção. Muitas pessoas não sabem, mas o lúdico pode 

ajudar até o paciente a aceitar melhor o seu tratamento (AZEVEDO, 2007), seja 

ele invasivo ou não. Quando ficamos doentes, além da nossa imunidade baixa, 

também ficamos com o humor afetado, tristes, angustiados, depressivos e, muitas 

doenças são de difícil aceitação e superação, para o paciente e para a família. A 

ideia de usar o lúdico em hospitais, clínicas e lares, que recebam pessoas que 

estão doentes, é para que por meio das brincadeiras, teatros, e músicas, os 

pacientes vejam o quão importante é a vida, e que vale a pena viver e lutar contra 

a doença, mesmo que ela esteja em um estágio mais avançado. Os “Amigos da 

Enfermagem UP” sempre com os rostos pintados, narizes de palhaço, jalecos e 

chapéus, se propõem a utilizar instrumentos, como bexigas, músicas, e danças, 

para distrair os pacientes e levá-los a outro mundo, diferente do que eles vivem 

durante o processo de adoecimento. Muitas vezes, os enfermeiros, mesmo sem 

pintarem seus rostos e sem perceberem, também se utilizam da ludicidade, 

através do sorriso, da alegria, do bom humor, da escuta e da atenção dedicada 

aos pacientes (BEUTER, 2010). O lúdico ainda não é usado em tantos lugares e 

aprovado por todos os profissionais da área da saúde, que justificam sua fala 

dizendo que não é importante ou, muitas vezes, esquece-se de ver o paciente 

como um todo, devido aos muitos anos na prática, o que acaba deixando o 

profissional da área da saúde „mecanizado‟, e, muitas vezes, nem olha para o 

paciente, apenas faz o procedimento. A arte de brincar com o paciente, ainda é 

um dos melhores recursos de comunicação não verbal, muitas vezes ignorada por 

diversos profissionais de saúde. Ao serem realizadas as visitas, uma perspectiva 

é criada diante das atividades lúdicas desenvolvidas pelos “Amigos”. As 

brincadeiras desencadeiam benefícios, atenuam o estresse causado pelo 

ambiente hospitalar, tais como impaciência, tristeza, inquietação e diminuem o 

período de internação. O lúdico feito pelos “Amigos” não apenas é usado como 

uma brincadeirinha qualquer e sem sentindo, que alegra o paciente, é de forma 
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consciente utilizado, colocando-se no lugar do paciente, buscando recuperar sua 

autoestima, tentando resgatar dentro do paciente a vontade de viver e, que 

mesmo que a vida seja difícil, ela ainda pode ser colorida. O Projeto “Amigos da 

Enfermagem UP”, além de passar aos alunos a importância de ver o paciente 

como um todo, nos faz compreender toda a diferença que faz você sorrir para o 

paciente durante um atendimento, e olhar nos olhos dele. Coisas simples que, 

muitas vezes, esquecemos, devido à correria do dia a dia. Como acadêmicos 

participantes do projeto somos muito animados, tentamos trocar experiências com 

os pacientes, e aprendemos como não deixar de lado a empatia, para tratar o 

paciente e o seu familiar da melhor forma possível; mesmo que como futuros 

profissionais não pintemos os rostos, demonstraremos nossos sorrisos, nossa 

amabilidade, nossa empatia e compassividade àqueles sujeitos do nosso cuidado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebemos com as reflexões para desenvolver esse 

trabalho que, embora não seja totalmente aceito, o lúdico faz a diferença na vida 

de pacientes internados, fazendo com que se sintam menos infelizes e 

confortáveis em uma cama de hospital, ou internados em clínicas e lares voltados 

para recuperação de doentes. Também ficou claro, que o projeto “Amigos da 

Enfermagem UP” envolve não só os pacientes, mas principalmente nós alunos, 

que, em cada visita, levamos na nossa bagagem um novo conhecimento, que 

utilizaremos durante nossa carreira profissional, como enfermeiros; levando de 

forma simples e contagiante. Com o rosto pintado e um sorriso no rosto, nós 

“Amigos” proporcionamos a todos que visitamos uma forma de dar risada e 

conversar, e, por onde passamos deixamos nossa marca com as nossas músicas 

e carinhos compartilhados com o paciente em reabilitação, fazendo nosso papel, 

tanto como estudante ou como cidadão, absorvendo as tardes que passamos nos 

divertindo e divertindo aqueles com quem convivemos durante nossas visitas, em 

experiência para a vida profissional que logo nos chegará à porta. 

 

DESCRITORES: Enfermeiro; Lúdico; Reabilitação. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 

TRABALHO EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

 

Elaine Cristina Franzão1, Michelle Morisco ¹, Nathalia Reichwald¹,       

Tatyane Karolinne Vieira¹, Marly B. G. Marton²    

 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho é sobre educação em saúde para prevenção 

de acidentes, especificamente em uma determinada indústria alimentícia, aqui 

chamada de I.A. Seu objetivo principal é a prevenção e, consequentemente, a 

redução dos índices de acidentes e a melhora da qualidade de informações sobre 

perigos no ambiente de trabalho, para assim promover a saúde do trabalhador. O 

uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI‟s e Equipamentos de Proteção 

Coletiva - EPC colabora na redução dos acidentes de trabalho, porém muitos 

operários não utilizam esses equipamentos ou utilizam de maneira equivocada, 

por receberem informações insuficientes para o entendimento da importância 

destes. Silva et al. (2013) referem que as práticas educativas realizadas pela 

equipe de enfermagem apresentam-se como norteadoras na prevenção e 

promoção da saúde dos trabalhadores. A Lei 7.498/86 (BRASIL, 1986) legaliza a 

profissão de enfermagem em todas as categorias, ou seja, do nível superior ao 

médio e menciona o que é da competência de cada profissional, sendo o 

enfermeiro líder da equipe de enfermagem. Cabendo-lhe como uma de suas 

atribuições a educação para contribuir com a melhoria da saúde da população. No 

campo específico da Saúde do Trabalhador é desejável ações de promoção da 

saúde voltadas a esse segmento. JUSTIFICATIVA: O índice de acidentes de 

trabalho em Indústrias Alimentícias no Brasil, de janeiro a agosto de 2014, é o 

segundo maior entre os acidentes deste setor econômico, segundo o Sistema 

Federal de Inspeção do Trabalho – Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 

a marca de 154 acidentes registrados sendo que as Indústrias Químicas, com 80 
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acidentes no mesmo período, estão no terceiro lugar da lista. Essa comparação 

torna evidente a importância da atenção ao trabalhador do ramo das Indústrias 

Alimentícias. O perigo nesse setor é inevitável, mas a redução dos acidentes é 

possível. Esses acidentes podem e devem ser prevenidos com a melhora da 

comunicação entre funcionários, maiores informações sobre locais de riscos e 

equipamentos de segurança e maior atenção para com os operários. OBJETIVO: 

Elaborar um projeto educativo sobre riscos de acidentes na indústria alimentícia. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura para fundamentar a 

elaboração do projeto educativo sobre os riscos de acidentes na indústria 

alimentícia. A primeira proposta será a realização de palestras para gestores, 

líderes de setores e operários, juntamente com a Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA) da indústria, com o intuito de adquirir a aceitação tanto do 

projeto dentro da indústria, quanto dos profissionais de enfermagem dispostos no 

local para a sua implementação. Essas palestras serão realizadas mensalmente, 

abordando os resultados adquiridos por meio de gráficos compostos dos índices 

de acidentes ocorridos durante o mês. É necessário que os enfermeiros estudem 

e analisem o Mapa de Riscos realizado pela CIPA da I.A. para que, assim, saibam 

exatamente onde as placas de padronização de cores e sinalização dos riscos 

serão colocadas adequadamente. Os enfermeiros orientarão os funcionários 

sobre as placas, explicando a relação das cores com a periculosidade do local 

sinalizado. Uma das funções do Enfermeiro do Trabalho é ser o responsável pelo 

treinamento dos trabalhadores da indústria, instruindo-os sobre o uso de roupas e 

dos materiais adequados para a segurança destes (RIBEIRO, 2012). Deverão, 

ainda, possuir conhecimento adequado sobre os equipamentos de segurança 

necessários para o ambiente de trabalho, para que, assim, estes equipamentos 

totalizem sua eficácia, proporcionando a prevenção dos acidentes. 

DESENVOLVIMENTO: O Ministério do Trabalho classificou e dividiu os riscos em 

cinco grupos: químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos. Os riscos 

aqui tratados serão os físicos, químicos, de acidentes e ergonômicos, pois são os 

de maior incidência nas indústrias alimentícias. Ribeiro (2012) descreve sobre os 

grupos de risco assim: no grupo 1, representado pela cor  verde, engloba os 

riscos físicos, que são: ruídos, vibração, radiação ionizante, radiações não 

ionizantes, frio, calor, pressão anormal e umidade. A cor vermelha representa o 2º 
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grupo, onde encontramos os riscos químicos: poeiras, fumos, névoas, neblinas, 

gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos. O grupo 4, de cor 

amarela, dos riscos ergonômicos são representados  por: esforço físico intenso, 

levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, 

controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho em 

turno e noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade, 

outras situações causadoras de estresse físico e/ou psíquico. O grupo azul (5) é 

representado por riscos de acidentes: arranjo físico inadequado, máquinas e 

equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, 

iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, 

armazenamento inadequado, animais peçonhentos, outras situações de risco que 

poderão contribuir para ocorrência de acidentes. O intuito de implementar essa 

padronização é informar e sinalizar aos trabalhadores onde o risco de acidentes é 

eminente, sendo assim, atentá-los para o cuidado ambiente sinalizado. As 

determinações do capitulo V da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, 

instituída no Governo Vargas pelo decreto-lei nº 5.452 de 1º de Maio de 1943, 

para serem colocadas em prática, são detalhadas pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, na forma de Norma Regulamentadora (NR), portanto, as NR 

regulamentam o que está determinado na CLT (atualmente existem 34). Cada 

Norma Regulamentadora trata de um assunto específico de saúde e/ou 

segurança do trabalho (RIBEIRO, 2012). A NR-5 estabelece a criação da 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, com o objetivo de prevenir 

acidentes e doenças decorrentes do trabalho para compatibilizar o trabalho com a 

preservação da vida, é composta de representantes do empregador e dos 

empregados. As reuniões da CIPA são mensais e durante o expediente normal de 

trabalho (RIBEIRO, 2012). A NR-6 trata sobre o uso de EPI, sendo todos os 

dispositivos usados individualmente pelo trabalhador, protegendo-os dos riscos 

presentes no ambiente de trabalho. Estabelece a obrigatoriedade de o EPI ter 

certificado de aprovação (CA) do MTE. Estabelece, ainda, que a empresa deverá 

fornecer gratuitamente o EPI sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos (RIBEIRO, 2012). A NR-9 

estabelece a obrigatoriedade do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais), independentemente de seu grau de risco e do número de 
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funcionários. O objetivo do PPRA é preservar a saúde dos trabalhadores com a 

antecipação, reconhecimento, avaliação e desencadeamento de medidas de 

controle dos riscos existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, 

tendo em vista também a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os profissionais da enfermagem deparam com 

muitas situações que envolvem o tema da saúde e do trabalho, não apenas 

relacionados apenas ao próprio trabalho, mas aos indivíduos e a coletividade que 

atendem. Cabe a todos os profissionais da enfermagem a sensibilização para as 

questões de saúde do trabalhador e o compromisso com a promoção e a 

manutenção da integridade física e psíquica dos trabalhadores em geral. Enfim, 

para que a implementação deste processo educativo seja eficaz, o profissional 

deve atentar para suas obrigações no ambiente de trabalho. Conhecer o mapa de 

riscos da indústria é importante para a localização e padronização da 

classificação dos riscos. Ouvir os trabalhadores sobre os riscos do ambiente de 

trabalho e suas sugestões de eliminação ou atenuação destes riscos. Garantir 

que os EPIs e EPCs sejam suficientes para todos os trabalhadores, com uma 

qualidade eficaz para sua proteção. E atentar-se sempre que o compromisso da 

equipe disposta no local deve ser com a manutenção e promoção da integridade 

física e psíquica de todos os trabalhadores. O presente estudo buscou 

demonstrar as contribuições do enfermeiro na educação em saúde voltada para 

trabalhadores. Salienta-se que o planejamento das ações educativas de acordo 

com as vivências prévias dos indivíduos, contextualização de sua realidade de 

trabalho e necessidades, apresentam se como escopo para eficácia e adesão das 

práticas educativas sensibilizadoras. 

 

DESCRITORES: Prevenção de Acidentes; Enfermagem; Educação em Saúde.  
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ATIVIDADES LÚDICAS COMO INSTRUMENTO 

HUMANIZADOR DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Erika Gelta de Araujo1, Sarah Gonçalves Miguel¹, Valeska 

Gabriela Klicheviski¹, Marly Marton2 

 

INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da 

Saúde surgiu em 2003, com o objetivo de ampliar a humanização dos serviços de 

saúde, tendo como princípio a valorização dos diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção de saúde (BRASIL, 2004). Apesar das diretrizes e da 

abordagem da humanização pelos acadêmicos da área da saúde, na prática, ela 

não tem se concretizado. Este é um dos motivos que o lúdico tem sido aplicado 

pelos “Amigos da Enfermagem UP: a magia do brincar na arte de cuidar”, projeto 

de extensão do curso de enfermagem da Universidade Positivo, para que a 

humanização não seja um simples conceito abordado pelos acadêmicos e 

profissionais de saúde, mas principalmente um ato fundamentado num propósito. 

