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ENTRE LIMITES E POSSIBILIDADE DA DOENÇA RENAL: 

EXPERIENCIA FAMILIAR 

Yasmim Fracaro1 

Fernanda Gabriella Barbosa Santos2  

Maria Elisa Brum do Nascimento3 

 

INTRODUÇÃO: O estudo aborda a experiência familiar diante da doença renal, 

caracterizada pela perda progressiva e irreversível, que interfere em muitos 

aspectos da vida de quem a desenvolve e é geradora de limitações e 

mudanças às quais incidem no contexto familiar. Diariamente, a criança com 

doença renal crônica e seus familiares experimentam uma carga de tensão 

psicológica que envolve a doença com extensão para o tratamento. O 

tratamento por sua vez é composto de terapias substitutivas da função renal, 

como a diálise e o transplante, medicamentos, controle alimentar e hídrico 

(ABRAHAO et al., 2010). Crianças com doença renal crônica na maioria das 

vezes se submetem a uma série de mudanças corporais decorrentes da própria 

condição e da terapêutica utilizada, bem como sintomas orgânicos como 

enurese e edema, até mesmo retardo de crescimento relacionado a esta 

enfermidade (ASSADI, 2013). Assim a doença renal coloca exigências 

específicas sobre a vida social dessas crianças e adolescentes, negando a 

estes a possibilidade de ter uma relação de igual para igual com seus pares 

dentro e fora da escola, pratica de esportes, passeios e outras atividades com 

colegas e amigos. Frente a estas considerações e a necessidade de 

aprofundar o conhecimento dos enfermeiros, sobre assistência prestada à 

criança e o adolescente com doença renal crônica com vistas à promoção de 

apoio e desenvolvimento do cuidado junto a seus familiares a relevância para 

enfermagem consiste em considerar o conhecimento destas famílias 

cuidadoras para planejar o cuidado. Assim sendo este estudo tem como 

questão norteadora: qual o impacto familiar, social e psicológico causado pelo 

adoecimento de crianças e adolescentes submetidos à hemodiálise, e como 
                                                           
1
 Acadêmica do 3º ano, Curso de Enfermagem, Universidade Positivo, Curitiba, Paraná, Brasil. Email: 

yas_fracaro@hotmail.com Tel: (41) 9682-4958 
2
 Acadêmica do 3º ano, Curso de Enfermagem, Universidade Positivo, Curitiba, Paraná, Brasil.  

3
  Enfermeira. Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem Universidade Federal do 

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

mailto:yas_fracaro@hotmail.com
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objetivo: Identificar as dificuldades vivenciadas por familiares cuidadores e pela 

criança ou adolescente com doença renal crônica em hemodiálise. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, qualitativo, desenvolvido em serviço de 

diálise, intra-hospitalar localizado em hospital escola em Curitiba (PR), 

considerado de referência nacional em atendimento pediátrico em nefrologia. 

Os participantes foram sete familiares de crianças e adolescentes que 

realizavam tratamento de hemodiálise, internadas ou atendidas 

ambulatorialmente, selecionados por amostragem de conveniência, mediante a 

indicação dos profissionais de saúde e informações da agenda disponibilizadas 

no serviço de diálise. Participaram do estudo indivíduos de ambos os sexos, 

que ocupem a função familiar cuidador da criança ou adolescente portador de 

doença renal crônica em hemodiálise há pelo menos seis meses em tratamento 

hemodialítico. Excluídos familiares que não participam do cuidado direto a 

criança com doença renal crônica. Os dados foram coletados entre março e 

maio de 2015, com roteiro estruturado, e aplicação da técnica de entrevista 

semiestruturada. As entrevistas foram previamente agendadas e obtidas após 

apresentação da sinopse do projeto e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido regido em duas vias, permanecendo uma delas com os 

participantes da pesquisa, por meio do qual foi assegurado aos participantes o 

fornecimento de informações sobre os objetivos da investigação, o anonimato e 

a liberdade de desistir da participação em qualquer fase da pesquisa. As 

entrevistas foram realizadas em local reservado, nas dependências do referido 

hospital, duraram em média 30 minutos, e posteriormente, gravadas e 

transcritas pelos pesquisadores. A análise dos dados utilizou o método de 

análise de conteúdo (BARDIN, 2011). A pré-análise foi obtida após a conversão 

das entrevistas em texto. Foram realizadas várias leituras livres em todo o 

material a fim de conhecer os textos e perceber suas ideias principais. Após, 

procedeu-se a determinação dos processos de codificação. Elegeu-se a 

codificação através de letras, que foram atribuídas aos códigos, no sentido de 

facilitar suas localizações no corpo do texto. A organização do material foi 

obtida do recorte, enumeração, classificação e agregação das Unidades de 

Registro (URs), presentes nos discursos dos participantes do estudo. Optou-se 

pela análise temática, considerando as URs de natureza semântica (tema) para 

o tratamento do material. As URs foram agrupadas por similaridade de 
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significados, as Unidades de Significados (USs). A classificação e agrupamento 

dos temas por analogia semântica originou os temas candidatos à categoria, e 

finalmente, o último agrupamento de temas deu origem a uma categoria, 

adequada aos critérios de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade e produtividade. Foram respeitados os preceitos éticos para 

pesquisa que envolve seres humanos segundo a Resolução 466/2012, 

aprovado pelo protocolo do CEP número 797.141, e CEP do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Coparticipante conforme parecer nº 950.320, CAAE 

40608314.4.0000.0097. RESULTADOS: No sentido de obter uma percepção 

mais ampla da experiência familiar de crianças e adolescentes em tratamento 

de hemodiálise, o agrupamento de 256 URs (100%), representada pelos 

códigos D, E, F, G, I, J, L e resultou na categoria “A experiência do 

adoecimento renal para o familiar”. Essa categoria revela que o cuidado 

cotidiano é difícil e significa controle alimentar, restrição no sal e a preocupação 

constante quando outras doenças como o lúpus compõem o diagnóstico de 

base da doença renal “[...] tem que cuidar muito, por causa do líquido e a 

questão de comida, comida salgada ele não pode, frutas com potássio ele não 

pode, verduras com potássio ele não pode, então tem que ter uma restrição [...] 

é difícil”(E1). Muitas vezes o cuidado e visto com dificuldades e angústia, 

principalmente quando há restrição econômica e existe somente um familiar 

cuidador. A rotina é esmagadora e sobrecarrega o familiar, fazendo com que a 

vida ao lado filho doente seja cheia de privações e sofrimento. Entre as 

barreiras e enfrentamentos experienciados por estes familiares está à 

necessidade de constantes deslocamentos para buscar medicação e não ter 

com quem deixar o filho doente. Quando o previsível descortinou-se e 

materializou a doença e tratamento, tudo ficou mais penoso. “A hemodiálise foi 

um baque, a médica já tinha comentado que talvez tivesse a possibilidade de 

fazer, eu sempre esperei que não precisasse, mas precisou. Foi mais difícil 

porque eu não esperava” (E6). O sofrimento acompanha ambos, a criança e o 

familiar cuidador, ao submeterem-se as rotinas da diálise, deslocar-se de locais 

distantes em horários noturnos e percorrer longas distâncias até chegar ao 

tratamento. O adoecimento renal crônico da criança trouxe transformação na 

rotina do familiar cuidador que teve que optar em deixar de trabalhar e dedicar-

se aos cuidados do filho, abandonar carreiras e sonhos. DISCUSSÃO: Os 
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enigmas relacionados aos aspectos do controle alimentar, salino e hídrico 

frente a doença renal produzem apreensão nos familiares e modificam a rotina 

da criança levando os a instabilidades e adaptações. As implicações da doença 

renal crônica na infância abrangem dificuldades estruturais e instabilidade 

emocional que atingem toda a família (VIEIRA; DUPAS; FERREIRA, 2009). 

Além disso, a adaptação da doença na infância consiste em um processo 

complexo que se renova a cada dia em que estas crianças são submetidas ao 

tratamento. Portanto, o ônus das famílias implica em mudanças abruptas no 

seu viver e na sucessão de sentimentos de insegurança, medo, e 

preocupações com a proximidade da morte do membro da família. Todos estes 

aspectos incorrem em sobrecarga familiar somada a incerteza diante do futuro 

de seus filhos e/ou familiares. Muitos destes temores estão associados à 

perspectiva no âmbito social, profissional, além das expectativas com relação a 

novas modalidades de tratamento, visando a melhor qualidade de vida da 

criança com doença renal crônica. Destarte, a família requer apoio para 

realização do cuidado, e deve ser orientada de forma adequada, pois pode 

servir como moderadora na atenuação dos efeitos negativos da doença 

(FREITAS; SILVA; COLLET, 2011). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Entre as 

dificuldades enfrentadas pelos familiares, observaram-se as novas exigências, 

mudanças e readaptações constantes, a rotina esmagadora e sofrida da diálise 

somada à trajetória de sofrimento do filho. Considera-se o conhecimento da 

experiência familiar para planejamento do cuidado através da escuta, do 

diálogo e redução do estresse emocional vivenciados no tratamento e as 

incertezas inerentes ao adoecimento. 

 

DESCRITORES: Insuficiência renal crônica. Família. Criança.  Enfermagem. 
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ENFOQUE DO ADOECIMENTO CRÔNICO ENTRE PESSOAS COM 

DOENÇA CARDIOVASCULAR 

José Francisco Sampaio Souza4 

Maria Elisa Brum do Nascimento5 

 

INTRODUÇÃO: A doença cardiovascular cursa entre as principais causas de 

morte em homens e mulheres no Brasil e são responsáveis por cerca de 20% 

das mortes em indivíduos acima de 30 anos e muitas vezes requerem 

procedimentos invasivos e uma complexidade crescente de cuidados 

(MANSUR; FAVARATO, 2012). E como consequência, contribui para carga 

global das doenças do coração, pois além de serem a causa dominante de 

morte geram incapacidades permanentes na experiência de vida dessas 

pessoas. Acarretam perdas e disfunções somadas com modificações no 

cotidiano. Ademais, as alterações fisiológicas decorrentes do processo de 

adoecimento, trazem uma condição crônica da doença com a qual terá que 

aprender a conviver. Essas pessoas necessitam, na maioria das vezes, mudar 

seus hábitos de vida (deixar de fumar, controlar o estresse, mudar a dieta 

alimentar, etc.), e assumir novas tarefas cotidianas, tais como, iniciar uma 

atividade física e tomar medicamentos. As experiências de doença cardíacas 

pelas quais os indivíduos passam, marcam de forma profunda, uma ruptura no 

seu modo de viver, trabalhar e perceber o processo saúde-doença (GAULTER; 

RODRIGUES; GALVÃO, 2010). Assim, a doença cardíaca na perspectiva das 

pessoas que desenvolvem, é percebida de maneira particular devido aos 

sentimentos e preocupações que representam em suas vidas. A 

impossibilidade de cura muitas vezes constitui como um fator de impacto, e por 

esta razão impõe modificações e adaptações. Diante disso, decorre a seguinte 

inquietação: Como as pessoas com doença cardiovascular crônica entendem 

seu processo de adoecimento? OBJETIVO: descrever o significado atribuído 

                                                           
4
 Acadêmico da 4ª série do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo. E-mail: 

francisco_souza@outlook.com. Celular: (41)9123-5242 
5
 Enfermeira. Professora do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo, Mestre em 

Educação, Doutoranda em Enfermagem pelo Programa de Pós Graduação da Universidade 

Federal do Paraná PPGENF UFPR. Membro do Grupo Multiprofissional em Saúde do Adulto 

(GEMSA) e do grupo da UP de pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e Educação em Saúde 

da Universidade Positivo). E-mail: elismek@hotmail.com.  

mailto:francisco_souza@outlook.com
mailto:elismek@hotmail.com
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ao adoecimento cardiovascular crônico por pessoas acompanhadas em 

ambulatório. METODOLOGIA: Estudo descritivo, exploratório, de abordagem 

qualitativa, realizado no Ambulatório de Especialidades de um hospital geral de 

ensino, da rede privada, localizado na região de Curitiba – PR. Os participantes 

foram 26 pessoas com diagnóstico de doença cardiovascular atendidos em 

regime ambulatorial. Incluídos adultos e idosos, de ambos os sexos, com 

diagnóstico de doença cardiovascular crônica e sem restrição de comunicação 

oral. Excluídas as pessoas com impossibilidade de comunicar-se. O número de 

participantes foi concebido segundo o critério de saturação da amostra. A 

coleta de dados ocorreu em junho de 2015, por meio de entrevista individual 

semiestruturada, utilizando um instrumento elaborado pelos pesquisadores, 

com enfoque nas seguintes questões: caracterização dos participantes (idade, 

sexo, escolaridade, estado civil, situação laboral) e questões abertas com 

enfoque no significado do adoecimento.  As entrevistas foram realizadas no 

Ambulatório do Hospital, com agendamento prévio, em local reservado e após 

autorização verbal e escrita dos participantes, com assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), antes e após as consultas. A 

análise de dados foi guiada pela análise de conteúdo de Bardin (2010), através 

da categorização temática. O corpus de análise foi construído conforme: 

remoção dos vícios de linguagem; agrupamento das questões, identificação 

das Unidades de Registro (UR) e respectivas Unidades de significados que 

deram origem as categorias empíricas, construídas a partir dos discursos dos 

participantes e submetidas à interpretação teórica.  O agrupamento de 127 

unidades de registros distribuídas em sete unidades de significado, codificadas 

pelas letras A, B, C, D, E, J, L resultou em uma categoria temática: 

Confrontação com o adoecimento cardiovascular: saberes e definições. Foram 

seguidas as recomendações éticas da Resolução 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde e as atividades em campo ocorreram após aprovação sob o 

número CAAE 45211215.5.0000.0093 e protocolo CEP nº 1.076.426. (BRASIL, 

2012). RESULTADOS: A categoria “Confrontação com o adoecimento 

cardiovascular: saberes e definições” revela que a descoberta da doença 

conformou uma surpresa, que significou um peso, difícil de suportar, pois exige 

restrições e controles, como o uso contínuo de medicamentos para a pressão 

arterial, e marcou o compromisso e a responsabilidade com o cuidado de forma 
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permanente em suas vidas. O agravamento da doença muitas vezes é abrupto, 

inesperado e ruim. “Foi uma surpresa ter isso. Significa agora que eu vou ter 

que ter um cuidado redobrado para o resto da minha vida. ” (E1) A coexistência 

de comorbidades impõe outros domínios no cuidado, requer atenção e leva-os 

a perceber a gravidade da doença, além de gerar sentimentos negativos sobre 

o corpo revela sua impotência diante da vida. A noção da perda decorre da 

proximidade da morte e os confronta com a finitude “Não espero muito, eu acho 

que não vou viver muito. Eu tenho artrose no corpo inteiro, hipertensão, 

hipotireoidismo, então, eu não espero muito. ” (E7). Entre os elementos de 

impacto no viver a mudança da qualidade de vida foi decisiva devido a ruptura 

de padrões e comportamentos, caracterizada pela diminuição da capacidade 

para realizar atividades rotineiras. A presença da doença crônica leva a pessoa 

a projetar e revisar projetos e perspectiva de vida futura. O medo e a 

insegurança diante da nova condição de vida se traduzem em práticas de 

cuidado, de modo que estas possam prolongar sua existência. “Eu acho difícil, 

pois é um tratamento longo; a gente fica meio chateada. A partir da hora que 

você sabe que tem alguma coisa, alguma enfermidade, não é legal. Eu espero 

melhoras; se vem, é o que vamos ver “(E18). A ausência de vigor diante da 

doença se traduz em uma angústia que perpassa toda sua existência, 

denotando que a carga de sua doença seria um fardo pesado demais. 