O lúdico permite uma visão mais ampla dos profissionais de saúde frente a 

humanização, pois é através da diversão que o ato de humanizar é exemplificado 

de forma leve e descontraída, por meio de ações lúdicas  a empatia é vista com a 

valorização merecida e praticada de forma coerente, mostrando aos profissionais 

de saúde a importância da humanização, fazendo-os refletir e, então, colocar em 

prática ações humanizadas, resgatando assim, o respeito e dignidade à vida 

humana. Atualmente, a palavra „humanização‟ é abordada de forma pouco 

significante para muitos profissionais da saúde, visto como algo rotineiro e de 

pouca importância, tendo por consequência o ato de humanizar ser pouco 

concretizado e dificilmente valorizado pelos profissionais, esquecendo-se de que 

o paciente é um ser que tem vontade própria, é um ser que pensa e, 

principalmente, que sente. OBJETIVO: Mostrar aos profissionais de saúde o 

quanto o lúdico aplicado pelos “Amigos da Enfermagem UP” tem a eficiência de 
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transformar o intrínseco de uma pessoa, fazendo com que através deste, o ato de 

humanização seja praticado. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, realizada no período de julho de 2014, pelo lúdico grupo 

Amigos da Enfermagem UP, relatando respostas referentes a humanização dos 

profissionais de saúde através da ludicidade, baseando-se na experiência de uma 

apresentação aos estudantes técnicos de enfermagem, realizada pelo grupo em 

comemoração da semana de Enfermagem na Sociedade Educacional de 

Curitiba/PR (SEDUC). As  impressões foram obtidas  por meio de  observações 

de alguns membros do grupo Amigos da Enfermagem UP e, também,  pelas 

críticas vindas dos estudantes do curso técnico de enfermagem após a 

apresentação. Por se tratar de um trabalho acadêmico, o mesmo não foi 

submetido à apreciação do comitê de ética e pesquisa. RESULTADOS: Cada 

palavra possui o seu sentido e, além dos significados que encontramos no 

dicionário, as palavras se caracterizam com o seu „uso‟, ou seja, por quem as 

pronuncia, onde, quando, para quem, para que, como e quando são ditas, e 

quando falamos de humanização devemos nos atentar para o „uso‟ dessa palavra, 

pois o seu significado vai além do que dizemos, essa palavra se conceitua em 

atitudes, ainda que seja a menor delas, como um simples toque (OLIVEIRA; 

COLLET; VIERA, 2006). Humanizar é afirmar o humano na ação e isso significa 

cuidado, porque só o ser humano é capaz de cuidar no sentido integral, ou seja, 

de forma natural e ao mesmo tempo consciente, conjugando desta forma os 

componentes racionais e sensíveis (WALDOW; BORGES, 2011). Dessa forma, a 

humanização em saúde é uma via de mão dupla, é um processo que produz e se 

reproduz na relação usuário-profissional, ou seja, um processo que evolui através 

da empatia, o profissional não deve se basear apenas no tecnicismo, ainda que 

este ocupe uma boa parte dos profissionais da área da saúde, porque a técnica é, 

também, primordial para nossa evolução, porém, quando usada com 

particularidade, esta deixa de se destacar (COLLET; ROZENDO, 2003). A 

humanização caminha juntamente com a técnica, ambas se aprimoram e 

constituem o profissional de saúde. Chega a ser irônico relatarmos que é 

necessário mais humanização em „seres humanos‟, pois estes intrinsicamente já 

deveriam ser humanizados, entretanto, a maioria dos profissionais, principalmente 

da área da saúde, deixa a rotina tomar conta de suas atividades, desempenhando 



93 

seu papel sem competência, deixando de lado o indivíduo, o que não faz parte do 

nosso objetivo como exemplares profissionais de saúde. No caso da enfermagem, 

os profissionais enfermeiros têm como objetivo principal o ato de cuidar, não 

sendo este um cuidado empírico, mas sim pautados em conhecimentos 

científicos, habilidades e atitudes. Como mencionado acima, a humanização 

caminha  com o conhecimento científico, pois a enfermagem, como dizia Wanda 

Horta, é “gente cuidando de gente” (CRISTINA et al., 2008). Por esse motivo, 

usamos o lúdico como papel essencial para desempenhar as práticas de 

humanização. Quando nós, Amigos da Enfermagem UP, realizamos a visita no 

SEDUC, pudemos  perceber o quanto o trabalho lúdico contribui para um bom 

profissional, pois ao desenvolvermos nossas atividades lúdicas tivemos 

percepções marcantes pelas expressões e olhares em meio a nossa 

apresentação e críticas construtivas após a mesma. Nossa apresentação se 

baseou em atividades realizadas pelos integrantes do grupo e pela coordenadora 

do mesmo, sendo elas: um teatro que foi realizado de forma lúdica e com a 

participação dos integrantes da platéia, os estudantes técnicos de enfermagem, 

em seguida foi realizado uma explanação reflexiva sobre a fundamentação do 

projeto dos Amigos da Enfermagem UP e, por fim, encerramos nossa 

apresentação cantando a música oficial do grupo. Em meio a nossa 

apresentação, foi visível o quanto os estudantes do curso técnico de enfermagem 

foram tocados pela nossa ludicidade, pois estavam atenciosos, interessados, 

participativos e alguns, também, estavam chorosos, emocionados. Ao término da 

apresentação, tivemos a oportunidade de conversar com algumas pessoas da 

platéia, quando uma delas nos falou de suas emoções sentidas durante a 

apresentação. Uma frase mencionada por uma aluna do curso técnico de 

enfermagem nos estimulou para a construção desse trabalho: “Vocês, Amigos da 

Enfermagem UP, trouxeram a nós o benefício do lúdico, por esse motivo, podem 

se sentir com o dever cumprido, pois, com certeza, todos sairemos daqui mais 

humanizados”.  Pudemos perceber a importância de transmitir a alegria, a ternura, 

o bom humor, por meio de nossas atividades lúdicas, que  proporcionaram a 

esses futuros profissionais da enfermagem uma visão diferente do que vivenciam 

e vivenciarão no ambiente de trabalho. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por meio da 

vivência dessa apresentação, concluímos quanto a atividade lúdica é capaz de 
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transformar o ser humano, sendo este um ser que por si  já deveria ser 

humanizado, porém necessita de estímulos como a ludicidade para despertar o 

„eu‟ humanizado em seu interior. Assim, cabe a nós, futuros profissionais 

enfermeiros, atentar para esses estímulos e aproveitar cada oportunidade para 

sermos melhores pessoas e profissionais no cuidado de enfermagem. Ao 

analisarmos cada momento vivido como membros do grupo lúdico, sentimos 

imensa gratificação pelo resultado do nosso trabalho, pois nós, Amigos da 

Enfermagem UP trabalhamos com o objetivo da humanização através da 

ludicidade, sendo assim, temos a dádiva de concluir que a nossa missão foi 

concretizada. 

 

DESCRITORES: Enfermagem; Lúdico; Humanização. 
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A RELEVÂNCIA DO PROCESSO EDUCATIVO NA 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO COM 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Alisan Torres M. de Freitas1, Ana Paula Telles S. Baun1, Andrea 

de Almeida Redua1, Maeli Matias1, Marly B. G. Marton da Silva2 

       

INTRODUÇÃO: Os profissionais da saúde estão expostos a acidentes de trabalho 

com material pérfuro cortante com risco patológico de contaminação ocasionado 

por microrganismos que, em contato com o sangue, trazem danos à saúde, tanto 

fisicamente como psicologicamente. O risco de exposição pelos colaboradores a 

infecções acidentais ocorridos em ambientes hospitalares provocam no 

profissional lesão física, medo, sentimentos de angústia e de ansiedade. Afetando 

o psicológico, trazendo insônia, mudança de comportamento e nervosismo. O 

contato com os materiais contaminados pelo sangue ou fluídos podem provocar a 

contaminação ao vírus de imunodeficiência humana (HIV), hepatite B (HBV) e 

hepatite C (HCV). Os profissionais da enfermagem formam o maior número de 

trabalhadores vítimas de contaminação por prestarem cuidados diretos aos 

pacientes diariamente. Apesar de haver medidas de pré-exposição 

fundamentadas em evidências científicas e recomendadas por órgãos nacionais e 

internacionais, muitas vezes, as medidas preventivas não são incorporadas à 

prática. Os profissionais não reconhecem os riscos eminentes a infecções e aos 

riscos ocupacionais (PIMENTA et al., 2013). De acordo com Siqueira et al. (2014), 

o risco de contaminação pelo vírus HIV é um caso a cada 300 exposições a 

sangue contaminado; o risco de infecção  do vírus hepatite B varia de 6% a 30%, 

podendo chegar a 60%, e o vírus HCV, a exposição ao sangue contaminado é de 

1,8%. O manuseio de material pérfuro cortante coloca os profissionais em risco. O 

contato com a mucosa, pele não íntegra, sangue, sêmen, secreção vaginal, entre 

outros, também trazem sérios riscos à saúde do trabalhador. JUSTIFICATIVA: É 
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importante o uso de equipamentos de proteção individual, e não há diferença 

significativa entre as categorias profissionais (auxiliares de enfermagem, técnico 

de enfermagem e enfermeiro). Foi provado que as luvas são sempre utilizadas 

pelos trabalhadores de enfermagem durante os procedimentos e que as 

máscaras também são utilizadas em percentual significativo, entretanto os óculos 

de proteção nem sempre são utilizados. Quanto às medidas adotadas pelos 

trabalhadores para tornar a prática do trabalho segura foi constatado que 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem ser disponibilizados pelo 

serviço (SILVA, CORTEZ, VALENTE, 2011). Grande ênfase é dada para a 

lavagem das mãos e cuidados com materiais pérfuro cortantes. A vacinação 

contra a hepatite B é amplamente indicada aos profissionais e estudantes da área 

da saúde, pois essa é uma forma de se prevenir contra infecções se caso o 

profissional se cortar com materiais pérfuro cortantes contaminados. Quem 

recebe a vacina contra hepatite B adquire imunidade e não corre o risco de 

contrair a doença. Os usuários de materiais pérfuro cortantes devem descartar os 

resíduos em recipiente específico para este tipo de resíduo. Dessa forma, evitam-

se acidentes. OBJETIVO: Buscar conhecimento sobre acidentes por pérfuro 

cortantes por meio da revisão da literatura. METODOLOGIA: Trata-se de uma 

revisão de literatura, por meio de levantamento de artigos científicos, buscando os 

descritores educação em saúde, enfermagem e prevenção, publicados em língua 

portuguesa, nos últimos oito anos, sobre prevenção de acidentes de trabalho com 

material pérfuro cortante, visando a educação em saúde realizada pelo enfermeiro 

para orientar o profissional a desenvolver cuidados ao manusear materiais 

biológicos evitando o contato com microrganismos. Por se tratar de um trabalho 

acadêmico, o mesmo não foi submetido à apreciação do comitê de ética e 

pesquisa. RESULTADOS: A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) tem a 

finalidade de promover a proteção, a segurança e a saúde dos trabalhadores e 

dos serviços de saúde em geral em relação a acidentes ocasionados por agentes 

biológicos. Em caso de acidentes com material biológico (pérfuro cortantes), 

imediatamente o trabalhador deve procurar atendimento especializado (até as 

duas primeiras horas), para que seja avaliado o risco de contaminação por HIV, 

HBV, HCV, e adotadas medidas cabíveis, como coleta de sangue para sorologias, 

indicação de quimioprofilaxia, realizando em seguida a notificação conforme a 
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legislação trabalhista – a Comunicação de Acidente de Trabalho CAT (PIMENTA 

et al.,2013). Os materiais pontiagudos, segundo a Resolução número 5 de 1993 

do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, são de modo geral as 

agulhas, os escalpes, lancetas, ampolas de vidros, entre outros. O risco vivido 

pelos profissionais da saúde, em especial a equipe de enfermagem, a exposições 

de materiais biológicos contaminados é um problema a ser discutido, já que fere a 

capacidade física e psicológica do profissional. Segundo Vieira et al. (2008), os 

acidentes podem ocorrer por inúmeros problemas, como desatenção do 

trabalhador, excesso de segurança na realização da técnica, já que o profissional 

acompanha o paciente diariamente e realiza de forma repetitiva o manuseio com 

perfuro cortante adquirindo auto confiança no desempenho da técnica. A agitação 

psicomotora do paciente, a sobrecarga de trabalho, ambientes com pressão de 

supervisores, a pouca experiência do profissional, a negação ao uso de EPI são 

fatores que contribuem para que o acidente de trabalho ocorra. A evolução das 

terapias antirretrovirais traz um falso pensamento de que o portador do vírus do 

HIV pode sobreviver por muitos anos sem adquirir os sintomas. Há também um 

pensamento de que, o fato do paciente ter em seu diagnóstico outra patologia, 

afasta o risco do mesmo ser considerado um portador de doenças infecto 

contagiosas, sabendo que muitos clientes soropositivos tem sua patologia 

desconhecida (VIEIRA et al., 2008). De acordo com Sarquis et al. (2009), os 

sentimentos de medo e angústia ocasionados por acidente em ambiente 

hospitalar com material contaminado é intenso, envolvendo familiares e chefias. A 

possível transmissão traz mudança na rotina dos trabalhadores, como o contato 

físico com parceiros e com o filho, quando o mesmo ainda é amamentado pela 

mãe. Há também o medo de se expor à chefia, gerando a possível chance de 

perder o emprego. Em casa pode haver desentendimento familiar ao contar ao 

companheiro que deverão usar preservativos nas relações sexuais, havendo na 

maioria das vezes um desentendimento entre o casal. O desespero com a 

confirmação da doença é grande, podendo levar a problemas mentais, incertezas 

com o futuro e, principalmente, a perda com a relação ao trabalho (MAGAGNINI 

et al., 2009). Viver com a insegurança em relação ao futuro traz ao profissional 

um sentimento avassalador em relação ao HIV. Por outro lado, há certa 

tranquilidade pelas vítimas em relação à infecção pela hepatite, já que os 



98 

profissionais são vacinados contra o vírus. Segundo Vieira et al. (2008), todos os 

colaboradores  que entram em contato com pacientes, estão sujeitos a infecção 

por HIV, sendo que está havendo um aumento neste índice com os trabalhadores 

de enfermagem, devendo haver uma melhor atenção em respeito ao problema, 

direcionando e medidas preventivas  para reduzir o número de acidentes. Visando 

garantir a segurança do trabalhador, deve haver uma elaboração dos serviços 

educativos que promovam a prevenção de acidentes e exposição aos 

microrganismos, apoio às vitimas e um controle profilático que diminuam, ao 

máximo, as chances de contrair o vírus do HIV, além do apoio psicológico e 

acolhimento ao profissional. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A respeito do tema 

acidentes de trabalho envolvendo profissionais de enfermagem em instituições de 

saúde apontam para a necessidade de prudência sobre os acidentes com perfuro 

cortantes, isso devido aos riscos que os trabalhadores estão envolvidos.  