DISCUSSÃO: O confronto com o adoecimento cardíaco crônico constituiu 

limitações e dificuldades levando-os a significar a doença como algo ruim, que 

produz medo, insegurança e gera impotência, pois é um fardo que modifica o 

viver e exige cuidados permanentes.  Pessoas com doença cardíaca muitas 

vezes convive com sintomas depressivos, pensamentos negativos de saúde 

relacionados com a qualidade de vida (DEKKER et al., 2012). E o encontro de 

significado na doença pode contribuir  para aumentar a consciência do estado 

atual de vida, fazer impulso nas mudanças no estilo de vida e reavaliar atitudes 

em relação a vida, as crenças entre outros (BALDACCHINO, 2011). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo considera que a experiência do 

adoecimento cardiovascular crônico conforma uma vivência singular e o 

significado atribuído envolve crenças, valores e percepções que difere 

conforme o sintoma e o fardo da doença cardiovascular, sobretudo quando 

associada à comorbidades e procedimentos invasivos, seu sintoma se reveste 



15 
 

de dificuldades, sacrifícios e receios.  A exploração sobre o significado 

conferido à descoberta da doença permitiu reavaliar saberes e fazeres, de 

modo a buscar inovações e subsídios para o cuidado nesta população. É com 

a exploração deste tema e das questões que ele suscita que também será 

possível colaborar com novas práticas voltadas para os problemas de saúde e 

melhorar a condição de existência para os que estão convivendo com esta 

situação.  

 

DESCRITORES: Doença crônica. Coração. Promoção da saúde. Enfermagem. 
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ESTUDO DE CASO SOBRE ANEURISMA CEREBRAL: CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM SOB A INTERFACE DA TEORIA AMBIENTALISTA DE 

FLORENCE NIGHTINGALE 

Adriana Francielli Dos Santos Nascimento6 

 Ana Paola Geronasso7 

 Gabriela Carneiro8 

 Kátia Renata Antunes Kochla9 

Giovanna Batista Leite Veloso10 

 

INTRODUÇÃO: Durante o estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 

vivenciamos o cuidado de Enfermagem a uma paciente com aneurisma 

cerebral. Esta doença se caracteriza pela distensão de uma artéria cerebral, 

sendo causada pelo enfraquecimento e/ou destruição da parede arterial. O 

aneurisma pode ou não se romper, devido à pressão que ocorre no sistema 

arterial, causando assim um aumento no seu tamanho e a compressão de 

outras estruturas diminuindo o fluxo sanguíneo e causando isquemia, assim 

como pode ocorrer o seu rompimento, que é chamado de Acidente Vascular 

Encefálico – Hemorrágico, pois após o rompimento ocorre um sangramento 

que irá se espalhar pelas meninges (membranas que recobrem o cérebro), 

sendo o mais comum no espaço subaracnoide (NETTINA, 2014). Os fatores de 

risco que estão relacionados ao desenvolvimento e a ruptura do aneurisma 

cerebral são: Tabagismo e Hipertensão Arterial. De acordo com o DATASUS, 

os números de prevalência para tabagismo e hipertensão arterial são maiores 

nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (BRASIL, 2012). Portanto, após a 
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experiência em cuidar de uma paciente que havia broncoaspirado devido 

sequelas de um aneurisma roto, optou-se em estudar os cuidados de 

Enfermagem com o aneurisma cerebral para que o conhecimento recaia sobre 

um cuidado com qualidade e eficiência e até mesmo para a prevenção desse 

agravo à saúde. OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem para um 

paciente com aneurisma cerebral, fundamentados na teoria ambientalista de 

Florence Nightingale. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, 

realizado no primeiro semestre de 2015, em uma Unidade de Pronto 

Atendimento da cidade de Curitiba - PR, composta de 24 leitos no total, realiza 

entre 200 a 250 atendimentos no período de um dia. A paciente escolhida 

foi uma mulher de 56 anos, casada, 08 filhos e que reside com o 

cônjuge em Pontal do Paraná. A coleta de dados ocorreu por meio de 

prontuário, entrevista com o familiar da paciente e exame físico. Os dados 

foram expostos e levantados os principais problemas de enfermagem, após 

foram prescritos cuidados baseados na Teoria Ambientalista. Este trabalho não 

foi submetido ao Comitê de Ética porque não será publicado na íntegra. 

RESULTADOS: Cliente M.L.S foi admitida na Unidade de Pronto Atendimento 

no dia 22/05/15, trazida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com 

queixas de êmese, diarreia e febre, dispneia, nível de consciência rebaixado, 

sem abertura ocular, não verbalizando, corada, dispneica, Murmúrio Vesicular 

(MV) ausente em hemitorax D, diminuído à esquerda, abdome flácido, 

pneumonia broncoaspirativa, aguardando vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) para transferência. Diagnóstico de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), Diabete Mellitus (DM); internamento anterior em outubro/2014 

com quadro de aneurisma roto, realizado craniotomia e implantado parte da 

calota craniana no abdômen; sequelada como consequência do aneurisma 

roto: acamada, paresia de MMSS e MMII, não responsiva, reação de extensão 

(descerebração) a estímulos, alimentação através de Sonda Nasoenteral 

(SNE), eliminações em fralda, traqueostomizada. Exame físico: T: 36,2Cº, PA: 

130x72 mmHg; FC: 115 bpm; FR: 17 rpm; SPO2: 87%; Dextro: 254mg/dl. 

Tegumento: Pele íntegra e corada, hidratada, mucosa corada, textura fina, 

turgor normal, perfusão periférica adequada, unhas presentes e lisas. Cabeça: 

Afundamento de crânio, incisão em região cefálica (aspecto amarelado em 
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pequena quantidade), cabelos em pequena quantidade, UPP estágio I em 

ouvido direito, nariz em posição normal, lábios rosados, deglutição e 

mastigação prejudicadas, traqueostomia. Tórax: Sem alterações anatômicas, 

mamas simétricas, taquipneica, ronco bilateral com predominância em base 

pulmonar direita, Bulhas cardíacas rítmicas normofonéticas sem sopro 

(BCRNFS/S). Abdômen: Pele íntegra, flácido, cicatriz cirúrgica anterior em 

região de flanco direito, calota craniana implantada, percussão maciça, ruídos 

hidroaéreos 5/min. Membros superiores: edema - cacifo +++, paresia. Membros 

inferiores: edema – cacifo ++, UPP em calcâneo bilateral estágio I, paresia. 

Estado Mental: Glasgow 8, pupilas isocóricas e fotorreagentes, resposta de 

extensão (descerebração) a estímulos, não verbaliza. Genitália: Sem 

anormalidades.  Dorso: UPP em região sacra estágio IV. Evolução de 

Enfermagem: 3ºDI por broncoaspiração, diarreia, febre, acamada, Glasgow 8, 

pupilas isocóricas e fotorreagentes, corada, hidratada, ausculta pulmonar com 

presença de roncos bilaterais, com predominância em base pulmonar direita, 

ausculta cardíaca BCRNFS/S. Abdômen flácido,  percussão com som maciço, 

ruídos hidroaéreos 5/min, perfusão periférica dentro da normalidade, pulso 

cheio e rítmico, UPP em região sacra estágio IV com pouca presença de tecido 

de granulação, UPP em calcâneo bilateral estágio I, edema em MMSS e MMII, 

eliminações presentes em fralda. Aguarda vaga em UTI. Transferida para o 

leito de isolamento por cultura positiva para bactéria multirresistente. Alguns 

dos problemas de enfermagem que identificamos, são: Úlceras por pressão, 

necessidade de leito de isolamento e dependência total de cuidados. Por 

conseguinte, para Florence a arte da enfermagem fundamenta-se em cuidar 

dos seres humanos doentes e saudáveis, compreendendo a tríade cuidar-

educar-pesquisar como ações unidas da enfermagem, o que traduz na 

utilização de forma adequada de ar puro, luz, calor, limpeza, dieta adequada e 

repouso, também chamada de Teoria Ambientalista de Florence Nightingale do 

qual, o foco é o cuidado de enfermagem ao ser humano e sua relação 

essencial com o meio ambiente (BOCK et al, 2009). De acordo com Haddad, 

Santos (2011) Florence Nightingale acreditava que tudo que esta ao redor do 

indivíduo, sofre influência e define as condições de saúde e recuperação, de 

modo a beneficiar ou prejudicar, e até mesmo sendo capaz de prevenir, 

suprimir ou contribuir para a doença ou morte. Dessa forma, podemos 
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programar os cuidados, visando à melhoria e recuperação da paciente. Os 

cuidados de enfermagem prescritos para os diagnósticos listados foram: A 

transferência da paciente para um leito de isolamento, evitando a 

contaminação de outros pacientes e o uso adequado de precauções para evitar 

que o quadro clínico da paciente piore o que enfatiza a limpeza do ambiente, a 

ventilação (BOCK et al., 2009). Realizar mudanças de decúbito, curativos 

dentro da técnica asséptica, uma nutrição adequada, preocupação com a cama 

e roupas de cama. Nightingale preocupava-se com as condições externas que 

podem afetar a vida e o desenvolvimento do individuo (HADDAD, SANTOS, 

2011). Manter um ambiente agradável, livre de odores, através da higiene 

(corporal, bucal), livre de barulhos, com iluminação adequada, ventilação e livre 

de calor. Buscando proporcionar o maior conforto possível para a paciente 

(HADDAD, SANTOS, 2011). CONCLUSÃO: Em vista dos argumentos 

apresentados, percebemos que a Teoria Ambientalista de Florence Nightingale 

contribui em muitos aspectos imprescindíveis na atuação do Enfermeiro para 

com o cliente. Ela ressalta que além de técnicas corretas é necessário que o 

profissional saiba colocar em prática o zelo, fornecendo tratamento digno ao 

cidadão. Seguindo estes fatos, pacientes com sequelas de aneurisma roto, 

necessitam de máxima atenção devido a sua dependência. Atentamos então 

que, condições apropriadas de higiene e ambiente influenciam na promoção da 

qualidade de vida e diminui riscos vitais em pacientes graves.  

DESCRITORES: Aneurisma Cerebral; Enfermagem; Teoria Ambientalista. 
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A ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO DA INFECÇÃO URINÁRIA NA 

GESTAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

 

Vivian Torres de Paula11; 

 Daiane Venancio da Silva12;  

Emanuelli Machado Mendes12; 

 Tatiane Herreira Trigueiro13 

 

INTRODUÇÃO  

 

O pré-natal se inicia quando o teste da mulher tem o resultado positivo e 

assim é agendada a sua consulta pelo médico ou enfermeiro. No roteiro da 

primeira consulta se inicia uma entrevista, exame físico, solicitações de exames 

laboratoriais e orientações conforme acompanhamento das alterações 

fisiológicas e psicológicas. Todos esses passos são seguidos para que a 

assistência ao pré-natal seja bem-sucedida e para que a gestação seja mais 

tranquila para a mãe e o bebê sem que haja intercorrências durante esse 

processo (PROTOCOLO MÃE CURITIBANA, 2012).  

A gestação é a principal etapa para o desenvolvimento de infecções no 

trato urinário, porém ela não é responsável pelo aumento no número da 

mesma. A Infecção do Trato Urinário (ITU) tem como definição o alojamento de 

bactérias nas paredes do trato urinário, sendo a terceira maior ocorrência 

clínica durante o período de gestação. As alterações hormonais que ocorrem 

durante a gestação estão relacionadas ao aumento da quantidade de 

hormônios maternos dentre eles estão: adrenocorticotrófico, antidiurético, 

aldosterona, cortisol e tireoidianos. (BERBEL, et al, 2011). 

A elevação dos níveis de progesterona séricos provoca um aumento na 

frequência urinária e podem levar a formação do hidroureter e da hidronefrose. 