Ressalta-se a necessidade do profissional enfermeiro em se capacitar com 

conhecimento técnico e científico sobre a prevenção de acidentes com pérfuro 

cortantes para educar sua equipe de trabalho, evitando-se, assim, agravos aos 

profissionais. Além disso, podem-se perceber as ações das instituições de saúde 

e dos profissionais quanto à eventualidade desses acidentes de trabalho, bem 

como do apoio legal a respeito. Contudo, convém evidenciar que mesmo com as 

discussões sobre a importância de realizar os procedimentos necessários para 

prevenção ou tratamento das situações dos acidentes de trabalho, especialmente 

com trabalhadores de enfermagem e envolvendo materiais pérfuro cortantes no 

cotidiano dos profissionais de saúde, os desafios ainda são grandes para que a 

prevenção e o apropriado encaminhamento sejam realizados. 

 

DESCRITORES: Educação em Saúde; Enfermagem; Prevenção. 
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O ENFERMEIRO COMO EDUCADOR PROMOVENDO A 

SAÚDE DO TRABALHADOR NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Daiane Venancio da Silva1, Emanuelli Machado Mendes ¹, Vivian 

Torres de Paula¹, Viviane do Reis dos Santos¹ e Marly B. G. 

Marton2 

 

INTRODUÇÃO: Segurança do trabalho pode ser entendida como o conjunto de 

medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do 

trabalhador (CHIAVENATO, 1997). Segundo dicionário Aurélio, a palavra 

„segurança‟ é sinônimo de certeza, garantia e proteção, e é isso que as empresas 

buscam ao implantar a segurança no trabalho. Ao falar sobre a construção civil, é 

de extrema importância fazer uso de determinadas normas regulamentadoras, em 

especial a NR 18 que tem como título: “Programa de Condições e Meio Ambiente 

de Trabalho na indústria da construção” (PCMAT) e dentro dela há especificações 

de atividades relacionadas ao tema „construção‟, orientando sobre o equipamento 

de segurança que deve ser usado na atividade exercida. Uma das medidas 

adotadas pelo empregador é a implementação da Norma Regulamentadora 6, 

que regulamenta os equipamentos de proteção individual - EPI‟s, que segundo a 

norma regulamentadora, entende-se por “todo dispositivo ou produto de uso 

individual, destinado à proteção de riscos que possam ameaçar a segurança e a 

saúde no trabalho”. Entretanto, o grande problema acontece quando a empresa 

investe apenas nos equipamentos de segurança, mas deixam a instrução e o 

treinamento a desejar. Em muitos dos casos, os índices mostrados em 

estatísticas do Ministério do Trabalho são de maior quantidade em acidentes na 

área da construção. Isso ocorre devido à falta de treinamento e, também, pelos 

treinamentos inadequados. E é nesse ponto que a enfermagem deve atuar, 
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fazendo a prevenção de acidentes, educando o trabalhador sobre o correto uso 

dos dispositivos de segurança, conscientizando e fiscalizando o correto uso dos 

equipamentos, como, também, verificando sinais vitais antes de executar uma 

determinada atividade de risco, entre outras coisas. JUSTIFICATIVA: É 

imprescindível conscientizar o trabalhador sobre a importância do uso de EPI‟s, 

pois é necessário um trabalho seguro, evitando acidentes e doenças os quais o 

afasta de seu meio de trabalho, como exemplo o câncer de pele. Segundo 

Simões et al. (2011), os trabalhadores da construção civil são um dos maiores 

grupos de risco para o câncer ocupacional, pois, muitas das vezes, as medidas de 

proteção adotadas pelos trabalhadores para prevenção são insuficientes e a 

forma como são utilizadas não está em consonância com a literatura para 

protegê-los desta patologia. Esses agravos à saúde podem trazer a incapacidade 

fisica e mental do trabalhador, podendo levá-lo a morte. O enfermeiro pode 

educar os trabalhadores sobre os benefícios do correto uso dos equipamentos de 

proteção individual - EPI‟s e, também se for preciso, impactá-los quanto ao que 

pode ocorrer com a falta ou mau uso dos mesmos, prevenindo, assim, acidentes 

de trabalho e doenças ocupacionais. OBJETIVO: Conhecer a atuação do 

enfermeiro na educação em saúde com os trabalhadores da construção civil, 

ressaltando a necessidade e obrigatoriedade na utilização de EPI‟s. 

METODOLOGIA: Este estudo trata de uma revisão de literatura para conhecer, 

por meio de artigos científicos e técnicos, o papel dos enfermeiros que atuam na 

saúde do trabalhador, desempenhando função educativa na prevenção de 

acidentes e doenças decorrentes da atividade laboral, com ênfase na educação 

do uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Foram consultados 

artigos indexados na base de dados Lilacs, Bireme, com textos completos em 

português e protocolos do Ministério do Trabalho e Emprego. Por se tratar de um 

trabalho acadêmico, o mesmo não foi submetido à apreciação do comitê de ética 

e pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A NR 6 considera como 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI‟s) todo dispositivo ou produto de uso 

individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis 

de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. A empresa é obrigada a fornecer 

aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 

conservação e funcionamento. Segundo Alleoni (2014), o empregador deve 
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fornecer aos trabalhadores os EPI‟s adequados, de acordo com o disposto no 

anexo I da NR 6 onde estão listados todos os tipos de equipamentos de proteção 

individual., sendo EPI para proteção da cabeça; EPI para proteção dos olhos e 

face; EPI para proteção auditiva; EPI para proteção respiratória; EPI para 

proteção do tronco; EPI para proteção dos membros superiores; EPI para 

proteção dos membros inferiores; EPI para proteção do corpo inteiro e EPI para 

proteção contra quedas com diferença de nível. Em especial, na área da 

construção civil, há uma necessidade maior em treinar os colaboradores, visando 

a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, ele deve ser ministrado dentro 

do horário de trabalho, antes do trabalhador iniciar suas atividades ou 

periodicamente no início de cada fase da obra. Nesse treinamento devem ser 

abordadas informações sobre as condições de seu ambiente de trabalho, riscos 

inerentes a função do colaborador, o correto uso do EPI e informações sobre os 

equipamentos de proteção coletiva existentes no canteiro de obra. O papel do 

enfermeiro na educação em saúde é realizar atividades de promoção, proteção, 

prevenção, reabilitação e recuperação da saúde (ROCHA et al., 2000). A 

educação tem um papel essencial na construção do futuro da enfermagem sendo 

primordial na preparação de profissionais, desse modo o enfermeiro educador 

deve continuamente examinar e desenvolver o conteúdo já existente e introduzir 

novas metas, conteúdos e métodos de ensino que alcancem as necessidades das 

pessoas a quem servem (ZANOTTI, 1996; SILVA, 2004). Essa ação educativa, 

individual ou coletiva, deve ser programada e preparar recursos diversos, tal 

como uma abordagem unificada e coerente para que os trabalhadores se sintam 

respeitados e participativos nas ações de melhoria da qualidade de vida 

(ZANOTTI, 1996; SILVA, 2004). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos, a partir 

deste trabalho, que o uso de EPI‟s na construção civil é essencial para que os 

trabalhadores tenham segurança em seu ambiente de trabalho. Existem 

empresas que fornecem EPI‟s e mostram para seus funcionários como deve ser a 

utilização correta dos equipamentos, porém, existem empresas que fazem o 

fornecimento, mas não demostram a utilização correta. O uso correto de EPI‟s 

poderá prevenir acidentes e doenças ocupacionais, com isso o papel do 

enfermeiro educador é fazer a educação em saúde na construção civil explicando 

e mostrando para os trabalhadores como é importante a utilização desses 
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equipamentos de segurança. O enfermeiro tem a função, também, de 

conscientizar os empregadores, mostrando para eles a importância do 

fornecimento de equipamentos e treinamento correto para que os trabalhadores 

usufruam toda segurança possível, podendo assim evitar problemas futuros. 

 

DESCRITORES: Saúde do Trabalhador; Educação em Saúde; Enfermagem. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO COMO EDUCADOR EM SAÚDE 

NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 

 

Desiree Louise1, Layse Gabrielle Mendonça1, Suellen Natiele M. 

Santos1, Marly B. G. Marton Silva2 

 

INTRODUÇÃO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC é uma patologia 

que atinge os pulmões, causada por vários motivos, mas principalmente pelo 

uso/exposição ao tabaco. A doença antigamente era conhecida como bronquite 

crônica (aumento de muco nos cílios localizada nas vias aéreas) e enfisema 

pulmonar (destruição das paredes pulmonares e dos alvéolos, fazendo perder a 

sua elasticidade), caracterizada pela destruição das árvores respiratórias e das 

paredes pulmonares geralmente progressivas dificultando a entrada de oxigênio e 

saída de dióxido de carbono (PADILHA et al., 2010). Segundo a Organização 

Mundial da Saúde, a DPOC será a terceira principal causa de morte em 2020. 

Apesar de o tabagismo ser o principal causador da DPOC, podemos citar outros 

exemplos considerados fatores de risco (BRASIL, 2010). Na zona rural, é comum 

encontrarmos famílias que ainda usam o fogão a lenha, a exposição prolongada à 

fumaça gerada na queima da madeira é altamente nociva à saúde. Foi 

comprovado que há um maior número de casos da doença na zona rural, devido 

ao grande número de fumantes nessa área. Padilha et al. (2010) referem que no 

interior as pessoas se expõem demais à fumaça de fogão a lenha. Outro 

problema é que são adeptos do cigarro de palha, do cachimbo, do charuto, que é 

tão nocivo quanto o cigarro manufaturado, esclarece José Eduardo Cançado, 

presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Os sintomas são 

ocasionalmente confundidos com o envelhecimento.  Entre os mais comuns são a 

grave falta de ar (dispneia), tosse e produção de catarro - expectoração (com a 

presença ou/e ausência de chiado no peito). O principal fator a se prestar 

atenção, é quando a dispneia impede a pessoa de realizar ações, que antes 
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realizava naturalmente e sem cansaço, como subir uma escada ou tomar banho. 

O diagnóstico é realizado pela história clínica, exame físico, realização de exames 

como a espirometria - aparelho no qual a pessoa sopra em um bocal e é avaliada 

a sua capacidade respiratória, raio X de tórax e bacterioscopia e cultura de 

escarro, indicado para caso haja falha no tratamento de pacientes internados, útil 

também para detectar tuberculose e infecções. Quando constatada a presença da 

doença, os primeiros passos a se iniciar são a terapêutica multiplamente 

farmacológica, com diferentes vias de administração, via oral, inalatória, como, 

por exemplo, administração de broncodilatadores e estratégias não 

farmacológicas, como mudanças alimentares e exercícios físicos diários.  Para 

que obtenhamos a melhora eficaz no paciente, contamos com equipes de 

enfermeiros, fisioterapeutas, pneumologistas, psicólogos para que auxiliem na 

autonomia do paciente e reabilite a sua função pulmonar. Em casos mais graves, 

é indicado o uso de oxigênio. Matsumoto (2009) apresenta um plano de cuidados 

que a equipe de enfermagem pode prestar para o paciente, e nele estão inclusas 

algumas medidas como a de drenagem postural, aumento de oferta hídrica ao 

paciente e o treino da respiração diafragmática, práticas de educação em saúde 

realizadas pelo enfermeiro com o paciente com DPOC e com seus familiares e/ou 

cuidadores. Após o diagnóstico, se a doença não for tratada de forma adequada, 

pode haver limitação física causada pela dispneia progressiva, podendo 

prejudicar ações cotidianas. São comuns quadros de depressão e ansiedade, que 

surgem como uma resposta psicológica às limitações da vida diária, arritmias 

cardíacas, necessidade de máquina de respiração e oxigenoterapia, insuficiência 

cardíaca, pneumonia, pneumotórax, perda de peso grave e osteoporose. 

JUSTIFICATIVA: Escolhemos este tema devido ao envelhecimento da população 

e ao aumento de doenças crônicas, originando novos desafios à saúde, tornando 

necessária a adaptação de um cuidado contínuo da enfermagem, tentando obter 

a diminuição de admissão/readmissão de pacientes com quadros de DPOC, 

ofertando conhecimento sobre esta doença e os cuidados que devem ser 

tomados. Isso requer que o profissional enfermeiro, que neste grupo assume o 

papel de facilitador no processo ensino-aprendizagem, opte pelo compromisso 

com a educação em saúde. Para a gestão do regime terapêutico em pacientes 

com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, é necessário um cuidado 
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multidisciplinar e multiprofissional no âmbito da saúde, das condições expressas, 

para capacitar o paciente e, assim, ter o seu autocontrole da sua condição de 

saúde. Uma educação eficaz do paciente promove a adaptação à nova condição 

de saúde, controle da condição de vida e qualidade de vida, sendo ampla 

variedade de condições externas e internas para sua autonomia. OBJETIVO: 

Ressaltar a importância da educação em saúde da população pelo enfermeiro a 

respeito das doenças crônicas, mais especificamente a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica – DPOC. METODOLOGIA: Revisão da literatura, na busca de 

aprofundamento do conhecimento dos cuidados de enfermagem às pessoas com 

doenças crônicas, principalmente a DPOC. Por se tratar de um trabalho 

acadêmico, o mesmo não foi submetido à apreciação do comitê de ética e 

pesquisa. RESULTADOS ESPERADOS: Por meio desse estudo, pretendemos 

promover a saúde, prevenir doenças e, também, a mudança de hábitos que se 

podem julgar prejudiciais, destacando-se o tabagismo, o principal causador da 

patologia. O enfermeiro pode, como profissional da saúde e educador em saúde, 

realizar rodas de conversas, palestras, atividades educativas que promovam 

mudanças de hábitos, mudança de vida dos pacientes com DPOC. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Desta maneira, conclui-se que a educação em 

saúde é um meio importante de promoção e prevenção de doenças e, 

principalmente, ajuda o cliente/paciente no seu processo saúde-doença. Dados 

epidemiológicos, apresentados pelo Cria Saúde, apontam que até 12% da 

população acima de 40 anos tem a doença. Outro dado importante apresentado 

pelo site é que, aparentemente, a DPOC é mais prevalente na população 

masculina. O papel do enfermeiro é orientar o paciente sobre o que é a doença, 

como é a sua evolução, os tratamentos, fatores prejudiciais que agravam o 

quadro da patologia, exercícios, administração de medicamentos, alimentação e, 

também, levar o paciente a refletir e entender sua doença, para que possa 

melhorar sua qualidade de vida com o aprendizado adquirido. As mudanças de 

hábitos individuais e coletivos podem ser conquistadas a partir da construção de 

conhecimento. 

 

DESCRITORES: Doenças Crônicas; Educação em Saúde; Enfermagem. 
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ESTUDO DE CASO RELACIONADO À COMUNICAÇÃO     

TERAPÊUTICA ENTRE ENFERMEIRO E PACIENTE EM UM 

AMBIENTE DE CUIDADOS PSIQUIÁTRICOS 

 

Daphne Airy Ywata Lauriano1, Evelyn Bailo1, Rodrigo Tavares da 

Conceição1, Suelen Marinho Roque1, Yaskara Dayene Hermann 

Macena1, Luiz Claudio Sobrinho do Nascimento2   

 

INTRODUÇÃO: A comunicação é uma necessidade básica da raça humana, 

através dela expressamos nossas vontades, comportamentos e necessidades. É 

de extrema importância que a profissional Enfermeira compreenda esses sinais 

que o sujeito submetido aos nossos cuidados expressa. De acordo com a teoria 

das relações interpessoais de Peplau, a comunicação desenvolve-se tendo como 

base dois pressupostos fundamentais, a saber: 1 - A postura comportamental 

adotada pela Enfermeira interfere diretamente no que o paciente irá aprender 

durante o processo de cuidados ao longo de sua experiência como doente; 2 - O 

amadurecimento e o auxílio ao desenvolvimento da personalidade é uma das 

funções da enfermagem, que exige o uso dos princípios e métodos que facilitem e 

orientem o processo de solução dos problemas ou dificuldades interpessoais do 

cotidiano. A enfermagem psiquiátrica é relativamente muito jovem e a relação 

entre Enfermeira e o paciente é a base da enfermagem psiquiátrica. O 

autoconhecimento, tanto para o profissional quanto para o paciente, é importante 

para estabelecer uma relação entre os dois. É também uma relação em que há 

um aprendizado mútuo. Peplau (1991) afirma: "A Enfermeira vai fazer coisas para 

um paciente ou podem-se enfatizar relações participativas, para que a Enfermeira 

venha fazer coisas com um paciente com uma parte em sua agenda de trabalhos 

a serem realizados para atingir-se uma meta a saúde. É provável que o processo 

de enfermagem seja educativo e terapêutico quando a Enfermeira e o paciente 
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podem vir a conhecer e respeitar um ao outro, como semelhantes, e, no entanto 

diferentes, como pessoas que participam em comum da resolução de problemas”. 

A enfermagem como conceito existe de forma provável desde o início do mundo 

civilizado, pois expressa "cuidado" para doentes por parte de qualquer pessoa 

independente de sua formação. JUSTIFICATIVA: A psiquiatria é um campo ainda 

jovem para a enfermagem, porém em ascensão. O presente estudo tem por 

propósito embasar a teoria e a prática, e como resultado colocar essa Enfermeira 

como agente modificadora da realidade de um paciente psiquiátrico, buscando 

estimulá-lo em atividades que lhe deem prazer, auxiliando-o na resolução de 

conflitos com autonomia e acima de tudo reafirmar a vida. OBJETIVO: Afirmar a 

importância da comunicação terapêutica entre Enfermeira e paciente em um 

ambiente de cuidados psiquiátricos. METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo 

relato de caso, realizado em clínica-dia de cuidados psiquiátricos na cidade de 

Curitiba (PR), por acadêmicos da segunda série, durante a prática da disciplina de 

Processo de Cuidar em Enfermagem na Saúde Mental da Universidade Positivo. 

Como participante elegeu-se um paciente do sexo masculino, idade 20 anos e em 

tratamento para Distúrbio Depressivo Maior. Os dados foram colhidos através de 

entrevistas e prontuário médico. A análise do caso será realizada a partir da 

Teoria da Relação Interpessoal de Peplau. Por se tratar de um trabalho 

acadêmico com coleta de dados em fontes secundárias o mesmo não foi 

submetido à apreciação do comitê de ética e pesquisa. RESULTADO: O usuário 

K.R.M., sexo masculino, 20 anos, natural de São José dos Pinhais, não possui 

filhos, solteiro, católico, ficou por vinte dias internado no hospital integral, após 

esse tempo foi encaminhado para acompanhamento na clínica-dia, onde tinha 

que comparecer todos os dias de segunda a sexta. É um jovem com um histórico 

muito difícil devido aos constantes conflitos com a sua mãe por sua opção sexual. 

Já tentou suicídio por diversas vezes, em uma delas tentou enforcar-se com 

arame e em outra com medicamentos e cortando os punhos. Ele também se 

apresenta como um usuário faltoso, com períodos de irritabilidade, raiva, seguido 

de elevação de humor e autoagressão. A partir da análise do caso, e com base na 

Teoria de Peplau, é de extrema importância a comunicação entre Enfermeira e o 

paciente, principalmente no ambiente da psiquiatria, pois através dessa 

comunicação se formará um laço entre a Enfermeira e o paciente. Porém, para 
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ocorrer essa sintonia é importante à própria Enfermeira conhecer-se, e com esse 

autoconhecimento ela poderá fazer uso do “eu terapêutico”, que na descrição de 

Travelbee (1971) é um instrumento para a aplicação do processo de enfermagem 

interpessoal, que foi definido como “a capacidade de usar a própria personalidade 

conscientemente e em plena lucidez na tentativa de estabelecer um 

relacionamento e de estruturar as intervenções de enfermagem". O “eu” se origina 

da auto-avaliação e da avaliação dos outros e constitui o padrão peculiar de 

valores, atitudes, crenças, comportamentos, emoções e necessidades de cada 

indivíduo (Ujhely, 1968). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao final do estudo 

percebeu-se a importância do graduando de enfermagem compreender e 

identificar a Depressão Maior e suas características, e acima de tudo conduzir a 

melhora do sujeito acometido por esse problema. Fica evidente que o uso de uma 

comunicação terapêutica deve ser criada e estimulada pela profissional 

Enfermeira, através do autoconhecimento profissional, pois esta é forma como ela 

se colocará diante do seu paciente, permitindo receber uma resposta mais efetiva 

dessa comunicação. Através de uma comunicação sólida e correta entre 

Enfermeira e paciente ocorrerá a formação de um laço de confiança, fazendo com 

que o tratamento possa ser mais efetivo e também poderá ajudar o paciente a ter 

uma qualidade de vida mais satisfatória. A enfermagem pode contribuir para o 

aumento dessa qualidade de vida, e, para isso, deverá compreender, incentivar e, 

acima de tudo, a profissional Enfermeira deverá desenvolver a sensibilidade de 

conduzir esse paciente ao equilíbrio de suas emoções e de seu corpo. 

 

DESCRITORES: Enfermagem Psiquiátrica; Comunicação; Relações 

Interpessoais. 
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DE VELHOS A GURIS: PERCEBENDO A IMPORTÂNCIA DE 

RESGATAR A LUDICIDADE NO IDOSO INSTITUCIONALIZADO  

 

Anelise Rocha1; Desiree Louise¹; Kelly Mussulini¹; Marly B. G. 

Marton2. 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional, embora seja um importante 

fenômeno universal, no Brasil apresenta características peculiares devido à 

velocidade em que se dá esta transição demográfica (DIOGO; DUARTE, 

1999).  Na esteira dos países desenvolvidos, o Brasil caminha para tornar-se um 

país de população majoritariamente idosa. Segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o grupo de idosos de 60 anos ou mais será 

maior que o grupo de crianças com até 14 anos já em 2030 e, atualmente, 

correspondem a 12,6% da população total do País (BIANCHI, 2013). A 

longevidade tem sido apontada como uma das transformações demográficas mais 

significativas do século XXI. Segundo relatório da UNFPA – Fundo de População 

das Nações Unidas (2012), no ano 2000 já havia, no mundo, mais pessoas com 

idade igual ou superior a 60 anos do que crianças menores de cinco anos. 

Conforme estudo realizado por Oliveira e Novaes (2012) sobre o perfil 

socioeconômico, epidemiológico e farmacoterapêutico de idosos 

institucionalizados de Brasília, as mudanças no padrão comportamental da 

sociedade interferem na estrutura das famílias, que encontram dificuldades para 

cuidar dos idosos. Os autores afirmam que esta realidade resulta em um forte 

impacto na rede de proteção aos idosos. Assim, o trabalho desenvolvido pelas 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) surge como uma 

alternativa não familiar de suprir as necessidades de moradia e cuidado. Além 

disso, a pesquisa define um perfil atrelado a vários fatores, como por exemplo, ser 

viúvo recente, ter poucos filhos e pobreza. JUSTIFICATIVA: A importância do 
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Projeto de Extensão do Curso de Graduação da Universidade Positivo em 

Curitiba, “Amigos da Enfermagem UP: a magia do brincar na arte de cuidar”, 

justifica-se nas palavras da própria autora Marly Marton (2014) quando diz que, 

muitas vezes, na enfermagem, nos deparamos com pessoas cuja maior dor, o 

maior sofrimento não é a dor física, mas sim a solidão, a carência de um gesto de 

carinho, de ouvidos pacientes e olhos atentos que se coloquem a seu lado e ali 

permaneçam por e com amor. Entendemos ainda, que o lúdico, em qualquer fase 

da vida, permite ao ser humano externalizar seus sentimentos; estimula a 

imaginação, a criatividade e promove o bem estar físico e mental, por isso, a 

associação entre o cuidado, o carinho e o lúdico fazem deste projeto um 

diferencial, não só na vida daqueles que são atendidos, mas também na vida dos 

acadêmicos que aprendem a ouvir, respeitar e admirar o ser humano. Desta 

forma, como Marton da Silva (2014) enfatiza, a saúde depende do ajustamento 

integrado entre corpo e mente; o homem necessita expressar suas emoções, 

ideias, temores e expectativas; necessita comunicar-se, e o lúdico entra em cena, 

possibilitando sonhos, diversão, alegria e estado de bem-estar. Assim, é 

importante compreendermos que o idoso, nas suas particularidades, também 

necessita do lúdico e, apesar das marcas que traz em sua história de vida muitas 

vezes penderem para a negação, devemos sempre buscar formas de resgatá-lo 

para o prazer de viver. OBJETIVO: Relatar a experiência vivida por acadêmicos 

de Enfermagem integrantes do projeto “Amigos da Enfermagem UP: a magia do 

brincar na arte de cuidar”, com idosos institucionalizados de Curitiba. 