A hidronefrose é uma complicação grave da Pielonefrite aguda, e a partir dessa 
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infecção é causada uma obstrução do aparelho renal secretor. Essa infecção 

serve de ponte para a formação do hidroureter gravídico, é definindo através do 

estado que se encontra o ureter durante a gestação, tendo como característica 

o aumento da musculatura uretral. Em decorrência da obstrução do aparelho 

renal secretor, os níveis de glicose na urina aumentam, favorecendo a ITU na 

gestação. (BERBEL, et al., 2011) 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2012, a ITU ocorreu em 17% a 20% 

das gestantes e associa-se principalmente a complicações como o trabalho de 

parto prematuro, corioaminionite, febre pós-parto, sepse materna e infecção 

neonatal. A infecção pode ser assintomática, caracterizada pela presença de 

bactérias na urina sem sintomatologia presente, o que justifica a realização do 

exame como rotina. Para a prevenção da ITU é recomendado à realização de 

urocultura no primeiro e no terceiro trimestre de gestação para que a bactéria 

assintomática possa ser identificada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

A bactéria presente durante a infecção urinária na gestação 

Streptococus agalactiae ou Streptococus do Grupo B (GBS) merece atenção, 

pois, é considerada a principal causa pela sepse neonatal, meningite, 

pneumonia, óbito neonatal, aborto séptico, coriomnionite, endometrite e outras 

infecções perinatais (TAMINATO, et al., 2011). 

Outra forma de rastreamento fora a urocultura é a coleta de culturas de 

conteúdo vaginal e anorretal, feita no 3º trimestre da gestação assim é possível 

fazer a prevenção das doenças citadas acima e dos fatores de risco que levam 

ao parto prematuro, ou seja, antes das 37 semanas de gestação; bacteriúria 

prévia por GBS; febre; ruptura prolongada de membrana; e infecção neonatal 

precoce. Se a bactéria for detectada através da coleta, a gestante deve ser 

tratada profilaticamente podendo evitar possíveis problemas para a mãe e o 

bebê (TAMINATO, et al., 2011). 

Na cidade de Curitiba existe o Programa Mãe Curitibana que segundo o 

protocolo de Atenção ao Pré-Natal, Parto, Puerpério e ao Recém-nascido, visa 

contribuir para a atenção às gestantes e aos recém-nascidos priorizando a 

redução da prematuridade, da mortalidade materna e infantil e a melhoria na 

assistência ao pré-natal. De acordo com esse protocolo, os profissionais 

responsáveis pelo acompanhamento do pré-natal nas unidades básicas de 

saúde são os médicos e enfermeiros (CURITIBA, 2012).  
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Assim, diante do exposto emergiu a seguinte inquietação: qual o perfil da 

produção científica brasileira de Enfermagem nos últimos cinco anos a respeito 

infecção urinária durante a gestação?  

É importante pesquisar sobre a infecção urinária na gestação, pois pode 

ocasionar complicações para o binômio mãe e bebê. Se a bactéria 

Streptococus do Grupo B (GBS) for identificada na mãe durante a gestação e 

não for tratada precocemente pode ocasionar o parto prematuro e a infecção 

neonatal, essas são as principais causas que nos levaram a pesquisar sobre a 

infecção e a bactéria, pois se tratada corretamente, essas complicações 

poderão ser evitadas.  

A enfermagem pode contribuir substancialmente nessa parte da 

prevenção, ou seja, na requisição e realização de exames durante o pré-natal. 

Desse modo, objetivou-se: Identificar o perfil da produção científica online 

nacional de Enfermagem a respeito da infecção urinária em gestantes entre os 

anos de 2009 a 2014. 

 

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), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE). Como critério de inclusão 

optou-se por: artigo completo publicado eletronicamente, estar no idioma 

português e retratar em suma as questões relacionadas infecção urinária na 

gestação. 
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 A busca foi realizada pelo acesso online, no mês de junho de 2015 e, 

para tanto, foram utilizados os descritores: Gravidez e Infecções Urinárias. O 

descritor Enfermagem não foi utilizado, em virtude de haver uma única 

publicação entre os anos estabelecidos e conforme critérios de inclusão.  

Para a coleta de dados foi adotado uma planilha de análise, que permitiu 

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 foi realizada de forma descritiva 

e por meio de quadro comparativo, de forma a possibilitar ao leitor a avaliação 

da revisão integrativa a ser realizada, como forma de atingir o objetivo deste 

método.  

 

RESULTADOS  

 

A busca dos artigos foi realizada de forma avançada com os 

descritores de forma integrada e conforme os critérios de inclusão. Dessa 

forma, Foram encontrados 20 artigos, entretanto, após primeira leitura, 4 

estavam repetidos, destes um estava repetido duas vezes, outro três vezes e 

os outros dois repetidos apenas uma vez; contudo, um desses que estava 

repetido estava na língua inglesa; 2 não tratavam do tema da revisão, sendo 

um da medicina veterinária e outro não abordava a infecção urinária como foco 

do estudo, e outro, apesar de tratar do tema do estudo também estava na 

língua inglesa foram então excluídos 11artigos. Dessa forma 09 artigos 

estavam de acordo com os critérios de inclusão e foram analisados e 

ordenados na seguinte tabela abaixo: 
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Nº do 

artigo 

Identificar 

autores 

Formação dos 

autores 

Ano de 

publicação 

Bases de 

dados 

Revista de 

publicação 

Metodologia Resultado Conclusão 

1 Edson 

Theodoro dos 

Santos Neto I; 

Maria do 

Carmo Leal II; 

Adauto 

Emmerich 

Oliveira I; 

Eliana 

ZandonadeI 

II; Silvana 

Granado 

Nogueira da 

Gama II 

Departamento 
de Medicina 
Social, 
Universidade 
Federal do 
Espírito Santo, 
Vitória, Brasil  
II Escola 
Nacional de 
Saúde Pública 
Sergio Arouca, 
Fundação 
Oswaldo Cruz, 
Rio de Janeiro, 
Brasil  
III Programa 

de Pós-

graduação em 

Saúde 

Coletiva, 

Universidade 

Federal do 

Espírito Santo, 

Vitória, Brasil 

2012 LILACS Revista 

Brasileira de 

Ginecologia e 

Obstetricia 

Estudo 

misto 

quantitativo-

qualitativo 

seccional 

De 1.035 puérperas 

entrevistadas, 23 (2,2%) 

não obtiveram qualquer 

assistência em saúde 

durante a gestação e 6 

(0,6%) afirmaram ter 

realizado o 

acompanhamento pré-

natal, mas não portavam 

o cartão da gestante. 

Os dados 

encontrados nos 

Cartões das 

Gestantes e a 

memória 

materna, sobre a 

assistência pré-

natal, foram 

ruins. Onde se 

percebem que 

há falhas na 

relação entre 

profissional de 

saúde e usuário, 

e também 

negligência 

profissional de 

registro de 

doenças e 

exames clínico-

laboratoriais nos 

cartões das 

gestantes que 

contribuem para 

níveis de 

concordância 

ruins. 

2 Daniela 

Fraguas 

Schenkel , 

Jessica Dallé, 

Vicente Sperb 

Antonello    

1 
Departamento 
de Ginecologia 
e Obstetrícia, 
Hospital 
Fêmina - Porto 
Alegre (RS), 
Brasil 
2 

Departamento 

de Prevenção 

e Controle de 

Infecções, 

Hospital 

Fêmina - Porto 

Alegre (RS), 

Brasil 

2014 LILACS Revista 

Brasileira de 

Ginecologia e 

Obstetricia 

Estudo 

quantitativo, 

transversal, 

retrospectivo 

e descritivo 

A partir de 1.558 
uroculturas 
positivas, foram 
avaliados 482 resultados 
microbiológicos 
comunitários com perfil 
de sensibilidade 
antimicrobiana de 
uroculturas de gestantes 
em 
todas as idades 

gestacionais. Entre os 

organismos isolados, E. 

coli foi o germe 

predominante, depois 

o Enterococcus sp, e 

seguinte 

Streptococcus agalactiae. 

É de extrema 

importância que 

os tratamentos 

para infecções 

urinárias na 

gestação sejam 

iniciadas 

conforme os 

padrões de 

suscetibilidade 

descritos na 

literatura, 

devendo ser 

avaliada 

imediatamente 

após o resultado 

da urocultura 

para o correto 

tratamento 

direcionado ao 

uropatógeno 

presente. 

3 Arnildo 

Agostinho 

Hackenhaar I; 

Elaine Pinto 

Albernaz II 

I Disciplina de 
Ginecologia e 
Obstetrícia, 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande - 
FURG - Rio 
Grande (RS), 
Brasil  
II Universidade 

Federal de 

Pelotas - 

UFPel - 

Pelotas (RS), 

2013 LILACS Revista 

Brasileira de 

Ginecologia e 

Obstetricia 

Estudo 

quantitativo 

retrospectivo 

Das 2.288 mães de 

recém nascidos elegíveis 

para o estudo, 2,9% 

internaram para 

tratamento da ITU, 

observou-se que as 

mulheres com maior risco 

para internação por 

causa dessa patologia 

foram aquelas com 

menor nível econômico, 

mais jovens, com menor 

escolaridade e que não 

Os autores 

concluíram que 

para mulheres 

mais pobres, de 

menor 

escolaridade e 

que não têm 

companheiro no 

domicílio, é 

necessário 

melhorar o 

rastreamento da 

bacteriúria 
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Brasil; 

Universidade 

Católica de 

Pelotas - 

UCPel - 

Pelotas (RS), 

Brasil 

viviam com o 

companheiro. 

assintomática 

onde a 

percentagem de 

internação 

hospitalar para o 

tratamento da 

ITU é mais 

elevada. 

4 Marcelo 

Vianna 

Vettore I II, 

Marcos Dias 

III, Mario 

Vianna  

Vettore IV, 

Maria do 

Carmo Leal II. 

I Hospital 
Federal dos 
Servidores do 
Estado, 
Ministério da 
Saúde. 
II Escola 
Nacional de 
Saúde Pública 
Sergio Arouca 
da Fundação 
Oswaldo Cruz, 
Rio de Janeiro. 
III Instituto 
Fernandes 
Figueira da 
Fundação 
Oswaldo Cruz, 
Rio de Janeiro. 
IV Unit of 

Dental Public 

Health, School 

of Clinical 

Dentistry, 

University of 

Sheffield, 

Sheffield, UK. 

2013 LILACS Revista 

Brasileira de 

Epidemiologia 

Estudo 

quantitativo 

seccional 

Foram recrutadas 2.188 

gestantes. Foram 

incluídas 1,091 (46,8%), 

e destas 501 (45,9%) 

tinham ITU e 590 (54,1%) 

não tinham ITU. As 

gestantes que mais 

apresentaram chance de 

ITU no pré-natal foram as 

adolescentes, anêmicas, 

diabéticas e com 

qualidade do pré-natal 

parcialmente adequado 

ou inadequado. A maioria 

vivia com companheiro e 

essas tiveram menos ITU 

quando comparadas com 

as que viviam sem 

companheiro. 

A proporção de 

manejo 

adequado da 

ITU no pré-natal 

foi baixa. O fator 

que mais 

contribuiu para 

um manejo 

inadequado da 

ITU foi o 

profissional de 

saúde. Houve 

uma deficiência 

do serviço 

público de saúde 

no fornecimento 

da medicação 

para o 

tratamento da 

ITU na gravidez. 

5 Saron Souza 

Calegari I; 

Cristine 

Kolling 

Konopka II; 

Bruna 

Balestrin II; 

Maurício 

Scopel 

Hoffmann II; 

Floriano 

Soeiro de 

Souza I; 

Elaine Verena 

Resener II 

Hospital 

Universitário 

de Santa Maria 

– HUSM – 

Santa Maria 

(RS), Brasil 

IIUniversidade 

Federal de 

Santa Maria – 

UFSM – Santa 

Maria (RS), 

Brasil 

2012 LILACS Revista 

Brasileira de 

Ginecologia e 

Obstetrícia 

Estudo 

quantitativo 

retrospectivo 

A maior prevalência de 
internações por pielofrite 
foi observado durante o 
segundo e terceiro 
trimestre da gestação em 
função das alterações 
anatômicas e hormonais 
a ITU é muito frequente 
nesse período tornando-
se mais marcantes com o 
avançar da idade 

gestacional aumentando 

o risco. O principal 

uropatógeno encontrado 

E. coli. 

Os achados 

ressaltam a 

importância da 

investigação da 

bacteriúria 

assintomática 

desde o pré-

natal. Ainda 

ressaltam a 

importância das 

uroculturas após 

o tratamento a 

cerca de 1 a 2 

semanas e as 

mensais. 

6 Gláucia 

Virgínia de 

Queiroz Lins 

GuerraI; Alex 

Sandro 

Rolland de 

SouzaII; 

Bruna Faria 

da CostaIII; 

Flávia Renata 

Queiroz do 

NascimentoIII; 

Mariana de 

Andrade 

AmaralIII; Ana 

Caroline Paz 

SerafimIV 

ISetor de 

Gestação de 

Alto Risco do 

Centro de 

Atenção à 

Mulher, 

Instituto de 

Medicina 

Integral Prof. 

Fernando 

Figueira - IMIP 

- Recife (PE), 

Brasil ; IISetor 

de Medicina 

Fetal do 

Centro de 

Atenção à 

Mulher, 

Instituto de 

2012 LILACS Revista 

Brasileira de 

Ginecologia e 

Obstetrícia 

Estudo 

quantitativo, 

analítico, 

prospetivo 

do tipo 

transversal 

Foram avaliadas 164 

gestantes. O exame de 

urina simples foi 

considerado sugestivo de 

infecção em 72 mulheres 

(43,9%), das quais 63 

(87,5%) eram 

assintomáticas. Quando 

o exame simples de urina 

for normal, o resultado 

dessa pesquisa indicou 

que em 87% das vezes a 

urocultura pode ser 

dispensada. 

Os dados 

sugerem que em 

locais onde não 

há a 

possibilidade de 

realização da 

urocultura, o 

exame simples 

de urina pode 

ser utilizado 

como rastreio de 

infecção 

urinária. 
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Medicina 

Integral Prof. 