METODOLOGIA: Este trabalho trata-se de um relato de experiência de 

acadêmicos de enfermagem da Universidade Positivo, da cidade de Curitiba, que 

integram o grupo “Amigos da Enfermagem UP: a magia do brincar na arte de 

cuidar”, em visita a um Lar de Idosos da cidade. O Projeto Amigos da 

Enfermagem UP, implementado em março de 2014, conta com a participação de 

20 alunos que passaram por um processo seletivo e oficinas de capacitação. Os 

voluntários dividem-se em dois grupos e as atividades acontecem semanalmente, 

intercalando-se os grupos para que, cada grupo, atue quinzenalmente evitando 

sobrecarregar os alunos com excesso de atividades, para não comprometê-los no 

desempenho acadêmico. A proposta do projeto consiste em atividades lúdicas 

como canto e teatro, bem como visitas intra e extra-hospitalares, visitas em 
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creches e orfanatos, visitas em asilos, campanhas de sensibilização e 

mobilização social, em Curitiba e região metropolitana. As atividades são 

programadas e agendadas previamente com as instituições que receberão as 

visitas dos grupos e elas são sempre acompanhadas pela coordenação do 

Projeto. Por se tratar de um trabalho acadêmico, o mesmo não foi submetido à 

apreciação do comitê de ética e pesquisa. DESENVOLVIMENTO: Em visita a um 

Lar de Idosos em Curitiba, no desenvolvimento de atividades voluntárias pelo 

projeto “Amigos da Enfermagem UP: a magia do brincar na arte de cuidar” 

experimentamos, enquanto acadêmicas de enfermagem, a prática do cuidado 

emocional do idoso institucionalizado e o diferencial do lúdico na qualidade de 

vida destas pessoas. Ao iniciarmos as atividades, percebemos que o ambiente 

era calmo e que nossa presença ao mesmo tempo em que agradava alguns, 

naturalmente criou certo incômodo para outros que não estavam habituados com 

aquela movimentação. Aos poucos fomos descobrindo as dinâmicas que mais 

interessavam ao grupo e, não por acaso, a música foi a que mais ganhou espaço 

naquela tarde. No decorrer das canções, nos chamou a atenção um morador que 

demonstrava grande aptidão para o canto e, ao nos relatar sua história de vida, 

descobrimos a existência de um projeto lúdico no lar e um grupo musical 

originado a partir dele, chamado “Velhos Guris”. Dos 117 moradores do Lar, todos 

homens,60% participam da musicoterapia que tinha como objetivo inicial trabalhar 

a história musical de cada morador. Contudo, como relatou a musicoterapeuta do 

lar, em entrevista ao portal Terceira Idade, alguns moradores quiseram mais e 

formaram o grupo. Ela ressalta que as músicas trabalhadas são das épocas mais 

marcantes de suas vidas e quanto às melhorias que o trabalho lúdico 

proporcionou avalia: “São visíveis os reflexos positivos da atividade na autoestima 

deles. Muitos chegam aqui com depressão, já que a maioria vem por uma 

situação de abandono, mas a música resgata a alegria de viver, a memória e a 

vontade de se cuidar”. Carlan Sá, citando Negrine (2000), afirma que o lúdico 

refere-se a uma dimensão humana que evoca os sentimentos de liberdade e 

espontaneidade de ação. Abrange atividades despretensiosas, descontraídas e 

desobrigadas de toda e qualquer espécie de intencionalidade ou vontade alheia. 

É livre de pressões e avaliações. Assim, entendemos que o lúdico é um 

diferencial na atuação do enfermeiro que tem em suas mãos um grande aliado 
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terapêutico. Para a terceira idade, especialmente aqueles em situação de 

abandono, é fundamentalmente importante o desenvolvimento dessas atividades, 

uma vez que estes estão, em sua maioria, emocionalmente carentes. Como 

afirma Jacques Lacan “doenças são palavras não ditas” e, como já fora definido 

anteriormente, o lúdico facilita a expressão. Segundo Balint (2007), devemos 

compreender que a doença „funcional‟ do paciente não é o problema, tampouco é 

um problema psicológico. A presença de uma doença „funcional‟ significa que o 

paciente teve um problema que procurou resolver com uma doença. Então, 

compreendemos que o cuidado não pode apenas contemplar o bem-estar físico, é 

preciso considerar a história de vida do sujeito e pensar em sua saúde como um 

todo. Para tanto, como ressalta Nóbrega (2009), o corpo humano não pode ser 

reconhecido somente como objeto de intervenção, mas é necessário também 

reconhecê-lo como sujeito da existência. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após 

estabelecermos algumas reflexões sobre a experiência vivida, percebemos a 

relevância do lúdico no cuidado ao idoso institucionalizado e ressaltamos a 

importância da enfermagem estar atenta a este fato. Compreendemos que o ser 

humano, em qualquer fase da vida, necessita expressar seus sentimentos 

internalizados, seja verbalmente ou não, por isso incentivamos que o lúdico seja 

implementado, de diversas maneiras, no cuidado prestado pela enfermagem. 

Ainda, destacamos que os benefícios deste trabalho diferenciado não se limitam 

ao paciente, afinal, para que o profissional consiga trabalhar com o lúdico, precisa 

primeiramente reinventar-se. Outro aspecto a ser frisado, são as pesquisas a 

serem desenvolvidas acerca desta temática, ainda pouco explorada pela 

enfermagem, pois como destacam Mendes e Melo (2009) ao citar Carvalho 

(2003), estudos que caminham nessa direção, ainda são escassos, apesar de 

serem considerados temas atuais e relevantes para a população. 

 

DESCRITORES: Lúdico; Idoso; Enfermagem. 
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ALEITAMENTO MATERNO E O DESMAME PRECOCE: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Caroline Simara Schuler Villa1, Thais Gondim Moreira Jacinto1, 

Tatiane Trigueiro Herreira2 

 

INTRODUÇÃO: Através de diversas campanhas e programas governamentais e 

com a implantação da Política Nacional de Aleitamento Materno, em 1981, o 

aleitamento materno passou a ter relevância na promoção da saúde da criança, 

tendo como foco principal a prevenção e a promoção da saúde física, mental e 

psíquica da criança e da mãe. Sendo assim, o Ministério da Saúde preconiza que 

o aleitamento materno seja realizado até os dois anos ou mais, e exclusivo até os 

seis meses de vida (BRASIL, 2009). Assim, a introdução de qualquer tipo de 

alimento na dieta da criança de até seis meses, caracteriza-se como desmame 

precoce, deixando de ser considerado aleitamento materno exclusivo(AME). 

Nessa situação a equipe de saúde deve estar atenta e ser qualificada para o 

acompanhamento e manejo clínico adequado dos binômios mãe e filho (AGRELI, 

2010). Visto que a substituição do aleitamento materno exclusivo põe em risco o 

desenvolvimento da criança e ainda pode acarretar em diversas consequências 

como: aumento da mortalidade infantil, principalmente por diarreia, infecção das 

vias aéreas, o aparecimento de doenças alérgicas, cânceres, obesidade, 

diabetes, deficiência do desenvolvimento cognitivo e emocional, anemia ferropriva 

e doenças cardiovasculares (BARROS, 2009). Os fatores relacionados ao 

desmame precoce são: o uso da chupeta, hospitalização da criança, escolaridade 

dos pais, depressão materna, influência das avós, intercorrências nas mamas 

durante o puerpério, crenças e valores, entre outros (AGRELI, 2010). O 

aleitamento materno é de extrema importância, o mesmo traz benefícios para as 

mães, para os bebês e para a sociedade como um todo. Relaciona-se o baixo 

custo e a redução da amenorreia materna pós-parto à mãe, e redução dos níveis 
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séricos de colesterol na vida adulta, diminuição da probabilidade de obesidade, 

menos infecções, menor risco de alergias, e uma melhora significativa da 

afetividade entre mãe e filho em relação ao bebê. E para a sociedade a redução 

da taxa de mortalidade infantil com os benefícios do AME (CAMPOS et al., 2011). 

Entretanto, visto os inúmeros benefícios à saúde da criança, no Brasil o índice de 

desmame precoce ainda é alto. O desmame precoce pode ser evitado por meio 

de orientações e um acompanhamento contínuo, feito pelos profissionais da 

saúde, em especial o enfermeiro, o qual atua diretamente sobre o cuidado do 

paciente. O qual deve incluir em sua prática profissional a promoção da saúde da 

mulher no período puerperal, assim como na saúde da criança por essa ser uma 

fase que demanda intervenções, cuidado direito e educação em saúde (CHAVES 

et al., 2011). Compreende-se que a assistência de Enfermagem à puérpera é de 

fundamental importância para evitar as intercorrências como lesões no mamilo e 

promover o aleitamento materno como uma experiência positiva e de realização 

para a mulher. As orientações dadas no pré-natal são relevantes, porém mesmo 

depois do parto seria imprescindível essa mesma atuação da equipe, 

considerando que o período de permanência dessa mulher na maternidade é 

muito rápido, sendo assim essa puérpera se apoiará na equipe e principalmente 

na enfermeira da atenção básica (CHAVES et al., 2011). De acordo com Pillegi 

(2008) acredita-se que a necessidade de elaborar intervenções de enfermagem 

com efeito educativo durante o pré-natal e mesmo na sala de parto, esclareçam 

as mães sobre a importância do aleitamento materno precoce. A partir do 

exposto, este estudo se justifica na medida em que os estudos com enfoque 

nesse tema apresentam escassez e ao fato do alto índice do desmame precoce 

na população materna infantil, devido às condições sociais, emocionais, religiosas 

e culturais. Diante disso, emergiu a seguinte inquietação: como se configura a 

produção de artigos na literatura brasileira de Enfermagem sobre o Aleitamento 

Materno e o Desmame entre os anos de 2010 a 2014? OBJETIVO: Identificar o 

perfil da produção científica online nacional de Enfermagem a respeito do 

Aleitamento Materno e Desmame Precoce. METODOLOGIA: Para a realização 

deste estudo optou-se pela revisão integrativa, pois esta possibilita que estudos 

primários sejam reunidos e analisados de forma a se chegar a uma conclusão 

sobre a produção científica de um determinado tema ou área. Para o 
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desenvolvimento deste estudo foram seguidas as seguintes etapas: definição do 

tema e questão norteadora; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos; avaliação dos estudos; 

interpretação dos principais resultados e a elaboração do documento que 

contempla todas essas fases (GANONG, 1987). Para a seleção dos artigos serão 

utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e BDENF. Como critério de inclusão optou-se 

por: artigo completo publicado eletronicamente, ser da área da Enfermagem, estar 

no idioma português e retratar em suma as questões relacionadas ao Aleitamento 

Materno e o Desmame. A busca será realizada pelo acesso online, no mês de 

setembro de 2014 e, para tanto, serão utilizados os descritores: Enfermagem; 

Aleitamento Materno e Desmame. Para a coleta de dados será adotado uma 

planilha de análise, que permitirá ordenar os textos selecionados, identificar os 

autores e ano de publicação, fonte de localização, delineamento e características 

do estudo, resultados e discussão, considerações finais ou conclusões. A 

apresentação e discussão dos dados serão realizadas de forma descritiva e por 

meio de quadro comparativo, de forma a possibilitar o leitor à avaliação da revisão 

integrativa a ser realizada, como forma de atingir o objetivo deste método. 

RESULTADOS: Foram encontrados no período estabelecido para a coleta de 

dados, 17 artigos, sendo todos em língua portuguesa, publicados nos últimos 04 

anos e estavam disponíveis em texto completo. Na leitura dos resumos foi 

verificado que 08 artigos contemplavam o tema de estudo, sendo então 

selecionados para esta pesquisa. Dos artigos analisados observou-se que três 

foram publicados em revistas específicas de Enfermagem, sendo 01 na Revista 

da Escola de Enfermagem da USP, 01 na Revista Anna Nery de Enfermagem e 

01 na Revista de Enfermagem da UERJ.  Em relação ao ano de publicação, 

constatou-se que, no período elencado pra a análise, a maior produção ocorreu 

no ano de 2013 (4), seguidos pelos anos de 2010 (3) e 2011 (1). A LILACS foi a 

base de dados que mais publicou artigos da temática investigada (7), enquanto foi 

encontrado apenas (1) artigo na BDENF. Quanto a área de atuação dos autores, 

predominou a enfermagem com 21 autores, em relação a outras áreas de atuação 

(nutricionista, matemático, professor e médico) com 6 autores, respectivamente 

77,77% e 22,22% cada. Quanto a metodologia empregada a maioria foi de 
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natureza quantitativa, com 4 artigos (%), em relação a qualitativa, com 2 artigos. 

Entretanto, artigos de revisão sistemática e integrativa apareceram na busca, com 

um artigo cada. Os resultados e discussões dos dados das revisões bibliográficas 

possibilitaram visualizar o cenário problemático do desmame precoce. Foram 

identificados que muitos dos fatores apresentados pelos autores pareçam explicar 

as causas do desmame precoce, como: problemas relacionados à "falta de leite", 

"leite fraco", problemas mamários e a recusa do bebê em pegar o peito, além da 

presença de certas doenças na mulher, o crescimento da participação feminina no 

mercado de trabalho, talvez se deva ao fato da mulher atual ter um cotidiano mais 

ansioso e tenso, por motivos socioeconômicos e demográficos, interações sociais, 

escolaridade, uso de chupetas e a falta de empenho da equipe de enfermagem. 