Fernando 

Figueira - IMIP 

- Recife (PE), 

Brasil ; 

IIICurso de 

Medicina, 

Faculdade 

Pernambucana 

de Saúde - 

FPS - Recife 

(PE), Brasil ; 

IVPrograma de 

Residência 

Médica em 

Ginecologia e 

Obstetrícia, 

Instituto de 

Medicina 

Integral Prof. 

Fernando 

Figueira - IMIP 

- Recife (PE), 

Brasil 

7 Guilherme 

Negrão de 

Souza¹ 

Eduardo de 

Souza¹ 

Viviane 

Lopes¹ 

Walquíria 

Medeiros² 

João Roberto 

Maciel 

Martins² Luiz 

Camano¹ 

Departamento 

de Obstetrícia 

da 

Universidade 

Federal de 

São Paulo 

(UNIFESP) – 

São Paulo 

(SP), Brasil. 2 

Departamento 

de Bioquímica 

– Setor de 

Biologia 

Molecular da 

Universidade 

Federal de 

São Paulo 

(UNIFESP) – 

São Paulo 

(SP), Brasil 

2011 LILACS Femina O estudo 

trata-se de 

uma revisão 

integrativa 

Foram analisados 4 

artigos na SciELO, no 

MEDLINE 17 artigos e no 

LILACS 2 artigos, 

mostrando que o estudo 

da matriz extracelular no 

processo de maturação 

cervical deve ser melhor 

compreendida, para 

entendimento dos 

mecanismos 

desencadeantes do 

trabalho de parto 

prematuro. 

O estudo da 

matriz 

extracelular é 

fundamental no 

entendimento do 

processo de 

maturação 

cervical nas 

gestações pré-

termo e de 

termo, uma vez 

que as 

modificações 

estruturais da 

cérvice uterina 

na gestação 

desencadeiam 

uma série de 

eventos 

irreversíveis. O 

conhecimento 

das 

características 

da 

prematuridade é 

fundamental à 

sua prevenção 

sendo o 

rastreamento 

citológico uma 

forma de 

prevenção e 

diagnóstico 

precoce. 

8 

 

Juliana 

Pagnoncel, 

Maxwel 

Adriano 

Abegg, Jean 

Colacite 

¹Farmacêutica 

Bioquímica 

pela 

Universidade 

Paranaense 

(UNIPAR), 

Bioquímica do 

Laboratório 

Labclinic - 

2012 LILACS Revista 

Brasileira de 

Ginecologia e 

Obstetrícia 

Quantitativo Foram analisadas 34 

amostras de urina de 

gestantes do município 

de Marechal Cândido 

Rondon – PR, sendo 

repassadas para as 

gestantes as informações 

de como elas deveriam 

realizar as coletas de 

A E. coli é a 

principal 

causadora de 

infecção 

urinária. Durante 

a gestação as 

mulheres tem 

maior risco de 

terem infecção 
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Dos artigos analisados observou-se que nenhum dos artigos foi 

publicado 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 em revista de saúde pública um (1) artigo publicado sobre o tema, 

totalizando nove (9) artigos no período avaliado.  

Em relação ao ano de publicação, constatou-se que, no período 

elencado para a análise, a maior produção ocorreu nos anos de 2012 e 2013, 

sendo quatro (4) e três (3) publicações respectivamente, já nos anos de 2011 e 

2014 houve apenas uma publicação em cada ano até o período de elaboração 

desse trabalho. 

Quanto à área de atuação dos autores, predominou a medicina, em sete 

(7) dos nove (9) artigos analisados, um (1) artigo teve uma enfermeira como 

autora e outro (1) uma Farmacêutica/Bioquímica.  

Toledo/PR. 

²Doutor em 

Ciências 

(Microbiologia) 

pela 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

urina. Destas gestantes, 

19 apresentaram 

infecção urinária positiva 

mediante realização de 

urocultura com o germe 

E. coli sendo o causador 

da patologia. 

urinária, sendo 

assim, 

importante a 

realização de 

urocultura de 3 

em 3 meses. 

9 Simone 

Regina Alves 

de Freitas 

Barros 

Enfermeira. 

Especialista 

em Saúde 

Pública e 

Gestão pela 

Universidade 

Estadual de 

Pernambuco; 

2013 MEDLINE Rev Dor. São 

Paulo 

Estudo 

quantitativo 

transversal 

Estudo realizado com 

124 gestantes onde 67% 

destas gestantes 

estavam entre 20 a 29 

anos, das quais 42% não 

apresentava 

escolaridade, e 33% 

estudaram até o ensino 

fundamental.A lombalgia 

foi a principal 

sintomatologia referida 

pelas gestantes com 

diagnóstico confirmado 

de ITU. 

A enfermagem 

ainda necessita 

de mais 

conhecimento 

sobre dor como 

sinal clínico de 

doenças como a 

ITU. Sabe-se 

que a 

responsabilidade 

atribuída ao 

enfermeiro para 

lidar com a dor e 

os inúmeros 

aspectos que 

dele dependem 

para uma boa 

assistência 

talvez ajude a 

entender o 

motivo da 

grande 

valorização e 

preocupação da 

precisão técnica 

em algia. 
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Quanto à metodologia empregada a maioria foi de natureza quantitativa 

representando sete (7) artigos no total, apenas um (1) apresentou metodologia 

mista Quantitativo/Qualitativo e um (1) tratava-se de uma revisão integrativa.   

 

DISCUSSÃO 

 Neste estudo evidenciou-se que, a maioria das pesquisas retrata a 

prevalência de gestantes com Infecção do Trato urinário (ITU). Pesquisa 

realizada no Centro Obstétrico de um hospital no município de Porto Velho e 

cidades vizinhas revelou que no período de julho a dezembro de 2010, 

ocorreram 1.035 nascimentos onde foi registrado 48 (3,6%) óbitos perinatais 

por Infecção do Trato Urinário. (SILVA e MONTEIRO, 2014).  

 Outra pesquisa selecionou 573 artigos onde cinco (5) tratavam do 

assunto Infecção do Trato Urinário sintomáticas (ITUs) na gestação e 

desfechos neonatais e maternos, onde a hipertensão, a anemia e a infecção do 

trato genital, acarretam o trabalho de parto pré-termo e ruptura prematura das 

membranas uterinas. (HACKENHAAR, et al, 2011). 

 Em pesquisa realizada em um laboratório clínico de Goiânia, Goiás. 

Foram incluídas 264 gestantes sendo que 63 (23,8%) tiveram resultado positivo 

na urocultura, caracterizando ITU. O estudo revelou que o diagnóstico de ITU 

por urocultura é considerado padrão ouro. E diante ao diagnóstico é capaz de 

conduzir ao tratamento adequado, evitando complicações para a gestante e o 

feto. (BORGES, et al, 2012). 

 Dessa forma, o rastreamento e identificação precoce da infecção urinária 

na gestação pode diminuir ou eliminar os impactos que podem ser gerados 

para o binômio mãe/filho nesse período. A ocorrência de ITU na gravidez pode 

implicar em complicações severas, estando associada à morbimortalidade 

materna e perinatal. Neste contexto é importante realizar o pré-natal acerca da 

ocorrência de ITU por meio da associação de dados clínicos e dados 

laboratoriais. (FERNANDES, et al, 2015).  
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CONCLUSÕES 

Concluímos que, na maioria dos artigos pesquisados são de padrão 

quantitativo. Pode-se observar o baixo envolvimento da Enfermagem no campo 

de pesquisa, apenas um (1) artigo teve publicação pela Enfermagem. 

A Enfermagem tem um papel de grande importância na prevenção de 

infecções urinárias durante a gestação. Como na atenção primária, em 

unidades de saúde da rede pública, realiza consultas de pré-natal em 

alternância com o médico, tem a autonomia para fazer a requisição de exames 

para rastreamento, tem a capacitação para orientar as mulheres como prevenir 

tal agravo e diante de sinais e sintomas sugestivos poderá encaminhar para o 

médico prescrever o tratamento adequado. Com isso auxilia na diminuição dos 

impactos negativos para mãe e bebê, e assim, contribuindo para redução da 

morbimortalidade local por este agravo.  

Sugere-se que pesquisas envolvendo o profissional Enfermeiro a 

respeito das infecções urinárias sejam estimuladas e realizadas, a fim de 

contribuir para o saber científico da profissão, para que possam nortear o 

trabalho do Enfermeiro que atua diretamente no pré-natal. Não obstante, esse 

agravo deve ser pontuado nos cursos de graduação em Enfermagem, a fim de 

que os graduandos tenham consciência dos agravos que a infecção urinária 

durante a gestação podem acarretar.  

 

DESCRITORES: Gravidez, Enfermagem, Infecções Urinárias. 
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TRABALHO DE PARTO E PARTO: AS EXPERIÊNCIAS DAS PUÉRPERAS 
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Tatiane Herreira Trigueiro15 

 
INTRODUÇÃO  

A Organização Mundial de Saúde (2012), preconiza algumas condutas 

por parte dos profissionais na assistência obstétrica, na qual ressalta os direitos 

da mulher para um parto humanizado, onde podemos mencionar:  respeitar a 

vontade da mulher em ter um acompanhante de sua escolha durante o trabalho 

de parto e o parto; monitorar o bem estar físico e emocional durante todo o 

processo de atendimento; permitir a mulher que ela caminhe durante o período 

de dilatação a adote a posição que deseja no momento de expulsão;  orientar e 

oferecer métodos de alívio da dor durante o trabalho de parto;  permitir o 

contato pele a pele entre mãe e criança e o início do aleitamento materno, 

imediatamente após o nascimento;  ser chamada pelo nome.  

O período da gravidez é marcado por algumas mudanças 

biopsicossociais, consistindo em um momento de preparação psicológica para 
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a maternidade (MALDONADO, 2013). Dentre estas, é preciso destacar e 

conhecer os mecanismos de adaptação do organismo materno, constituindo 

uma parte importante do cuidado obstétrico, uma vez que ele fundamenta o 

entendimento das principais queixas e achados clínicos neste período. 

Os principais sintomas das alterações fisiológicas da gestação incluem 

no primeiro trimestre retenção de líquidos, enjoos, edemas, dores e 

desconfortos em seios, pernas e abdômen devidos aos hormônios 

progesterona e gonadotrofina coriônica humana (HCG). O segundo trimestre é 

marcado pelas alterações do débito cardíaco, pois conforme o feto se 

desenvolve aumenta as demandas de sangue e oxigênio; o aumento de apetite 

é maior evidenciado e o refluxo esofágico se faz presente causando pirose 

(azia), surgem cloasmas gravídicos (manchas), contudo as náuseas e enjoos 

desaparecem. E por final, do terceiro trimestre até o parto, a gestante sofre 

com cãibras, constipação, poliúria (aumento do volume urinário) e maior fadiga 

resultante do aumento de peso, bem como a lordose. (MONTENEGRO; 

REZENDE, 2013; SILVETHORN, 2010). 

De acordo com a literatura tradicional as fases ou períodos do parto 

são divididos em dilatação, expulsivo, dequitação e o quarto período. A 

dilatação do colo uterino é considerada a fase mais longa, pois a cérvix se 

prepara para a passagem do bebê pelo canal de parto, e pode ser subdividida 

em fase latente e fase ativa do trabalho de parto. O período expulsivo 

corresponde à dilatação cervical total, esses eventos caracterizam até a 

expulsão do feto. O processo termina com expulsão da placenta, constituído da 

primeira hora após o parto, denominado o quarto período. A partir desse 

momento, as modificações locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e 

parto no organismo da mulher iniciam o processo fisiológico de retorno ao 

estado pré-gravídico. (MONTENEGRO; REZENDE, 2013; FREITAS et al., 

2011). 

A fase latente do trabalho de parto corresponde a um período 

caracterizado por fenômenos preparatórios para o processo do parto, 

constituídos pelo amadurecimento cervical e contrações de baixa frequência e 

intensidade. A transição para o início da fase ativa, de duração geralmente 

mais curta do que a latente, ocorreria quando fosse atingido o padrão contrátil 

e de dilatação cervical que caracterizam o diagnóstico de trabalho de parto 
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(SOGIMIG, 2012). É durante a fase ativa do trabalho de parto que a parturiente 

sente mais desconforto e dor.  

Considerando todas as mudanças fisiológicas decorrentes do período 

gestacional, há de se considerar os sentimentos que emergem no momento do 

trabalho de parto, tanto positivos como negativos.  Dos sentimentos negativos 

pode-se citar a dor decorrente das contrações uterinas, medo, receio por 

complicações no parto e riscos para o bebê, parto prolongado, ansiedade e 

vulnerabilidade. Os sentimentos positivos resumem-se em alegria, aonde todos 

os sentimentos negativos são superados, e ocorre vinculo do binômio mãe e 

bebê. (OLIVEIRA et al., 2010). 

Conhecendo os sentimentos vivenciados pelas parturientes os 

profissionais de saúde poderão estar mais preparados para lidar com as 

gestantes. O enfermeiro tem um papel importante no momento do trabalho de 

parto e parto para gestante e seus familiares e nesse sentido, o atendimento de 

forma humanizada é de suma importância. (FRELLO; CARRARO, 2010). 

Humanizar o trabalho de parto, abrange o cuidado com a mulher e sua família, 

respeitando o tempo de trabalho de parto, evitando procedimentos 

desnecessários identificando e respeitando os fatores culturais de cada mulher. 

(MOREIRA et al., 2009). 

Em 2012, o Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher 

estabeleceu a possibilidade de adoção a uma nova concepção no atendimento 

à parturiente por meio da adoção de um conjunto de medidas de ordem 

estrutural de capacitação técnica, gerencial e financeiro, envolvendo atitudes 

éticas e humanas do profissional, proporcionando a gestante o parto 

humanizado (BRASIL, 2012).  

A equipe de enfermagem deve estar capacitada desde o saber técnico, 

cientifico a um saber holístico, respeitando cada gestante de forma 

individualizada de acordo com suas particularidades e privacidade. (WEY et al., 

2012). A respeito da aproximação da gestante com o enfermeiro, percebe-se 

através de pesquisas na área e até mesmo a mesmo na experiência 

profissional, a importância desse profissional no acompanhamento do trabalho 

de parto, na colaboração com o diálogo, estimulando a mulher a expressar 

seus sentimentos e angústias que antecedem este momento, tão especial. 
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(FRELLO; CARRARO, 2010). Assim, emergiu a seguinte inquietação: Como a 

parturiente vivência o trabalho de parto em um hospital escola?  

A realização da pesquisa se justifica na medida em que conhecer a 

experiência de mulheres a respeito do seu trabalho de parto e parto poderá 

auxiliar os profissionais que atuam diretamente no cuidado à parturiente. A 

prática de cuidar, realizada principalmente pelo Enfermeiro, necessita estar 

embasada na empatia e humanização, dessa forma, por meio da experiência 

poderá direcionar o cuidado aos aspectos elencados pelas participantes. 

Diante disso objetivou-se: Conhecer as experiências das puérperas sobre o 

trabalho de parto em um hospital escola.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo do tipo descritivo de abordagem qualitativa, 

considerada uma relação dinâmica entre o concreto e o subjetivo do sujeito que 

não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa, 

tornando o processo e seu significado os focos principais da abordagem.  A 

análise de dados tende a se desenvolver de forma indutivamente, onde o 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento-chave, sendo de cunho descritiva. (KAUARK; MANHÃES; 

MEDEIROS, 2010). 

Este estudo foi realizado com seis puérperas internadas em uma 

unidade de alojamento conjunto de um hospital universitário de grande porte no 

município de Curitiba, Paraná. Como critérios de inclusão definiu-se: mulheres 

que tiveram o parto via vaginal a mais de 6 horas, que estão internadas no 

alojamento conjunto e que possuem sinais vitais estáveis (pressão arterial, 

temperatura e frequência respiratória) e condições de ir caminhando até a sala 

para a realização da entrevista.  

Após as 6 horas após o parto credita-se que a puérpera já está 

acomodada no alojamento conjunto e se adaptando sua nova fase, a 

maternidade, visto que as primeiras horas após o parto são intensas, de 

modificações fisiológicas e psicológicas, que necessitam de uma aproximação 

maior do binômio mãe/recém-nascido, para fortalecimento do vínculo, com 
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isso, acredita-se que após esse tempo estipulado, a interrupção da puérpera 

para a realização da entrevista não cause incomodo.  

Foram excluídas mulheres que não aceitarem participar do estudo; 

aquelas que tiveram seu parto por cesariana; as menores de 18 anos de idade 

e aquelas que não tiverem pelo menos um de seus sinais vitais estáveis 

(pressão arterial, temperatura e frequência respiratória) e/ou condições de 

caminhar até a sala destinada a realização das entrevistas. Desse modo, duas 

se recusaram a participar e uma era menor de idade.  

A aproximação com as participantes da pesquisa ocorreu por meio de 

apresentação das pesquisadoras às mulheres, da explicação da pesquisa e 

após manifestação de interesse a oficialização da participação ocorreu 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Como forma de coleta de dados foi realizada entrevista semiestruturada 

com a seguinte solicitação inicial: Como foi para você ter o seu parto nesse 

hospital?  

As entrevistas foram realizadas no hospital, em uma sala reservada 

para assegurar a privacidade da mulher. Toda a entrevista foi gravada, e 

posteriormente transcrita na integra. Deixou-se claro que ela não teria prejuízo 

tanto a participar do estudo, pelo sigilo, como se recusar a participar.  

Como método de análise de dados optou-se pela análise de conteúdo do 

tipo temática proposta por Bardin (2010), trata-se de um método de categorias 

para a classificação dos componentes do significado da mensagem e ocupa-se 

de uma descrição objetiva, sistemática e qualitativa do conteúdo extraído das 

comunicações e sua respectiva interpretação. Este tipo de análise é composto 

por quatro etapas a saber: organização da análise (pré análise), codificação, 

categorização e inferência.  

A pesquisa teve início após apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa 

com Seres Humanos do local de pesquisa (CAAE: 45977115.7.0000.0093).  

Após análise dos dados foram elencadas duas categorias a saber: O 

trabalho de parto e o paradoxo de sentimentos e práticas intervencionistas 

versus boas práticas de cuidado.  
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RESULTADOS  

O trabalho de parto e o paradoxo de sentimentos 
 

As mulheres entrevistadas apresentaram diferentes sensações durante a 

experiência de trabalho de parto em parto, conforme as falas abaixo:  

 
 

É uma emoção assim né o jeito a circunstância que ele 

veio né e uma coisa uma mistura ne eu não sei descrever 

essa experiência eu nunca mais vou esquecer como tudo 

aconteceu [...] é uma mistura de sentimento uma 

ansiedade, da medo de acontecer alguma coisa com ele. 

(M4) 

 

No começo eu estava meio assustada porque querendo 

ou não, quando eu cheguei no hospital não tinha muita 

vaga [...] eu fiquei meio assustada porque já tinha rompido 

minha bolsa, eu não sabia se a criança estava bem lá 

dentro ou não. (M3) 

 

Nossa foi emocionante é a primeira filha ainda, meu 

marido ele viu o parto inteiro também. Eu gostei eu gostei 

bastante de ter feito parto e não a cesárea essas coisas e 

a dor a gente sente [...] para mim essa dor não foi tanta 

assim não que nem falavam que era [...] foi mais o 

cansaço da força que você tem que fazer, mais a dor 

assim não. (M3) 

 

De medo (enfática). Medo porque a primeira experiência 

de parto normal, foi muito assustadora, porque foi 

induzido. Então o meu desespero era que vai acontecer 

alguma coisa com meu filho, meu filho não vai nascer 

bem. Então era medo, muito medo de acontecer o pior 

né? Que eu acho que é o que passa na cabeça de 

qualquer mãe que está no centro cirúrgico, alguma coisa 
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de ruim. Mas graças a Deus que não, nasceu bem. Era de 

medo, medo mesmo. De não conseguir (M5) 

 

Foi medo. Porque eu já tinha feito tudo o que eles pediam 

para eu fazer, tudo o que estava ao meu alcance e ele 

não nascia, então o que passar na cabeça da pessoa, é o 

pior [ ...] a sensação é só medo. O alívio de saber que 

está bem, perfeito que tinha saúde. De tranquilidade, de 

saber que ele tá bem. (M5) 

 

No começo fiquei assustada, apavorada, queria até ir 

embora, me convenceram pra mim ficar, daí me 

acalmaram [...] porque eu fiquei com medo (M1) 

 

Eu só tinha vontade de terminar de uma vez [...] fiquei 

muito feliz quando ganhei o bebe, eu estava muito 

cansada mais o sentimento mesmo era de alivio por eu e 

ele estar bem. (M7) 

Fiquei emocionada, foi mais uma sensação de alivio 

dessa vez do que de emoção, acho que foi por causa do 

cansaço. (M7) 

 

Sentimentos antagônicos são evidenciados, a angústia, ansiedade e o 

medo marcar o trabalho de parto e o alívio substitui os sentimentos negativos 

após o parto.  

 

Práticas intervencionistas versus boas práticas de cuidado 

 

As falas remetem a inúmeras intervenções sofridas durante o trabalho 

de parto e parto como episiotomia, fórceps, uso rotineiro de ocitocina e 

amniotomia. Conforma falas abaixo:  
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Me colocaram no soro, no soro que eu fui sentindo 

as dores [...] única injeção que elas deram para amortecer 

foi na hora do corte mesmo só me deram anestesia. 

Quase eu fui para bola, para ela (bebê) poder descer, 

mais bem no fim não precisou foi na força mesmo, com a 

dor, daí quando vinha as dor da contração eu fazia as 

força para ela ir para baixo, acho que fiquei uns 20 

minutos fazendo força para ela descer né daí eu fui para 

sala de parto aí ela nasceu rapidinho. (M3) 

Daí chegou a 8 de dilatação e não aumentava 

mais, daí foi onde que colocaram medicação na veia pra 

virem as dores. Daí com muito sofrimento eu consegui 

que ele viesse com parto natural mesmo. Porque ela 

(médica) me levou um pouquinho antes. Porque se fosse 

pelo chefe dela, ele não tinha me levado para a centro 

cirúrgico, eu tinha ficado no quarto. Porque ele (o médico 

chefe) falou que eu tinha que ficar na cama [...] 

estouraram a bolsa, porque a bolsa não rompeu sozinha, 

precisou de ajuda. (M5) 

 

No fim ela foi tirada a ferro, porque eu não tinha 

mais força, porque fiquei a noite inteira com dor pra 

ganhar ela. (M2) 

 

Ela (médica) teve que usar o “Ferro” para poder 

tirar o bebe. E por isso que ela teve que fazer o corte 

também. Fiquei ali com o remédio para induzir o parto até 

as 17H30min. Que foi o horário que ele nasceu. As 13H30 

da tarde foi o horário que ela estourou a bolsa, foi a hora 

que eu estava sentindo muita dor. E eu não tinha dor, eles 

optaram em induzir. (M7) 
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Contudo, relatam alguns métodos não farmacológicos de alívio da dor 

durante o trabalho de parto como deambulação, uso do chuveiro e bola suíça.  

 

Eu cheguei com 6 de dilatação já, ai colocaram eu no 
banho, só que no banho não aguentei muito, daí 
colocaram naquela bola que foi dando a dilatação. (M1)  

 
Quando me colocaram na bola fiquei um pouco, comecei 
a perder as forças, mas a bola me ajudou bastante apesar 
da dor. (M2) 
 
Eles pediram pra eu fazer uma caminhada de uma hora. 
Eu fiquei em torno de umas sete horas tudo no natural, 
esperando as dores virem, devagarzinho, fazendo os 
procedimentos, chuveiro, caminhada, para ele vir natural. 
Daí ela falou que se eu fizesse o chuveiro iria ajudar, e eu 
fiz, fiz quase duas horas de chuveiro (M5) 

 

A prática do contato pele a pele foi um ponto importante citado por duas 

mulheres.  

Cuidaram bem da nenê tudo colocaram em cima da 
gente, pra gente vê ela, foi bem legal. (M3) 
 
Daí foi o momento quando eu vi ela, colocaram ela assim 
em cima de mim, para mim sentir ela tudo, foi muito bom! 
Nossa bem melhor que da outra vez (olhos marejados). 
(M1) 
 

Estar com o acompanhante de sua escolha foi uma das situações 

relatadas como tranquilizadoras.  

O meu marido que ficou comigo o tempo inteiro, isso foi 
muito importante para mim nessa hora. (M2) 
 
Ah dá uma confiança melhor né, querendo ou não eu 
tenho confiança nele, porque eu não tenho mãe minha 
mãe é falecida, então eu tenho mais afeto assim, foi bem 
melhor [...] ajudou bastante. Bem melhor, se sente mais 
segura né, tem mais gente para dar força. Ali tem os 
médicos, mais como a gente convive ali diariamente é 
bem melhor, nossa dá uma confiança. (M3) 
 
É bem melhor do que você estar sozinha, porque você 
tem alguém para te dar apoio, sua família, alguém que 
você conhece, que sabe que você está com dor. (M5) 
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DISCUSSÃO  
 
 
Paradoxo de sentimentos 
 
 

Os relatos das mulheres nesse estudo, demonstram que estar em 

trabalho de parto fez emergir uma gama de sentimentos paradoxos, em que a 

angústia, ansiedade, medo tomaram conta até o momento em que o bebê 

nasce. Quando é informada de que o filho apresenta bom estado de saúde, os 

sentimentos negativos são substituídos pelo alívio.  

De acordo com o estudo realizado em um hospital público de Fortaleza/ 

CE, foram colhidos depoimentos onde mulheres descrevem seu trabalho de 

parto, elas relatam que, devido às dores durante as contrações uterinas, 

acabam por vivenciar um misto de sentimentos durante todo o período, que 

envolve o medo, comparando com a morte, mas que logo se transforma em 

alegria pelo nascimento de seu filho (OLIVEIRA et al., 2010). 

Além da dor, a condição de trabalho de parto prolongado, fez com que 

sentissem muito cansaço, ansiedade e angustia, porém, apesar do fator dor ser 

significativo, e de se sentirem mal e com medo, estes não se tornaram 

empecilhos para que estas mães vivenciassem esta experiência de forma 

plena, descrevendo a sensação de alívio, bem-estar e felicidade ao constatar 

que seu bebê está em seus braços e nasceu bem (OLIVEIRA et al., 2010). 

Estudo realizado com puérperas na maternidade de Campina Grande na 

Paraíba/BR, foi relatado por alguns participantes da pesquisa que, quando o 

parto transcorre de forma tranquila e rápida, os sentimentos são bons trazendo 

grande satisfação por ter passado bem por tal experiência. É ressaltado que o 

conhecimento sobre os sentimentos das mulheres que estão passando por um 

momento tão importante de suas vidas, é imprescindível refletir sobre os 

aspectos emocionais e psicológicos da parturiente, alcançando uma melhor 

assistência (MEDEIROS et al., 2015) 

Pesquisa realizada no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), 

Campina Grande- PB, sobre a percepção das puérperas em relação ao alívio 

da dor por métodos não farmacológicos, é ressaltado a preocupação da dor por 

elas, sendo que seu alivio durante o processo do trabalho de parto proporciona 

uma maior tolerância à dor nos momentos seguintes, reduzindo por exemplo a 
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ansiedade (MEDEIROS et al., 2015). O uso de métodos não farmacológicos 

para alívio da dor, foi citado pelas entrevistadas e serão discutidos na categoria 

a seguir.  

 

Práticas intervencionistas versus boas práticas de cuidado 

 

Nessa pesquisa, evidenciou-se que as mulheres relataram tanto as 

práticas intervencionistas quanto as boas práticas de cuidado a parturiente. 