Observou-se também um crescimento da AME, durante a implantação do Hospital 

Amigo da Criança, tanto quanto na internação quanto após a alta hospitalar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Cabe aos profissionais de Saúde, em especial, as 

enfermeiras e ao Serviço de Saúde o compromisso de realizar um atendimento de 

qualidade a essas mães, fazendo com que as mães tenham à amamentação 

como um ato de prazer e não uma obrigação. Portanto, é de fundamental 

importância que a mulher sinta-se adequadamente assistida nas suas dúvidas e 

dificuldades, para que as mesmas possam assumir com mais segurança o papel 

de mãe e provedora do aleitamento de seu filho.  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Aleitamento Materno; Desmame. 
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PESQUISA BRASILEIRA SOBRE O EXAME PAPANICOLAU 

NA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Diane Fatima da Silva1, Edimara Ceolin de Abreu1, Patricia 

Beltrão Leitoles1, Tatiane Herreira Trigueiro2, Giovana Batista 

Leite Veloso2 

 

INTRODUÇÃO: Vários problemas estão relacionadas à vida adulta de uma 

mulher, dentre elas estão o Câncer de Colo do útero causado pelo Vírus do 

Papiloma Humano Genital Oncogênico (HPV), um grande vilão para todas, sendo 

responsável por aproximadamente 80% dos óbitos por neoplasia no Brasil 

(BRASIL, 2010). O Ministério da Saúde preconiza em suas diretrizes a realização 

do exame Papanicolau, pois na fase pré-clínica ou assintomática da doença 

torna-se mais fácil a detecção de lesões precursoras, pois com o diagnósticos 

realizado nesta fase , as chances de cura do câncer cervical são de 100% 

(BRASIL, 2010). No Brasil, foi criado em 1983, o Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), seu objetivo é reduzir as taxas de mortalidade e as 

morbidades entre as mulheres através de campanhas educativas, preventivas e 

de tratamento (DE PAULA, 2006). O diagnóstico precoce desse tipo de neoplasia 

pode ser facilmente identificado através do exame simples e rápido em seu 

procedimento, sendo realizado por Enfermeiros e Médicos. Conforme o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN), no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento da Autarquia, 

aprovado pela Resolução COFEN n º 242, de 31 de agosto de 2000, resolve no 

Art. 1º que no âmbito da equipe de Enfermagem, a coleta de material para 

colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolau é privativa do Enfermeiro, 

observadas as disposições legais da profissão (CONFEN, 2011). Conforme a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), demonstrado através de estudos 
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epidemiológico, que as mulheres com resultados normais ou apenas alterações 

benignas no exame Papanicolau, em um intervalo de dois exames consecutivos 

(anuais), podem repeti-los em intervalos de três anos, mas se os procedimentos 

de coleta não forem condizentes com as normas preconizadas, o risco de 

exposição à doença não será minimizado (QUEIROZ, 2001). Diante do exposto 

emergiu a seguinte inquietação: qual o perfil da produção científica brasileira de 

Enfermagem nos últimos cinco anos a respeito do exame Papanicolau. 

OBJETIVO: Identificar o perfil da produção científica online nacional de 

Enfermagem a respeito do exame Papanicolau entre os anos de 2009 a 2013. 

Visto que a realização periódica do exame Papanicolau pela mulher é de suma 

importância para a prevenção de agravos e manutenção da saúde reprodutiva e, 

não obstante, é um procedimento também realizado por Enfermeiros, profissional 

que tem por objetivo cuidar por meio de prevenção e recuperação da saúde, 

assim, a realização deste estudo se justifica, uma vez que o Enfermeiro, 

responsável pela realização desse exame, deve estar capacitado para 

desenvolver a atividade com o máximo de eficácia possível, a fim de que o 

diagnóstico seja efetivo. Contudo, conhecer o panorama de publicações a 

respeito da temática é de suma importância, vez que poderá direcionar esses 

profissionais em sua prática profissional. METODOLOGIA: Para a realização 

deste estudo optou-se pela revisão integrativa, pois esta possibilita que estudos 

primários sejam reunidos e analisados de forma a se chegar a uma conclusão 

sobre a produção científica de um determinado tema ou área. Para o 

desenvolvimento deste estudo foram seguidas as seguintes etapas: definição do 

tema e questão norteadora; estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos; avaliação dos estudos; 

interpretação dos principais resultados e a elaboração do documento que 

contempla todas essas fases (GANONG, 1987). Para a seleção dos artigos foram 

utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). 

Como critério de inclusão optou-se por: artigo completo publicado 

eletronicamente, estar no idioma português e retratar o exame Papanicolau e ser 

da área da enfermagem. A busca foi realizada pelo acesso online, no mês de 

setembro de 2014 e, para tanto, foram utilizados os descritores: Teste de 
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Papanicolau; Esfregaço Vaginal e Enfermagem. Para a coleta de dados foi 

adotado uma planilha de análise, que permitiu ordenar os textos selecionados, 

identificar os autores e ano de publicação, fonte de localização, delineamento do 

estudo, população estudada e principais resultados. A apresentação e discussão 

dos dados foram realizadas de forma descritiva e por meio de quadro 

comparativo, de forma a possibilitar o leitor a avaliação da revisão integrativa a 

ser realizada, como forma de atingir o objetivo deste método. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Foram encontrados 20 estudos, entretanto, em uma primeira leitura 

verificou-se que 5 estavam duplicados, assim, foram lidos integralmente 15 

artigos. Revisão integrativa publicada em 2012, constatou que, entre os anos de 

1999 e 2009 foram analisados 15 artigos da área da Enfermagem sobre a 

abordagem prevenção do câncer cérvico-uterino (GUIMARÃES et al., 2012). 

Desse modo, percebe-se um aumento nas publicações de Enfermagem a respeito 

da temática, visto que o intervalo de tempo na busca por artigos científicos na 

Enfermagem sobre a temática neste estudo foi menor, de cinco anos.  Em relação 

ao periódico em que foram publicados, percebeu-se que 13 estavam em revistas 

de Enfermagem. Quanto à formação dos autores, percebeu-se que em 13 artigos 

havia somente Enfermeiros e 2 eram multiprofissionais. No que se refere à 

instituição, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Federal do Pará (UFP) tiveram 

quantidades semelhantes no estudo, dois cada. Em relação ao título e a 

nomenclatura do exame, constatou-se que foram utilizadas as palavras 

Papanicolau e Exame Preventivo do Cérvico- Uterino. Quanto aos descritores 

mais utilizados pelos autores verificou-se neoplasia do colo uterino, presente em 

onze artigos, seguido de neoplasia do colo uterino, enfermagem, saúde da mulher 

e prevenção do câncer de colo de útero, estes presentes em cinco artigos. Dados 

semelhantes foram encontrados em uma revisão integrativa publicada no ano de 

2012, qual apresenta como descritores mais utilizados, saúde da mulher, 

neoplasia do colo uterino, esfregaço vaginal, desse modo, os autores devem 

possuir uma boa sensibilidade ao escolher os descritores, com o intuito de 

evidenciar exatamente palavras que melhor sintetizam o conteúdo do artigo, 

apresentando, assim, melhor coerência com o contexto (GUIMARÃES et a.l, 

2012). No que se refere aos objetivos, estes estiveram relacionados, de um modo 
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geral a conhecer os sentimentos, experiências e conhecimento das mulheres e 

dos profissionais da saúde. Assim conhecer os fatores associados a não 

realização do exame, identificar o perfil e os mecanismos que ampliam a adesão 

das mulheres. Em se tratando de metodologia, 5 tinham a abordagem 

quantitativa, 8 qualitativa e 2 observacional. Na revisão integrativa publicada em 

2012, foram observados dados semelhantes. Segundo os autores os 

delineamentos de pesquisa mais frequentes nas publicações estudadas, foram 

que 6 utilizaram a abordagem metodológica qualitativa, 5 desenvolveram estudos 

com métodos quantitativos e 4 foram definidos como não pesquisa, incluindo 

pesquisa bibliográfica, revisão de literatura e pesquisa avaliativa (GUIMARÃES et 

al., 2012). Assim observou-se que foram estudados mais artigos de metodologia 

qualitativa em ambas as revisões integrativas. Observou-se mulheres que 

procuraram o serviço básico de saúde, estudantes do ensino médio em uma 

escola pública que foram entrevistados, profissionais da área de enfermagem que 

foram observados quanto a sua técnica e vivência sobre o Papanicolau. Não 

obstante, quanto aos principais resultados percebeu-se que muitas mulheres vem 

o procedimento como um exame que causa incômodo, medo e vergonha, é um 

processo agressivo, físico e que as afeta emocionalmente gerando ansiedade 

quanto aos resultados e que por outro lado algumas afirmaram que o exame as 

deixam calmas e tranquilas, admitem assim a importância da realização do exame 

preventivo, considerando-o como um ato de cuidado com a própria saúde. Notou-

se que a maioria das mulheres abordadas conhece o exame e sabe que é preciso 

realizá-lo periodicamente, porém este conhecimento não se mostra homogêneo. 

Também foi observado que se considera urgente um trabalho para uma prática de 

educação em saúde que desvele os sentidos e significados do exame para as 

usuárias do serviço. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da realização deste 

estudo, viu-se que as pesquisas nacionais de Enfermagem sobre o exame 

Papanicolau abordaram em sua maioria a sensação da mulher perante este 

exame e o conhecimento dos profissionais/paciente quanto à importância do 

exame. Ressalta-se a importância da realização de sínteses do conhecimento 

produzido no Brasil, a fim de conhecer mais detalhadamente sobre as práticas do 

exame Papanicolau, o que poderá causar um impacto efetivo nas ações que 

estão sendo desenvolvidas na prática de enfermagem. Esse tipo de estudo 
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permite uma atualização do conhecimento disponível, direcionando as ações 

desempenhadas na prática clínica, bem como a realização de novas pesquisas. 

 

DESCRITORES: Teste de Papanicolau; Esfregaço Vaginal; Enfermagem. 
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ÍNDICE DE FALTOSOS NO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DO 

PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 NA UNIDADE MUNICIPAL DE 

SAÚDE JARDIM GABINETO EM CURITIBA – PARANÁ  

 

Jenifer Francine Gelenski1, Cassia Galvão¹, Adriane Cristina de 

Oliveira¹, Natanna Falinski1, Kelly T. D. Vaz Torres¹, Katia Renata 

Antunes Kochla2 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a vacinação é o método mais eficaz no combate de 

doenças infectocontagiosas e mortalidade infantil no Brasil e em todo o mundo, o 

que nem sempre foi assim, pois há alguns anos muitas crianças morriam devido a 

doenças que poderiam ser prevenidas com a imunização. Porém, apesar de todo 

progresso científico e campanhas publicitárias relacionadas a vacinação, muitas 

crianças sofrem com o descaso da mãe ou do responsável, não recebendo seu 

direito a vacinação, ficando vulneráveis a doenças que poderiam ser prevenidas. 

Fatores religiosos, crenças e mitos também são barreiras encontradas no 

caminho para a aplicação bem sucedida do calendário de vacinas. As vacinas 

disponibilizadas a população pelo SUS (Sistema Único de Saúde) são: BCG que 

imuniza contra a tuberculose; Hepatite B, contra Hepatite B; Pentavalente (DTP, 

Hib, HB) contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Meningite, Hepatite B e infecções 

causadas pelo Haemophilus influenza e tipo b; VIP contra Poliomelite (Paralisia 

Infantil); Vacina Oral de Rotavirus Humano contra diarreia e desidratação causada 

pelo rotavírus; Pneumocócica 10 (conjugada) valente contra Pneumonia, Otite, 

Meningite; Hepatite A, contra Hepatite A e outras doenças causadas pelo 

Pneumococo; Meningocócica C (conjugada) contra doença causada por Neisseria 

meningitidis do sorogrupo C; Febre amarela contra Febre amarela; Tetra Viral 

contra o Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela; entre outras vacinas que não 

fazem parte do calendário de vacinação, mas estão disponíveis em épocas de 
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campanhas (BRASIL, 2014). O bom cumprimento do calendário de vacinação 

está diretamente associado ao Programa de Saúde e Estratégia da Família (ESF) 

que busca trazer às comunidades mais próximas dos serviços disponibilizados 

pelo SUS e também levar esses serviços até elas (RAMOS et al., 2010). A 

enfermagem também está diretamente ligada ao cumprimento do calendário de 

vacinação, muitas vezes a redução dos profissionais acompanhando e 

monitorando as vacinas e a falta de perseverança em educação e saúde com as 

mães fazem com que o distanciamento do enfermeiro prejudique o processo de 

vacinação na unidade de saúde. É de grande importância a realização de 

educação em saúde com mães e cuidadores sistematicamente, pois ainda 

existem pessoas que não conhecem a grande necessidade que o ser humano 

tem de ser imunizado (OLIVEIRA, 2010). JUSTIFICATIVA: O presente trabalho 

traz para conhecimento, números reais de crianças que necessitam de um 

acompanhamento mais rigoroso e de maior atenção quanto à vacinação, 

intrigando acadêmicos de enfermagem a buscar e estudar ações resolutivas da 

problemática dentro da Unidade Básica de Saúde. OBJETIVOS: Indicar e analisar 

o número de crianças faltosas na vacinação no primeiro semestre do ano de 2014 

na Unidade Básica de Saúde Jardim Gabineto, Curitiba – PR. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, realizada na 

Unidade Municipal de Saúde Jardim Gabineto, localizada na Rua Engenheiro 

João Visinoni, nº 688, bairro Cidade Industrial na cidade de Curitiba – PR; campo 

de estágio das acadêmicas no período de fevereiro e março. Fizeram parte da 

pesquisa pacientes do SUS que realizam acompanhamento na unidade básica de 

saúde Jardim Gabineto. Foram excluídos da pesquisa crianças acima de cinco 

anos de idade, por ser a idade em que há conclusão da primeira etapa do 

calendário de vacinação infantil. Os dados foram coletados no banco de dados 

eletrônico da Prefeitura Municipal de Curitiba, sistematizado em todas as 

unidades básicas de saúde onde os mesmos foram analisados por categorias de 

idades, tipos de vacinação e períodos que a criança não compareceu na unidade. 

Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

por se tratar de um trabalho acadêmico que não será publicado na íntegra. 