Estudo realizado no Brasil sobre boas práticas e intervenções obstétricas na 

assistência ao trabalho de parto e parto de mulheres de risco obstétrico 

habitual através de dados de pesquisa Nascer no Brasil, os mesmos 

apresentam que as intervenções mais utilizadas foram infusão de ocitocina, 

amniotomia, manobra de Kristeler e episiotomia (LEAL et al., 2014). 

Conquanto, esse panorama vai ao encontro dos resultados encontrados nesse 

estudo, em que as intervenções se mostram presentes durante o trabalho de 

parto e parto dessas mulheres. Condutas que contradizem as práticas de 

humanização.  

Para a Organização Mundial de saúde (2012), humanizar o parto é 

adotar um conjunto de condutas e procedimentos que promovem o parto e o 

nascimento saudáveis, pois respeitam o processo natural e evitam condutas 

desnecessárias ou de risco para mãe e feto.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2014), a prática de humanização 

do parto e nascimento coloca o enfermeiro como o fio condutor de cuidar nesse 

período da vida da mulher, deve oferecer apoio físico e empático, realizando 

abordagem não farmacológica para alívio da dor, colocando o seu 

conhecimento à disposição da manutenção do equilíbrio físico e psíquico da 

gestante e do recém-nascido, reconhecendo os momentos críticos em que 

suas intervenções são necessárias para assegurar o bem-estar de ambos.  

Promover conforto e alívio nas dores durante as fases do parto é um dos 

deveres do enfermeiro, diante da situação podemos citar alguns métodos não 

farmacológicos para o alívio de dores, dentre eles: exercícios respiratórios 

como no momento da contração uterina deve inspirar pelo nariz e soltar a 

respiração pela boca, relaxamento muscular após as contrações uterinas 
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relaxar braços pernas, massagem em nível de lombar para redução das dores 

decorrentes da contração uterina, banho de imersão, musicoterapia, 

deambulação, uso de bola suíça, acupuntura, crioterapia através de 

compressas de gelo, os métodos  não farmacológicos citados são utilizados  

para o alívio de dores, proporcionado a gestante um momento de menor tensão 

e medo.(SILVA; STRAPASSON; FISCHER, 2011). Os citados nessa pesquisa 

pelas mulheres foram a deambulação, banho de chuveiro e bola suíça.  

Segundo Leal et al. (2014), as boas práticas são mais evidentes em 

prímaras, pela questão do tempo prolongado em seu trabalho de parto. Com 

isso é pertinente a reflexão da equidade nos atendimentos prestados, devendo 

ser proporcionado o bem-estar à todas elas, principalmente no que tange à dor, 

com a utilização dos métodos não farmacológicos. 

Estudo realizado por Pieszak et al. (2013), em um hospital de ensino, no 

Sul do Brasil, com profissionais de enfermagem, constatou que, em relação as 

boas práticas, foi relatado a preservação da intimidade da gestante, com o 

intuito de fornecer o conforto físico e explicação sobre os procedimentos a 

serem realizados.  

Ainda se tratando de boas práticas profissionais durante o trabalho de 

parto e parto, um estudo realizado em um hospital público de uma cidade do 

interior da Bahia mostrou que alguns profissionais de saúde não incentivam o 

primeiro contato entre mãe e filho após o momento do parto, com isso 

prejudicando o vínculo de mãe e bebê tornando um evento mecanicistas 

(SANTOS et al., 2014). Nesse estudo, entretanto, o contato pele a pele foi 

citado por duas entrevistadas.  

O contato físico entre a mãe e o bebê logo após o nascimento pode 

trazer uma série de benefícios para ambos e, além de fortalecer o vínculo 

afetivo entre mãe e filho, é também importante para fortalecer a saúde dos 

dois, durante a primeira hora de vida do bebê fora da barriga, é importante o 

contato físico com a mãe, que transmite o calor do corpo, conforto e carinho 

para a criança, na qual auxiliando-o na estabilização dos batimentos cardíacos 

e respiração, reduzindo o choro e o stress, aumentando os seus níveis de 

glicemia e mantendo a temperatura corporal (MATOS et al., 2010). 

A realidade observada nos revela que após o parto, os trabalhadores da 

saúde desempenham suas intervenções fundamentadas pelo modelo biológico 
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do cuidado, desvalorizando os fatores emocionais que contribuem para o 

adequado contato pele a pele, neste sentido, o cuidado integral e 

individualizado da mulher e do recém-nascido ocupa o segundo plano, 

ocasionando a perda do verdadeiro valor simbólico do momento do parto, 

tornando-o ato mecânico (SILVA, CLAPIS, 2008). 

A existência de poucos instrumentos, como bola Suíça, e somente um 

chuveiro, resultam em um atendimento deficitário, questão relatada pelas 

entrevistadas. Porém o apoio oferecido pelos acompanhantes, é de extremo 

benefício para as mulheres, pois elas relatam que ter alguém da família ou o 

próprio companheiro transmitem maior tranquilidade. Fato constatado por 

Oliveira et al. (2011), no seu estudo realizado em Fortaleza/CE, onde a 

presença do acompanhante minimiza os sentimentos de solidão, ansiedade e a 

própria dor do parto.  

Cabe ressaltar que a presença do acompanhante é protegida pela lei 

11.108, de 7 de abril de 2005. A qual decreta que os serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a 

permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o 

período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. E esse será indicado 

pela parturiente (BRASIL, 2005). http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2005/Lei/L11108.htm 

Desse modo, o uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor no 

trabalho de parto, a presença do acompanhante e a promoção do contato pele 

a pele ainda são práticas que devem ser estimuladas no local de estudo, assim 

como no Brasil, conforma apontam as pesquisas. Visto que as práticas 

intervencionistas ainda estão presentes nas maternidades a fora, é preciso que 

elas sejam empregadas em casos de reais indicações e deixem de ser apenas 

rotineiras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados obtidos nessa pesquisa, remete a compreensão que, 

apesar do uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor no trabalho de 

parto, ainda há a predominância de intervenções ao parto normal. Contudo, é 
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preciso que o uso desses métodos seja empregado corretamente e estimulado 

durante todo o processo de trabalho de parto. É preciso envolver o 

acompanhante nos cuidados oferecidos à parturiente, visto que sua presença é 

um fator que as acalma e tranquiliza.  

A atuação do Enfermeiro durante todo o trabalho de parto faz-se 

essencial, visto que é o profissional que está capacitado para o cuidar. O ato 

de orientar, empoderar e fortalecer a mulher que está em fase ativa de trabalho 

de parto, faz com que o processo seja encarado como natural e os sentimentos 

negativos se dissipem a partir do momento da constante comunicação sobre o 

estado fetal. No contexto social, é preciso que o Enfermeiro, no seu papel de 

educador, promova o cuidado à saúde das mulheres desde o pré-natal, 

comunicando as boas práticas estabelecidas e alertando sobre as más 

condutas, principalmente, no que se refere a violência obstétrica.  

As limitações desse estudo estão no número reduzido de mulheres 

entrevistadas, que permite inferir apenas sobre o local de estudo. E, entretanto, 

não se conhece as justificativas obstétricas registradas em prontuário para o 

uso das intervenções.   

 

DESCRITORES: Saúde da Mulher; Parto Normal; Trabalho de Parto; 
Enfermagem; Análise Qualitativa; Enfermagem.  
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INTRODUÇÃO 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são causadas por vários 

tipos de agentes, sua principal forma de transmissão está no contato 

desprotegido do ato sexual. A maioria é de fácil tratamento e de rápida 

resolução com altos índices de cura, quando este é realizado adequadamente 

e seguido até o fim (BRASIL, 2014). 

Dentre as DST, tem-se a sífilis, causada pelo agente Treponema Pallidum, 

dividida em períodos clínicos da doença. A primária, caracterizada por 

presença de lesão inicial, denominada cancro duro que surge 10 a 20 dias, 

desaparece em 4 semanas; a forma secundária é marcada pela disseminação 

no organismo, e entre a sexta e oitava semana após o aparecimento do cancro 

duro, as lesões são substituídas por pápulas palmo plantares, placas, 

mucosas, poliadenopatia generalizada, alopecia em clareira, condilomas 

planos, lesões estas que tendem a desaparecer com o tratamento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Na forma terciária, os sintomas surgem em 

um período variável após 3 a 12 anos ou mais de contágio atingindo órgãos e 
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tecidos e dentre as variadas manifestações as principais a serem citadas são 

apresentações neurológicas como demência e doença cardiovascular (BRASIL, 

2014). 

A infecção da sífilis pode ser adquirida por via sexual, transfusão 

sanguínea, na altura do parto se estiver presente lesões genitais ou via vertical, 

pois o Treponema Pallidum, presente na corrente sanguínea da gestante, 

atravessa a barreira placentária e penetra na corrente sanguínea do feto, 

podendo ocorrer em qualquer fase da gestação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2007). 

A prevalência da sífilis em gestantes no Brasil, segundo o Ministério da 

Saúde, é de 16%. Os fatores de risco associados a esta infecção congênita 

estão direcionados a não realização ou não acompanhamento do pré-natal, 

acessos limitados aos serviços de atendimentos em saúde e contato sexual 

com diferentes parceiros (BRASIL, 2012). 

Entre 1998 e junho de 2012, foram notificados no SINAN 80.041 casos de 

sífilis congênita em menores de um ano de idade no Brasil. Em 2011, foram 

notificados 9.374 novos casos de sífilis congênita em menores de um ano de 

idade, com um maior número de casos na Região Sudeste 4.083 (43,6%) e 908 

(9,7%) na Região Sul. Com relação à taxa de incidência de sífilis congênita no 

Brasil, em 2011 observou-se uma taxa de 3,3 casos por 1.000 nascidos vivos, 

sendo que as Regiões Nordeste e Sudeste apresentaram as maiores taxas 

nesse ano, 3,8 e 3,6, respectivamente  (BRASIL, 2012). 

Por sua vez o diagnóstico, clinico epidemiológico e laboral tende a ser a 

identificação do Treponema pallidum na rede sistêmica. A microscopia de 

campo escuro se apresenta móvel, porém a pesquisa direta se aplica somente 

o material retirado das lesões. A prova da escolha na rotina é a reação de 

VDRL, uma microaglutinação que utiliza a cardilipina (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2010). 

O acesso precoce ao diagnóstico e o tratamento adequado da sífilis nas 

gestantes são momentos fundamentais para a prevenção da sífilis congênita.  

Os exames para detecção as doenças são: VDRL, utilizado para triagem e 

monitoramento da infecção, realizado no 1º, 2º e 3º trimestre de gestação. Em 

caso de VDRL reagente, até 1:16, o exame FTA-Abs, confirma a infecção 

treponêmica   (CURITIBA, 2012). 
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Na gestante com FTA-Abs não reagente e VDRL reagente interpreta-se 

como “VDRL falso-positivo” devido a possível reação cruzada pela gravidez, 

hanseníase, malária, mononucleose, leptospirose, lúpus eritematoso sistêmico 

e outras doenças autoimunes. Após o tratamento adequado, o exame FTA-

Abstende a negativar entre 9 a 12 meses. É necessário que o parceiro também 

seja submetido ao tratamento (CURITIBA, 2012). 

No caso positivo para sífilis, com tratamento anterior adequado e 

documentado não será necessário tratamento atual e o acompanhamento do 

VDRL será mensal. Se não houver registro de tratamento ou tratamento 

inadequado, será administrado Penicilina e o monitoramento de VDRL mensal. 

Se for interrompido ou com pausa entre as doses superior a 7 dias, há 

necessidade de reiniciá-lo. O tratamento deverá ter o término até 30 dias antes 

do parto, sendo considerado como conduta adequada (CURITIBA, 2012). 

De acordo com os protocolos e Ministério da Saúde, além do médico, o 

enfermeiro também está habilitado para realizar consultas de pré-natal e para 

tal, necessita de conhecimentos e habilidades a fim de realizar um atendimento 

de qualidade à gestante por meio da realização de consultas e exames 

periódicos para a detecção de doenças precocemente, orientações sobre 

tratamento, prevenção de agravos, promoção e educação em saúde. 

Como exposto, na saúde pública do país, é observado um grande número 

de casos de sífilis na gestação. Assim, conhecer o perfil das parturientes 

atendidas em uma maternidade de alto risco e caracterizar as mulheres 

diagnosticadas com sífilis gestacional tratadas e não tratadas, poderá auxiliar e 

nortear o trabalho da equipe multidisciplinar que atua frente a gestante. Além 

de chamar a atenção para a qualidade da assistência no pré-natal na atenção 

primária. 

No que se refere a análise dos dados, as variáveis estudadas foram 

descritas segundo suas frequências, médias e desvios padrões. Para analisar 

se houve diferença associação entre a busca por tratamento para sífilis e o uso 

de drogas, foi usado um teste exato de Fisher (ZAR, 2009). As análises 

estatísticas foram efetuadas com o pacote estatístico GRAPHPAD PRISM e foi 

considerado um nível de significância de 5% (α = 0,05). 

Diante do exposto, objetivou-se: caracterizar as gestantes atendidas em 

uma maternidade diagnosticadas com sífilis nos anos de 2009 a 2014.  
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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo descritivo transversal, com coleta 

retrospectiva de dados secundários em um hospital de grande porte que 

atende gestantes de alto risco, na cidade de Curitiba, Paraná.  

A coleta de dados ocorreu no serviço de Epidemiologia do hospital, nos 

meses de agosto e setembro de 2015, por meio da análise das fichas de 

notificação dos casos de sífilis gestacional atendidos no hospital durante os 

anos de 2009 a 2014, registrados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), e através do prontuário eletrônico.  Para a notificação da 

gestante, esta deve ter o diagnóstico positivo para sífilis no momento da 

internação, cujo a confirmação é feita através dos resultados dos exames 

laboratoriais.  

Foi elaborado um instrumento de coleta de dados pelos autores que 

continha: ano da notificação, número da notificação, idade, raça, escolaridade, 

história gestacional antiga e atual, tratamento da gestante e do parceiro, 

drogadição. O SINAN forneceu os dados de ano de notificação, número da 

notificação, idade, raça, escolaridade e tratamento da gestante e parceiro. 