RESULTADOS: Analisando a relação de faltosos podemos verificar uma grande 

incidência de crianças faltosas na vacinação; ficou constatado que de janeiro a 
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junho de 2014, 42 crianças não compareceram na unidade para a vacinação, 

resultando em 51 vacinas não administradas. A maioria das crianças faltosas 

tinha apenas um ano de idade, totalizando 28 crianças (66,6%). Já no quesito tipo 

de vacina, aproximadamente 52,9% das vacinas que não foram realizadas 

conforme agendamento na unidade era contra a hepatite A, seguida da Tríplice 

Bacteriana (DPT) com 19,6 %. A maioria das crianças faltou na administração da 

primeira dose das vacinas, o que dificulta o trabalho da enfermagem de criar um 

vínculo com a mãe e a criança estimulando-a retornar a unidade para as demais 

doses. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O seguinte estudo nos permitiu uma visão 

ampla em relação a real importância da vacinação correta. A aplicabilidade do 

processo de enfermagem em conscientização e efetiva aplicação do calendário 

de vacinação abreviam riscos de intercorrências futuras. Pelo fato da equipe de 

enfermagem ser a classe que mais tem proximidade dos pacientes, cabe a ela 

estimular os pais e/ou responsáveis para o acompanhamento regular das crianças 

no calendário de vacinas. É papel do enfermeiro realizar educação em saúde, 

esclarecendo a comunidade dos reais perigos que podem ocorrer pelo não 

acompanhamento do calendário de vacinas.  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Vacinação; Calendário. 
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ESTÁGIO DE GESTÃO HOSPITALAR: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE UMA ESTAGIÁRIA DE ENFERMAGEM 

 

Alessandra Rodrigues de Souza Baliski1, Giovanna Batista Leite 

Veloso2 

 

INTRODUÇÃO: Refletir sobre a formação do Enfermeiro na ótica de estudiosos 

da educação de ontem, de hoje e de amanhã, trata-se de desvelar as pedras de 

tropeço e os vazios que precisam ser preenchidos para se alcançar a 

transformação almejada pela Enfermagem, enquanto profissão e ciência 

(FAUSTINO; EGRY, 2002, p. 333). A formação do enfermeiro tem se 

caracterizado por aspectos de controle, de domínio, com ênfase na técnica, com 

reprodução de conteúdos e falta de clareza ideológica. Tais aspectos têm também 

sido identificados em sua prática profissional (MAGALHÃES, 2000).  Ainda 

segundo Magalhães (2000), a enfermagem é uma profissão que apresenta 

dificuldade no movimento de mudanças, pois é aderida a certezas, a normas, a 

regras, o que leva a conviver com o novo. Um fato digno de ser considerado na 

formação é a dicotomia existente em relação ao perfil do profissional, entre a 

oferta de mão de obra para atender o mercado de trabalho e o desejo de 

formação de um ideal de profissão, baseado em pressupostos teóricos, nem 

sempre coerentes com a realidade. Hoje se preocupa em buscar construir uma 

base conceitual, filosófica e metodológica que direcione os rumos da formação do 

enfermeiro no terceiro milênio (FAUSTINO; EGRY, 2002). Durante a formação, o 

acadêmico de enfermagem tem a possibilidade de vivenciar esta prática e refletir 

sobre esta dicotomia durante o estágio supervisionado. De acordo com Souza 

(2012) este é um dos momentos mais marcantes no desenvolvimento acadêmico, 

pois possibilita muitas experiências que fundamentam as atitudes no futuro do 

acadêmico como profissional. A oportunidade de colocar em prática o referencial 

teórico aliado ao relacionamento com profissionais habilitados enriquece a 
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experiência no campo de estágio abrindo um leque de percepções da realidade 

da vida profissional almejada. Para Freire (1983, p. 60), esta mudança de 

percepção, que se dá na problematização de uma realidade concreta, no 

entrechoque de suas contradições, implica um novo enfrentamento do homem 

com sua realidade. Implica admirá-la em sua totalidade: vê-la de “dentro” e, desse 

“interior”, separá-la em suas partes e voltar a admirá-la, ganhando assim, uma 

visão mais crítica e profunda da sua situação na realidade que não condiciona. 

JUSTIFICATIVA: Este estudo se justifica por retratar a experiência vivida em 

campo de estágio por uma aluna do sétimo período da faculdade de enfermagem, 

o qual tem o intuito de preparar o aluno, com bases teóricas e práticas, para a 

realidade e ajudá-lo a enfrentar os desafios do campo de trabalho profissional. 

OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de uma acadêmica 

de Enfermagem, frente ao desafio da demanda de trabalho administrativo e a 

assistência prestada ao paciente pela enfermeira em um hospital do município de 

Curitiba. METODOLOGIA: Esse estudo é um relato de experiências do estágio de 

Gestão em enfermagem em uma ala de internação a pacientes provenientes do 

SUS em um hospital privado do município de Curitiba, durante os meses de abril 

a junho de 2014. O cenário do estágio era composto por uma ala de internação 

contendo 61 leitos, classificada como uma ala de cuidados intermediários, com 

uma média de 81% de ocupação diária. No período matutino, horário de 

realização do estágio, existe uma equipe com nove técnicos de enfermagem, 

duas enfermeiras e uma estagiária, que presta atendimento a pacientes de clínica 

médica e cirúrgica. Para a realização do estágio, o acadêmico realiza atividades 

junto ao enfermeiro do setor, baseado em um plano de trabalho estabelecido 

juntamente com o professor supervisor do estágio e descrito em um portfólio, que 

é entregue ao final do estágio para avaliação e aprovação no semestre letivo. 

Este estudo respeitou os aspectos éticos que envolve pesquisas com seres 

humanos. RESULTADOS: Durante o período de estágio foi possível observar que 

o desafio do enfermeiro ocorre no início de cada plantão ao realizar a escala de 

pacientes atendidos pelos técnicos de enfermagem. A falta de cooperação da 

equipe e o senso de injustiça quase sempre toma conta da equipe gerando 

conflitos que devem ser administrados pela enfermeira. Porém, de acordo com a 

lei do Exercício Profissional n. 7498/86, do Conselho Federal de Enfermagem 
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(1986), o enfermeiro deve realizar privativamente junto ao paciente os cuidados 

de maior complexidade, e ainda o planejamento e a organização de toda 

assistência, contudo este profissional ainda absorve a rotina da assistência do 

técnico de enfermagem. Desta forma ocorre uma inversão de papéis por falta de 

mão de obra ou pelo absenteísmo, com faltas ou atrasos. A enfermeira também 

precisa estar atenta aos processos administrativos que são ferramentas da gestão 

da assistência de qualidade prestada ao paciente. Um exemplo é a notificação de 

eventos adversos que podem ocorrer com o paciente, que deve ser notificado em 

formulário padrão para a comissão de gerenciamento de risco, quantificar, 

elaborar os indicadores e gerenciar estratégias de melhorias com o objetivo de 

diminuir ou neutralizar estes eventos. Foi possível vivenciar que mesmo tendo o 

conhecimento das ferramentas administrativas as quais devem ser usadas em 

conjunto com a prática da assistência, nem sempre a enfermeira consegue 

conciliar ambas. Têm-se a percepção de que a gestão administrativa é importante 

na assistência do paciente por toda a equipe, mas o discurso de que "muito 

papel" atrapalha, também é constante. Muitas vezes a equipe se revolta ao ver o 

enfermeiro atuando na parte administrativa, e conceitua que o profissional "não 

está fazendo nada". Na visão e relato da enfermeira, ela perde muito tempo na 

parte burocrática, e sabe que a cada dia aparecem mais planilhas e formulários a 

serem preenchidos. Apesar de saber de sua importância, considera difícil dividir o 

tempo que tem entre fazer a prática e a gestão com qualidade. Para esta situação 

entende-se que o planejamento deve ser uma das ferramentas utilizadas na rotina 

do enfermeiro, pois para Almeida et al., (2011), a sua falta leva a dificuldade de 

desenvolvimento de todas as atividades propostas durante o dia e ainda à 

realização de um trabalho repetitivo e sem reflexão. A enfermeira descreve ainda 

saber da existência de indicadores de desempenho gerados através dos dados 

fornecidos pela sua gestão, mas não consegue deslumbrar mudanças efetivas no 

setor como reflexo desta ação. Foi possível perceber ainda que no setor apesar 

dos técnicos de enfermagem relatar ter a consciência da importância da gestão 

na assistência, ainda não se evidencia que eles saibam o que é feito com os 

dados que resultam desta ação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Analisar um 

processo de assistência é um desafio. Analisar uma gestão como um todo é uma 

grande responsabilidade aos olhos e ao conhecimento de quem o faz. Tentar 



134 

conhecer os processos, as técnicas corretas, fazer parte dele, vivenciar as 

atividades do dia a dia em equipe e ser parte integrante e ativa, com certeza são 

alguns dos predicados desejáveis para a construção de um "saber" a partir de 

uma experiência vivida em campo de estágio.  Ao analisar a gestão da demanda 

de trabalho administrativo e a assistência prestada ao paciente é possível à 

reflexão sobre o entendimento do enfermeiro com relação aos processos de 

gestão, o que facilitaria o procedimento de evidenciar claramente ao colaborador 

a necessidade de mensurar o trabalho administrativo que ele faz, trazendo para 

dentro do setor o reflexo do seu trabalho, seja em forma de indicadores de 

desempenho ou pesquisas de satisfação dos clientes. Demonstrar, recompensar 

e administrar estes dados transformando em informações e ações no setor são 

maneiras de inserir a equipe na gestão administrativa e mostrar a todos a 

importância deste trabalho, contribuindo no fortalecimento da enfermagem na 

assistência baseada em evidências prestadas ao paciente. Esta busca é 

constante e cabe aos futuros enfermeiros continuarem neste caminho. 

CONTRIBUIÇÕES: O campo de estágio é uma oportunidade para o acadêmico 

explorar e desenvolver a habilidade da percepção, alinhando-a com o 

conhecimento técnico para analisar o processo de trabalho que está 

acompanhando. Como estagiária é possível ver o processo inicialmente de fora e 

depois fazer parte dele, confrontando as duas percepções e os dois julgamentos. 

Os conhecimentos adquiridos inicialmente na técnica confrontam-se no estágio 

administrativo. Esta soma é fundamental para estruturar as competências do 

futuro profissional de enfermagem.  

 

DESCRITORES: Gerenciamento da prática profissional; Estágio clínico; Papel do 

profissional de enfermagem.  
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PROCESSO EDUCATIVO EM ENFERMAGEM: PREVENÇÃO 

DE LER/DORT NA SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

Heloísa Boçoen¹, Karine da Silva Rodrigues¹, Marinei Andreiko¹, 

Sandra Dreher¹, Marly B. G. Marton Silva² 

 

INTRODUÇÃO: Objetiva-se tecer reflexões acerca das Lesões por Esforço 

Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho - LER/DORT, 

onde refere todo processo da doença como definição, diagnóstico e tratamento, 

onde impõe vários métodos para se alcançar um objetivo, também se trata da 

importância da atuação do enfermeiro no processo saúde/doença. Trata-se de 

reflexão temática, construída a partir de busca bibliográfica, através da qual se 

discute todo processo saúde-doença e enfatiza o trabalho do enfermeiro como 

educador. Conclui-se que a educação em saúde pode ser alternativa, tendo o 

enfermeiro um papel indispensável no desenvolvimento de suas atividades e 

estratégias. JUSTIFICATIVA: O que nos levou a aprofundar mais sobre esse 

assunto é a alta incidência de LER/DORT, um aumento significativo de 

trabalhadores diagnosticados com essa doença que, segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde, muitos trabalhadores, 30% a 70% nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, respectivamente, realizam suas tarefas em 

situações ergonomicamente inadequadas, sobrecarregados fisicamente, sujeitos 

à ocorrência de acidentes e ao adoecimento, principalmente, por LER/DORT 

(LORA, 2012). As LER/DORT, segundo dados da OIT (2005), representam 40% 

do total gasto mundialmente. Foram gastos 1,25 trilhões com doenças e mortes 

relacionadas ao trabalho em 2003. No Brasil, o aumento na incidência de 

LER/DORT pode ser observado nas estatísticas do INSS de concessão de 

benefícios por doenças ocupacionais. Os dados disponíveis respondem por 80% 

dos diagnósticos que resultaram em concessão de auxílio-acidente e 

aposentadoria por invalidez pela previdência social. Para que os fatores acima 

descritos possam ser considerados de risco para a ocorrência de LER/DORT é 

importante que se observe a sua intensidade, duração e frequência (BRASIL; 

2006). OBJETIVO: Aprofundar conhecimento científico sobre as LER/DORT, por 

meio de revisão da literatura, visando a educação em saúde para os 
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trabalhadores, prevenindo os agravos, promovendo saúde e qualidade de vida. 

METODOLOGIA: A metodologia desse trabalho foi uma revisão de literatura, 

visando incentivar a educação em saúde pelo enfermeiro na prevenção dos 

agravos da LER/DORT na saúde do trabalhador. Buscamos na literatura a 

importância do enfermeiro como educador em saúde, conhecimentos sobre os 

agravos LER/DORT, os fatores determinantes do processo saúde doença dos 

trabalhadores. Esperamos desencadear um processo de melhoria das condições 

de trabalho dos trabalhadores, conscientização dos profissionais e empregadores, 

potencialização das ações fiscais, atuação dirigida e qualificada nas ações de 

auditoria, geração de emprego sustentável, transformação, e mudança de 

mentalidade, incentivar a educação em saúde pelo enfermeiro na prevenção dos 

agravos da LER/DORT na saúde do trabalhador. Apresentar um programa de 

prevenção de LER/DORT, para os trabalhadores. Criando-se um bom ambiente 

de trabalho e respeitando-se os limites de cada indivíduo. A prevenção deve ser 

iniciada com a seleção adequada dos operários, aprendizagem de técnicas, 

condicionamento e ensinamento de posturas apropriadas. A duração das jornadas 

de trabalho deve ser respeitada, assim como a presença de intervalos periódicos. 