Através dos prontuários eletrônicos obtivemos os dados da história gestacional 

antiga e atual e drogadição. 

Os critérios de inclusão foram: todas as fichas de notificação das 

gestantes diagnosticadas com sífilis no momento da internação e que tiveram 

seus partos no referido hospital nos anos de 2009 a 2014. Não foram excluídas 

fichas de notificação.  

No que se refere a análise dos dados, as variáveis estudadas foram 

descritas segundo suas frequências, médias e desvios padrões. Para analisar 

se houve diferença na associação entre a busca por tratamento para sífilis e o 

uso de drogas, foi usado um teste exato de Fisher (ZAR, 2009). As análises 

estatísticas foram efetuadas com o pacote estatístico GRAPHPAD PRISM e foi 

considerado um nível de significância de 5% (α = 0,05). 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Positivo 

(CAAE: 45976415.9.0000.0093) em 09 de julho de 2015. Foram atendidas as 

normas de acordo com a Resolução 466/12. 
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RESULTADOS  

Entre os anos de 2009 a 2014, foram notificadas com sífilis gestacional 

236 mulheres que deram entrada na maternidade, sendo notificadas 51 

(21,6%) no ano de 2013, ano com maior número de notificações, a média por 

ano por de 39,3 casos ao ano. A idade média foi de 27,4 anos, 169 (71,6%) 

eram da raça branca e 64 (27,1%) não chegaram a completar o ensino 

fundamental. Os dados estão apresentados na Tabela 1.  

No tocante a gestação atual, quanto ao tipo de via de parto, prevaleceu 

a vaginal, com 149 (63,1%) dos partos, em detrimento da cesariana com 86 

(36,4%) casos, contudo houve 1 caso de aborto registrado.  

O tratamento para a sífilis nessas mulheres foi realizado em 174 

(73,7%), contudo evidenciou-se 62 (26,3%) casos não tratados. Em relação ao 

parceiro, a maioria não foram tratados com 127 (53,8%) casos, 89 (37,7%) 

receberam tratamento e 20 (8,5%) teve esse campo ignorado na ficha de 

notificação.  

Em 87 (37,2%) casos essas mulheres foram registradas como usuárias 

de drogas, 138 (59%) foram registradas como não usuárias de drogas e em 9 

(3,8%) fichas esse campo foi ignorado. Dentre as mulheres registradas como 

usuárias, 62 (71,3%) eram tabagistas, 8 (9,2%) etilistas, 4 (4,6%) usuárias de 

cocaína e outras 23 (26,4%) não tiveram esse campo identificado.  

 

Tabela 1 – Perfil das 236 mulheres atendidas, as diferentes variáveis foram 

descritas segundo suas médias (M) e desvios padrões (DP) ou suas 

frequências absolutas (n) e frequências percentuais (%) 

Variável N M±DP / % 

Idade 

 

236 27,4 ± 7,8 

Raça Branca 169 71,6% 

 

Parda 42 17,8% 

 

Negra 9 3,8% 

 

Ignorado 16 6,8% 
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Escolaridade Analfabeto 4 1,7% 

 

Fundamental 

Incompleto 64 27,1% 

 

Fundamental 

Completo 20 8,5% 

 

Médio Incompleto 19 8,1% 

 

Médio Completo 49 20,8% 

 

Superior Incompleto 3 1,3% 

 

Superior Completo 1 0,4% 

 

Ignorado 76 32,2% 

Parto atual Aborto 1 0,4% 

 

Cesária  86 36,4% 

 

Vaginal 149 63,1% 

Tratamento** Sim 174 73,7% 

 

Não 62 26,3% 

Parceiro com 

sífilis tratado 

Sim 89 37,7% 

Não 127 53,8% 

 

Ignorado 20 8,5% 

Drogadição Sim 87 37,2% 

 

Não 138 59,0% 

 

Ignorado 9 3,8% 

Usuário de tabaco** 62 71,3% 

Usuário de álcool** 8 9,2% 
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Usuário de cocaína** 4 4,6% 

Usuário de outras drogas?** 23 26,4% 

* nestes casos o valor de n se refere ao número total de 

casos 

** do total de pacientes que usam drogas (n=87) 

Fonte: os autores (2015).  

 

Os dados mostram haver uma associação significativa entre a 

drogadição e a busca por tratamento, sendo que a proporção dos pacientes 

que não usam drogas e buscam tratamento é maior que usuários de drogas 

que buscam tratamento, conforme pode ser evidenciado na Tabela 2.   

 

Tabela 2 – Associação entre a busca por tratamento para sífilis e o uso de 

drogas em 225 pacientes com sífilis 

Drogadição 

Tratamento 

 sim não p 

Sim 65,5% 34,5% 

0,020* 

Não 79,7% 20,3% 

* p < 0,05 

   Fonte: os autores (2015).  

  

DISCUSSÃO  

A sífilis durante a gravidez pode causar aborto, além de cegueira, 

surdez, deficiência mental e malformações no feto. E, segundo dados do 

Ministério da Saúde, a incidência de sífilis em parturientes é quatro vezes maior 

que a da infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Desse modo, 

http://www.aids.gov.br/pagina/sifilis#scongenita
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devido sua gravidade, a notificação da sífilis tornou-se obrigatória desde 1986 

(BRASIL, 2015) 

Neste estudo a idade média das mulheres foi de 27,4 anos e em relação 

a escolaridade, a maioria possuía o ensino fundamental incompleto.  Esses 

dados são semelhantes ao encontrado em uma pesquisa de coorte nacional 

com 23.894 mulheres de todo o Brasil, em que a média de idade foi de 25,7 

anos e 50% das entrevistadas apresentavam até dez anos de estudo. A 

prevalência de sífilis nesse grupo de estudo foi de 1,02%, e dentre estas as 

mulheres tinham menor escolaridade, sugerindo que esse grupo pode estar 

mais exposto a essa infecção devendo ter maior atenção dos programas de 

pré-natal e controle de sífilis no país (DOMINGUES, et al., 2014).  

Em outra investigação com parturientes admitidas em uma maternidade 

em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, entre os anos de 2005 a 2008, dos 410 óbitos 

fetais, a sífilis materna foi identificada em 50 casos. Destes, a idade materna 

média foi de 22,7 anos, 50% tinham baixo grau de escolaridade, 54,2% das 

pacientes tiveram algum acompanhamento de pré-natal e 33,3% não tiveram 

acesso a esse recurso. Apenas 30,8% das pacientes com alguma visita ao pré-

natal tiveram a sífilis primeiramente detectada nessa fase de acompanhamento 

e 30,8% (8/26) não realizaram o exame. Nenhuma das pacientes que teve 

alguma consulta de pré-natal realizou mais de um teste de VDRL no pré-natal 

(NASCIMENTO, et al., 2012).  

Nesta pesquisa o número de parceiros não tratados é superior ao de 

tratados dados semelhantes de um estudo realizado em cinco maternidades de 

Fortaleza, Ceará, que entrevistou 58 parturientes que tiveram o diagnóstico de 

sífilis gestacional. Quanto questionadas sobre seus parceiros, tinham média de 

idade de 29 anos, quanto ao diagnóstico 42 (75%) parceiros foram 

comunicados e a comunicação foi feita pela própria mulher em 33 (78,6%) 

casos. Duas mulheres relataram sofrer violência do companheiro após 

resultado do exame. Não revelaram o diagnóstico 14 (25%) mulheres e os 

motivos alegados foram: 7 (50,0%) desconheciam a importância do tratamento 

do parceiro, 6 (42,9%) não estavam com este parceiro após o diagnóstico e 1 

(7,1%) estava brigada. Dos 25 que souberam do diagnóstico 14 (56%) foram 

receber tratamento, entretanto, somente 6 (42,8%) foram considerados 

adequadamente tratados. Dentre os 11 que foram comunicados, porém não 
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receberam tratamento, 7 (63,6%) alegaram recusa por não se sentirem 

doentes, não acreditar no tratamento e/ou medo de injeção (CAMPOS, et al., 

2012). 

A análise dos dados mostrou uma significativa relação entre a busca do 

tratamento e o uso de drogas. Um estudo realizado em uma maternidade de 

Fortaleza, Ceará, com nove puérperas que fizeram o uso de drogas durante a 

gestação, revelou que todas que realizaram o teste para detecção de sífilis 

tiveram o resultado positivo e quatro transmitiram a sífilis para o seu concepto. 

As complicações para o recém-nascido mais presentes no estudo foram: sífilis 

congênita, icterícia, baixo peso ao nascer, prematuridade, desconforto 

respiratório e infecção neonatal.  E os fatores de risco relacionados ao uso de 

drogas na gestação mais citados pelas entrevistadas foram problemas 

familiares, ausência de parceiro, instabilidade financeira, baixa autoestima e 

solidão. (KASSADA, et al; 2014) 

De acordo com o Documento Científico do Departamento de 

Neonatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a população que se 

enquadra nos fatores de risco como: comportamento sexual promíscuo, 

drogadição, uso abusivo de álcool e tabagismo; ao engravidar, essas as 

mulheres dificilmente procuram o serviço de saúde ou abandonam o 

acompanhamento, comprometendo o atendimento pré-natal e o possível 

diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis (GUINSBURG; SANTOS; 

2010), como a sífilis.  

 

CONCLUSÃO 

Evidenciou-se que os casos de sífilis gestacional na maternidade local 

do estudo estão presentes em mulheres jovens, com pouca escolaridade e, 

apesar a maioria das mulheres terem sido tratadas, ainda há um percentual 

significativo de casos não tratados. E na maioria das situações o parceiros não 

foram tratados. Quanto ao tipo de parto prevaleceu a via vaginal, contudo o 

índice de cesarianas ainda é elevado. Existe a correlação entre o diagnóstico 

de sífilis e o abuso de drogas pelas gestantes.  

O Enfermeiro, é um dos profissionais capacitados e habilitados para a 

requisição de exames na atenção básica durante o pré-natal, desse modo, é 

preciso encontrar meios para aumentar o rastreamento desses casos, da 
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captação precoce das gestantes da região, e para a prevenção das DSTs, 

principalmente a sífilis visto os danos que pode ocasionar à saúde dos 

acometidos. Não obstante, pode acarretar inúmeras consequências ao feto, 

como má formações até mesmo a morte. É preciso encontrar meios para a 

busca ativa dos parceiros dessas gestantes diagnosticadas como forma de 

interromper o ciclo da transmissão da doença, tratando-os adequadamente.  

Chama-se atenção também para o correto preenchimento das fichas de 

notificação, visto que são um veículo de informações sobre o panorama de 

atendimento, pois possibilita a caracterização dos pacientes atendidos e dos 

procedimentos no local.    

As limitações deste estudo estão no número reduzido da amostra e por 

se restringir a apenas uma maternidade do município. 
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CUIDADO DE ENFERMAGEM NA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 

SEGUNDO CALLISTA ROY 

Anelize Salik19 

 Izabel Lucilde Da Silva20 

 Lucelia Evangelista Turqueti21 

 Melissa Ploêncio22 

 Maria Elisa Brum do Nascimento23 

 

INTRODUÇÃO: A Doença de Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU) 

consiste em uma das formas mais comuns de doenças inflamatórias intestinais 

(DII) e caracterizam-se por inflamação crônica do intestino de etiologia ainda 

não definitivamente esclarecida (SOUZA et al. 2011). E estão entre as doenças 

que geram repercussões importantes na qualidade de vida da pessoa, com 

forte impacto na atividade social, laboral e econômica. O cuidado de 

enfermagem frente a estes quadros deverá contemplar o atendimento as 

necessidades nutricionais como: diminuição da ingestão oral e má absorção, a 

perda de nutrientes acelerada, assim como assistir o aumento da necessidade 

de drogas para atenuar o mal-estar da doença (SOUZA et al. 2011).  Mas 

também, os aspectos sócios emocionais associados ao significado atribuído 

pela pessoa que está sob esta condição crônica. Esta doença tem implicações 

na alteração dos projetos de vida da pessoa, cujas dimensões afetadas são o 

medo, a limitação na alimentação, a incerteza quanto ao amanhã, a falta de 

liberdade e a necessidade de prevenção de complicações futuras 

(FERNANDES et al., 2014). Destarte, a pessoa que experiencia esta 

cronicidade sente-se exposta aos olhares dos outros, pois não consegue 

manter sua rotina de vida, e em estágios avançados cursa sintomas orgânicos 
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como fraqueza que os leva a obter uma alteração da autoimagem e 

sucessivamente poderá interferir na autoestima. Diante da complexidade dessa 

doença e relevância dessas observações na implementação de cuidados de 

enfermagem, o planejamento da assistência deverá abarcar a objetividade das 

evidencias clínicas sem descuidar dos aspectos subjetivos, como o significado 

do adoecimento, medos e inquietações da pessoa nesta condição. Considera-

se que o exercício profissional do enfermeiro necessitará agregar um saber 

sobre a pessoa em sua integralidade física, mental e espiritual. Tal fato levou a 

elaboração do objeto de estudo a sistematização do cuidado de enfermagem 

frente a pessoa com doença inflamatória do intestino. A partir deste objeto 

buscou-se a fundamentação na Teoria de Adaptação de Callista Roy por ser 

um modelo de enfermagem conceitual, que permite que a pessoa seja vista 

como um sistema composto por vertentes biopsicossociais, que necessitam 

respostas para adaptação a estímulos ambientais (ROY; ANDREWS, 1999). 