Todos os instrumentos, ferramentas, acessórios, mobiliários e postos de trabalho 

devem ser convenientes, como também as posições, distâncias e angulações 

envolvidas. Tudo isso somado a um adequado estilo de vida, com boa qualidade 

de sono, condicionamento físico e manutenção da saúde geral, proporcionará a 

qualquer trabalhador condições de executar suas tarefas laborativas com os 

mínimos riscos de desenvolver um distúrbio osteomuscular. 

DESENVOLVIMENTO: Incontáveis casos identificados como LER/DORT em um 

passado recente resultaram na polêmica „epidemia de LER/DORT‟ no nosso país. 

LER/DORT não é um diagnóstico etiológico, mas apenas uma denominação 

genérica. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (2010), trata-se de 

uma sigla cunhada na época sem grande embasamento científico. Na década de 

80, trabalhadores submetidos a intensas jornadas de trabalho, muitas associadas 

à baixa remuneração, ergonomia inapropriada e ao estresse, passaram a 

apresentar vários sintomas heterogêneos que resultaram em ações trabalhistas. 

Na ausência dos conhecimentos médicos atuais, esse grupo de sintomas foi 

reunido em uma sigla arbitrária - LER, e depois, DORT, quando, de fato, 
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representavam muitas doenças, com causas, mecanismos e tratamentos 

diferentes. LER é a sigla para „Lesões por Esforços Repetitivos‟ e representa um 

grupo de afecções do sistema musculoesquelético. São diversas afecções que 

apresentam manifestações clínicas distintas e que variam em intensidade. DORT 

representa a sigla para „Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho‟ e 

foi introduzida para substituir a sigla LER, particularmente por duas razões: 

primeiro porque a maioria dos trabalhadores com sintomas no sistema 

musculoesquelético não apresenta evidência de lesão em qualquer estrutura; a 

outra razão é que, além do esforço repetitivo (sobrecarga dinâmica), outros tipos 

de sobrecargas no trabalho podem ser nocivas para o trabalhador como 

sobrecarga estática; excesso de força empregada para execução de tarefas; uso 

de instrumentos que transmitam vibração excessiva; trabalhos executados com 

posturas inadequadas. Atualmente, sabe-se que, além dos fatores mecânicos, 

também estão envolvidos fatores sociais, familiares, econômicos, bem como 

graus de insatisfação no trabalho, depressão, ansiedade, problemas pessoais ou 

outros, tornando altamente questionável o diagnóstico de LER ou DORT em 

muitos trabalhadores. Os distúrbios osteomusculares ocupacionais mais 

frequentes são as tendinites (particularmente do ombro, cotovelo e punho), as 

lombalgias (dores na região lombar) e as mialgias (dores musculares) em 

diversos locais do corpo. Segundo Maciel (2000), o diagnóstico desta patologia é 

dividido em etapas para facilitar o processo e poder identificar o grau da doença. 

Após a conclusão diagnóstica positiva, o trabalhador será encaminhado ao 

Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, após o 16º dia de afastamento, 

gerado através da CAT- comunicação de acidente de trabalho; a CAT deve ser 

emitida para todos os segurados da Previdência, tendo ou não afastamento. A 

CAT deverá ser emitida pela empresa, mediante solicitação ou relatório do 

médico que atendeu ao trabalhador, até 24 horas após o diagnóstico. O 

tratamento também é dividido em etapas para facilitar o entendimento do 

portador, e constituído por uma equipe multidisciplinar, com a participação de 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, 

assistentes sociais, dentre outros. Para alcançar os objetivos, podem ser 

desenvolvidas atividades de diversas naturezas. Alguns serviços da rede pública 

de saúde desenvolvem programas de tratamento e reabilitação, com atividades e 
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técnicas variadas, porém sempre com o objetivo de recuperar a pessoa como um 

todo (SETTIMI e col., 1998). A enfermagem é uma arte de cuidar e a ciência cuja 

essência e especificidade são o cuidado ao ser humano, individualmente, na 

família ou na comunidade de modo integral e holístico, desenvolvendo de forma 

autônoma ou em equipe, atividades de promoção, proteção, prevenção, 

reabilitação e recuperação da saúde, segundo Rocha e Almeida (2000). O cuidar 

em enfermagem tem um sentido amplo, onde envolve o estado de saúde, de 

doença e continua mesmo após a morte. A educação em saúde é um campo 

multifacetado, para o qual convergem diversas concepções, das áreas tanto da 

educação, quanto da saúde, que espelham diferentes compreensões do mundo, 

demarcadas por distintas posições político-filosóficas sobre o homem e a 

sociedade. Dessa forma, ao conceito de educação em saúde se sobrepõe o 

conceito de promoção da saúde, como uma definição mais ampla de um processo 

que abrange a participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana 

e não apenas das pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está baseada em 

um conceito de saúde ampliado, considerado como um estado positivo e dinâmico 

de busca de bem-estar, que integra os aspectos físico e mental, ambiental, 

pessoal/emocional e sócio ecológico comprometimento com a igualdade social e 

com a preservação da natureza (SCHALL; STRUCHINER, 1999; PEREIRA, 

2003). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sabe-se que o trabalho ocupa um espaço de 

grande importância no processo vital e de desenvolvimento social do indivíduo. 

Não se pode negar que o LER/DORT é conhecido nos dias de hoje como a 

doença da modernidade. São inúmeros os casos de afastamento do trabalho 

devido a este distúrbio, sendo que a maioria dos casos evolui para incapacidade 

parcial e alguns com incapacidade permanente, com aposentadoria por invalidez. 

Acreditamos que com a modernização das tarefas simples do dia-a-dia, o 

LER/DORT tende a estar cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. Para 

que seja possível amenizar o aumento da doença é necessário um enfoque ao 

que se refere à prevenção da lesão e não somente uma preocupação após o 

aparecimento efetivo da mesma. Métodos preventivos, como, por exemplo, 

ginástica laboral e equipamentos adequados, como descanso para os pés, 

suporte para apoio do punho no teclado entre outros, são de grande valia para 

impedir o aparecimento do distúrbio. 
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INTRODUÇÃO: A enfermagem psiquiátrica e da saúde mental é a especialidade 

que presta cuidado ao paciente, família e comunidade com promoção, prevenção, 

assistência e reabilitação. O enfermeiro precisa desenvolver muitas funções para 

ajudar o paciente, e algumas delas podemos observar e relacionar com a teoria 

de Hildegard E. Peplau que proporciona exatamente o relacionamento entre o 

enfermeiro e o paciente e as melhorias que isso pode trazer para ambos. 

(TOWNSEND, 2000) A partir de sua teoria, o processo interpessoal oferecido a 

pacientes passou a fazer parte de forma consciente e efetivado ensino e da 

prática da enfermagem. Considera-se então que a vida e o trabalho de Peplau 

produziram as maiores mudanças na prática de enfermagem. (ALMEIDA, 2006) 

Os Transtornos mentais são condições de anormalidade, sofrimento ou 

comprometimento de ordem psicológica, mental ou cognitiva. Em geral, um 

transtorno representa um significativo impacto na vida do paciente e família, 

provocando sintomas como desconforto emocional, distúrbio de conduta e 

enfraquecimento da memória. (OMS, 2014). Apesar da exata origem não estar 

concluída, as evidências indicam que a esquizofrenia é um severo transtorno do 

funcionamento cerebral, Dra. Nancy Andreasen disse: "As atuais evidências 
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relativas às causas da esquizofrenia são um mosaico: a única coisa clara é a 

constituição multifatorial da esquizofrenia, incluindo mudanças na química 

cerebral, fatores genéticos e mesmo alterações estruturais”. A esquizofrenia tem 

sido vista nos dias atuais como o mais grave dos transtornos psiquiátricos. Tem 

como característica sintomas psicóticos como: delírios, alucinações, 

desorganização do pensamento, de discurso e comportamento. Apresenta curso 

e padrão que variam consideravelmente, e talvez nenhum distúrbio 

psicofisiológico seja mais incapacitante do que a esquizofrenia, pois com essa 

doença terá uma redução significativa na sua qualidade de vida, principalmente 

pelos prejuízos nas funções ocupacionais, sociais e pessoais. Durante a criação 

de sua teoria, Peplau enfatiza a necessidade de conhecer o paciente e como 

conseguir isso escutando, auxiliando, ajudando ele alcançar os seus objetivos, 

criando vínculo e tendo um bom relacionamento, sendo isso uma necessidade, 

sendo tão importante quanto às necessidades básicas de todo ser humano. Por 

vezes essas necessidades são deixadas de lado pelos profissionais, e sua falta é 

sentida pelo paciente. Devemos incentivar o paciente a viver em grupo e 

participar deste de forma ativa, procurando em conjunto suas respostas. 

(CARDOSO, 2006). JUSTIFICATIVA: O papel da Enfermeira psiquiátrica, pode 

ser pensado no sentido de apoio e trocas com o individuo, com sua família, a 

comunidade e outros campos, incluindo os outros profissionais, podendo gerar 

com isto uma autonomia ao paciente com doença mental, sua socialização e 

assim a sua dependência a partir de tais "trocas". OBJETIVO: Analisar sob a ótica 

de Hildergard E. Peplau, que utiliza a teoria do relacionamento interpessoal em 

enfermagem, uma paciente portadora de esquizofrenia e identificar diagnósticos e 

cuidados de enfermagem baseadas na Classificação Internacional das Práticas 

de Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo 

estudo de caso, realizado em uma clínica psiquiátrica-dia localizada na cidade de 

Curitiba, entre os dias 27/02/2014 e 20/03/2014. Participou do estudo paciente 

R.S, sexo feminino, 18 anos, solteira, residente na cidade de Curitiba com os pais. 

Durante o período de observação realizado pelas docentes durante a prática da 

disciplina o Processo de Cuidar de Enfermagem na Saúde Mental, a paciente 

apresentou comportamento infantilizado, de carência afetiva acentuada, e 

instabilidade emocional. Em tratamento por esquizofrenia há quatro anos, deu 
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entrada no serviço dia 28/02/2014. A coleta de dados foi realizada a partir de uma 

entrevista semi estruturada, com perguntas abertas e fechadas, e dados do 

prontuário disponível na instituição. O trabalho não foi submetido ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Positivo por se tratar de um trabalho acadêmico 

que não será publicado na íntegra. RESULTADOS: R.S, sexo feminino, 18 anos, 

em tratamento há 4 anos, realizada entrevista, paciente proveniente de um 

hospital psiquiátrico localizado na cidade de Curitiba, internada seis vezes neste 

ano de 2014, por tentativas recorrentes de suicídio. Segundo relato da mesma, 

quando tentava suicídio ouvia vozes que a incentivavam. Relatou ainda que 

sofrera violência sexual pelo irmão quando tinha quatorze anos, iniciando na 

ocasião os sintomas do transtorno mental. Relata presença de três tias na família 

com o mesmo transtorno, e alega que todas elas se suicidaram. No prontuário 

não havia muita informação e o CID ainda estava sendo definido. A família não 

demonstra interesse no tratamento. Com base na analise dos dados da avaliação 

inicial e embasamento teórico, são formulados diagnósticos de enfermagem 

apropriados para clientes psicóticos e seus familiares. É executado um 

planejamento preciso do cuidado de enfermagem que será necessário, 

juntamente com critérios dos objetivos, prescrições apropriadas e justificativas 

para cada um deles, além da orientação que deverá ser dada a família e ao 

cliente. O desenvolvimento de relações é uma importante intervenção de 

enfermagem já inter-relacionando com a teoria de Peplau que identifica a 

orientação como pessoa recurso que é aquela que fornece informações 

especificas e necessárias, que ajudam o cliente a compreender seu problema e 

sua situação, que além de compreender seu comportamento, ajuda a identificar 

suas dificuldades e aplicar princípios de relações humanas aos problemas que 

surgem em todos os níveis de experiência. (TOWNSEND, 2000). As intervenções 

de enfermagem elencadas: Acompanhar desenvolvimento neuropsicomotor; 

Observar alterações de percepção; Ajudar na administração de medicamentos; 

Incentivar adesão ao tratamento; Incentivar paciente a participar de atividades; 

Encorajar hábitos de higiene; Encorajar hábitos de autocuidado; Encorajar 

atividades sociais e comunitárias; Promover interação social; Encorajar familiares 

a participar do autocuidado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir desse trabalho, 

conseguimos entender que a saúde mental trabalha não somente com o paciente, 
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mas com todo o conjunto de profissionais e familiares buscando sempre tratar o 

paciente conforme suas necessidades. Aprendemos que o relacionamento 

interpessoal é importante para a criação de vínculo e com isso um ganho de 

confiabilidade por parte do paciente para com o profissional e isso o auxilia no 

tratamento. Nesse sentido podemos perceber a importância do relacionamento 

enfermeiro-paciente, no tratamento da esquizofrenia. A pessoa acometida pela 

esquizofrenia tem grande potencial à sua frente. Precisa lutar contra as 

dificuldades do transtorno. Mas pode se recuperar, vencer os obstáculos e seguir 

seus sonhos. Nesta batalha, precisa ter ao seu lado sua família, seus amigos, 

pessoas que a amem e apoiem e que, sobretudo, saibam compreendê-la. Tem a 

seu favor medicamentos eficazes, suporte psicológico e terapias de reabilitação 

capazes de ajudá-la nessa superação. 
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