Essa Teoria identificou em seu modelo quatro modos de adaptativos: 

fisiológico, autoconceito, mudança de papel e interdependência (ROY; 

ANDREWS, 1999).  O modo fisiológico consiste no modo como a pessoa 

responde aos incentivos ambientais; o modo autoconceito enfoca os aspectos 

psicológicos e espirituais da pessoa. Trata-se da combinação do sentimento e 

convicções em determinado momento e inclui dois componentes o self físico 

(sensação e autoimagem corporal) e o self pessoal (self da autoconsciência, 

moral ética espiritual); o modo de desempenho de papel enfoca aspectos 

sociais em relação a papeis desempenhados na sociedade e modo de 

interpendência aborda as interações relacionadas a dar e receber afeto, 

respeito e valor (ROY; ANDREWS, 1999). Assim, o presente estudo tem como 

OBJETIVO Identificar os diagnósticos de enfermagem da pessoa com doença 

inflamatória do intestino, guiada pelos problemas adaptativos segundo a 

fundamentação de Callista Roy e a taxonomia CIPE METODOLOGIA: Estudo 

descritivo de caso clínico, com abordagem qualitativa, realizado em hospital 

escola na cidade de Curitiba/Paraná, em março de 2015, envolvendo paciente 

com diagnóstico de Retocolite Ulcerativa crônica, internada na clínica médica. 

A coleta de dados ocorreu por meio de um roteiro de entrevista e exame físico, 

seguindo as etapas descritas no Modelo de Adaptação e da taxonomia CIPE 

Versão 2 (CIE, 2011) e informações do prontuário clínico. Após a coleta 
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procedeu-se a definição diagnóstica, conforme a CIPE versão 2.0, utilizando-se 

dos eixos foco e julgamento e a definição de problemas adaptativos de Roy. Na 

sequência foi proposto à relação entre problemas e Modos adaptativos, 

comportamentos e os diagnósticos. Os dados foram agrupados e analisados o 

Modelo de Adaptação e literatura pertinente ao tema. Foram atendidos os 

aspectos éticos que envolvem a pesquisa em seres humanos. Resultados: 

Caso Clínico: mulher, 20 anos, solteira, sem filhos, deu entrada na unidade 

hospitalar com queixa de vômito e evacuações com sangue, com diagnóstico 

de RU.  Mora com a família em residência própria, com saneamento básico e 

energia elétrica. Pratica Jump e Spinning, mas devido ao internamento parou 

de realizar tal atividade.  Apresenta apetite diminuído devido queixa de 

náuseas, ingesta hídrica de 06 copos/dia de água. Diurese presente coloração 

amarelada e diarreia com sangue. Refere dor abdominal grau 5 à palpação 

superficial e profunda. Nega tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. 

Desconhece alergias. Higiene oral inadequada e relata não lavar o cabelo há 

04 dias, devido à indisposição pelo presente diagnóstico. Faz uso domiciliar de 

Mesacol 800mg VO 04 cp duas vezes ao dia. Ao exame físico: Lábios não 

corados, língua apresentando sujidade, palatos mole e duro íntegros, sem 

presença de edema. Úvula presente, sem desvio, amigdalas normais. 

Integridade cutânea alterada, apresentando palidez, pele lisa e com ausência 

de úlcera por pressão. Apresenta acesso venoso periférico em MSD salinizado. 

Relação CIPE Versão 2 e Modelo de Adaptação de Roy: os diagnósticos 

classificados pela CIPE e pela teorista Callista Roy foram identificados oito 

modos de adaptação para dez diagnósticos de enfermagem: Modo 

Adaptativo/Fisiológico: eliminação, comportamento: diarreia com sangue e 

vômito, Estímulo Focal: lesão das células do intestino, Estímulo Contextual: 

estresse, exacerbação da doença de base, disfunção imunológica,  Diagnóstico 

de Enfermagem: Sistema Gastrointestinal comprometido; Modo 

Adaptativo/Fisiológico: integridade cutâneo mucosa, comportamento: diarreia 

com sangue frequente, Estímulo focal: inflamação e alteração da mucosa 

intestinal, Estímulo Contextual: complicação da doença de base, sistema 

imunológico modificado, nutrição desequilibrada, Diagnóstico de Enfermagem: 

Risco da Integridade da Pele Alterada Modo Adaptativo/Fisiológico: sentido, 
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comportamento: dor abdominal, Estímulo Focal: inflamação das células do 

intestino, Estímulo Contextual: desconforto abdominal, psicológico abalado, 

medo do diagnóstico, Diagnóstico de Enfermagem: Dor abdominal nível 

aumentado; Modo Adaptativo/ Fisiológico: nutrição, Comportamento: apetite 

diminuído, vômito, diarreia e má absorção intestinal, Estímulo Focal: lesão das 

células intestinais ;Modo Adaptativo/ Fisiológico: higiene e conforto, 

Comportamento: higiene insatisfatória, Estímulo Focal: células da pele e couro 

cabeludo com oleosidade, Estímulo contextual: deprimida com a doença, 

sintomas de fraqueza, sudorese. Diagnóstico de Enfermagem: Autocuidado 

modificado; Conforto prejudicado Modo Adaptativo/ Fisiológico: cutâneo 

mucoso e eliminação, comportamento: palidez cutânea, diarreia sanguinolenta, 

hemoglobina: 9,8 mg/dl e Hematócrito: 29,7, Estímulo Focal: diminuição do 

volume das células vermelhas do organismo, Estímulo contextual: baixa 

ingesta nutricional, disfunção da medula óssea, complicação da doença de 

base. Diagnóstico de Enfermagem: Volume sanguíneo modificado; Risco de 

Hemorragia; Modo Adaptativo/fisiológico: proteção, comportamento: presença 

do acesso periférico em MSD, Estímulo Focal: sistema de defesa (imunidade) 

baixa, Estímulo Contextual: quebra da técnica asséptica, más condições de 

higiene, manipulação excessiva do acesso. Diagnóstico de enfermagem: Risco 

de infecção; Modo de Autoconceito: autoestima, comportamento: não lava o 

cabelo há quatro dias, fraca, necessidade de ir ao banheiro com frequência, 

afastada das suas atividades: Estímulo Focal: percepção negativa de 

incapacidade sobre o próprio corpo Estímulo Contextual: medo da progressão 

da doença, motivação baixa, indisposição física, hábito intestinal frequente, 

Diagnóstico de Enfermagem: autoimagem comprometida; Modo 

Adaptativo/mudança de papel: grau de dependência Comportamento: 

afastamento das atividades laborais e recreativas Estímulo focal: dependência 

financeira e impotência para atividades de lazer Estímulo contextual: 

dependência financeira e emocional  e de cuidados  de outros, Diagnóstico de 

Enfermagem: conflito pessoal nível aumentado. Considerações Finais: A 

teoria de Callista Roy possibilitou guiar o raciocínio clínico com base nos 

comportamentos adaptativos da pessoa com doença inflamatória, de forma 

sistêmica, integralizando aspectos biomédicos e psicossociais para elaboração 



65 
 

dos diagnósticos de enfermagem. Com esse estudo, espera-se suscitar 

reflexões dos enfermeiros para a o processo de adaptação da pessoa nessa 

condição no desempenho do cuidado clínico a ela dispensado. Assim, o estudo 

sinaliza e traz contribuições para o uso das teorias no processo de cuidar em 

enfermagem. 

 

DESCRITORES: Doença crônica; Diagnóstico de enfermagem; Teoria de 

enfermagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTEDE CONDROSSARCOMA OSSÉO 

NO QUADRIL E TEORIA AMBIENTALISTA DE FLORENCE NIGHTINGALE 

Ariane Stephanie Silva Pereira24 

 Renata de Oliveira Tavares25 

 Kátia Renata Antunes Kochla26 

 

INTRODUÇÃO: Condrossarcoma é um tipo de câncer do osso, baseado em 

cartilagem classificado na categoria dos sarcomas, apresentam uma variada 

aparência radiológica, o que torna frequentemente impossível sua distinção dos 

osteossarcomas (THOMPSON; POOL, 2002). É uma neoplasia maligna na 

qual, células cartilaginosas tumorais produzem quantidades variáveis de matriz 

fibrilar neoplásica, podendo se desenvolver primariamente em sítios 

esqueléticos ou raramente extra esqueléticos (COUTO, 2006; THOMPSON; 

POOL, 2002; ROMANUCCI et al., 2005; MILLER et al., 2005; VOORWALD et 

al., 2008).É o segundo tumor ósseo primário mais frequente em humanos 

(DERNELL et al., 2007).O tratamento dessa neoplasia é cirúrgico, com 

remoção do segmento acometido, abrangendo amplas margens sadias (KAWAI 

et al., 1998). Contudo, não raramente, pacientes que apresentam tumores 

infiltrados em grandes áreas, principalmente na pelve e nas estruturas 

adjacentes, não são tratados em razão da complexidade anatômica e da 

dificuldade de excisão (ROMANO et al., 2004). Conforme Patterson, Harmon 

(2003), o tratamento varia desde cirurgias para ressecção total ou parcial, 

amputação de membros, enxertos ósseos e endopróteses reconstrutivas, a 

quimioterapia e radioterapia, associadas ou não. A hemipelvectomia é um 

tratamento cirúrgico adequado para casos de condrossarcoma pélvico, 

constituindo-se um procedimento no qual é possível remover em monobloco os 
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segmentos ósseos, além de órgãos e estruturas adjacentes que se apresentam 

macroscopicamente comprometidas (ROMANO et al., 2004). A assistência de 

Enfermagem ao paciente com esta patologia é complexa, exige conhecimento 

e habilidades. Durante o estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 

tivemos a oportunidade de cuidar de um paciente com condrossarcoma, o que 

nos inquietou para realizar este estudo. OBJETIVO: Identificar os cuidados de 

enfermagem ao paciente portador de condrossarcoma ósseo baseados na 

teoria ambientalista de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo de caso, realizado em um hospital filantrópico, com 230 leitos 

localizados em Curitiba – PR, incluindo todos os níveis de atenção. Os dados 

foram coletados com auxílio de sistema eletrônico que contemplava os 

seguintes dados: identificação do paciente, idade, naturalidade, estado civil, 

religião; prescrição médica, evoluções e anotações de enfermagem. Após a 

coleta os dados foram descritos e os cuidados justificados com os conceitos da 

teoria ambientalista de Florence Nightingale, tais como: ar fresco, luz, 

aquecimento, higiene, quietude (silêncio) e nutrição adequada. RESULTADOS: 

Masculino, 36 anos, estudante e professor de música, procedente de São José 

dos Pinhais – PR, de cor branca, católico, solteiro.  Ao exame físico: 

Expansibilidade torácica mantida, murmúrios vesiculares normais, força motora 

preservada em MMSS e em MIE, reduzida em MID devido a cirurgia e 

tratamento de curativo a vácuo e edema. Curativo a vácuo em região inguinal 

apresentando tecido de granulação e exsudato purulento em quantidade 

moderada no reservatório, mantém oclusão com gaze ao redor do veículo de 

sucção e película transparente vedando o mesmo. Pele íntegra, extremidades 

aquecidas e oxigenadas, rede venosa palpável. Mantém acesso central em 

subclávia esquerda. Sinais Vitais: Pressão Arterial: 120/80 mmHg, Frequência 

Cardíaca:  90 bpm, Frequência Respiratória: 17 mpm, Temperatura 36, 1º C, 

na escala de dor apresenta intensidade 8, SpO2 a 98%. Peso atual 70 kg, 

altura 1,71cm.  Paciente em Precaução de Contato. PROBLEMAS DE 

ENFERMAGEM: Deambulação prejudicada, fragilidade emocional, falta de 

apetite, dor aguda em MID, risco de infecção por cateter central, dificuldade em 

realizar higiene íntima, longo tempo de internação. CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM: Auxiliar na locomoção, estimulando a sentar fora do leito e 

deambular, avaliar permeabilidade do acesso central e observar sinais 
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flogísticos, observar edemas em MMII, observar e anotar caraterísticas da dor, 

oferecer apoio emocional, observar aceitação de dieta. DISCUSSÃO: Uma das 

complicações dos cânceres ósseos é a dor, cabe ao enfermeiro reconhecer 

indícios, avaliar e manter medidas alternativas de conforto e alívio doloroso. 

Florence relatou em seu livro: ...ainda que inquestionavelmente exista uma 

fisionomia da doença tanto quanto da saúde, de todas as partes do corpo 

humano, o rosto talvez seja a que menos indícios demonstram ao observador 

comum ou ao visitante casual. Porque, dentre todas as partes do corpo, é a 

mais exposta a outras influências, além da saúde. Ela ainda continua sobre a 

importância das (os) enfermeiras (os) conhecerem seus clientes: ...a 

enfermeira deve compreender..., toda a mudança de fisionomia de seu 

paciente, toda a mudança em suas atitudes, toda a mudança em sua voz. Deve 

estuda - lá até que se sinta segura de que ninguém mais as compreende tão 

bem quanto ela própria (NIGHTINGALE, 1989). Portadores dessa doença, 

devido sua fragilidade, perdem peso muito rápido e consequentemente 

diminuem a vontade de se alimentar. As intervenções de enfermagem precisam 

estimular a alimentação sugerindo um cardápio de escolha do paciente, 

assegurando assim que esse não venha a sofrer com uma intervenção mais 

invasiva. Sobre a dieta dos pacientes, Florence Nightingale diz que: ...milhares 

de enfermos anualmente sofrem fome no meio da maior abundância, apenas 

devido à falta de atenção às únicas maneiras que tornam possível sua 

alimentação. Essa falta de atenção é impressionante tanto em relação às 

pessoas que insistem para que os doentes façam o que lhes é totalmente 

impossível, quanto aos próprios doentes que se recusam a fazer um esforço 

perfeitamente possível (NIGHTINGALE, 1989). O risco de longa permanência 

hospitalar também é possível, e cabe ao enfermeiro com sua equipe 

individualizar o atendimento do mesmo. As visitas eram permitidas e a equipe 

julgava fundamental para a recuperação do paciente. Florence em suas 

constatações na prática do cuidar era cuidadosa quanto à presença do 

acompanhante: ...a entrada de visitante cuja presença seria muito importante 

pode ser impedida, enquanto se permite a presença de alguém cuja ausência 

seria da maior importância – isto porque a pessoa responsável pelo enfermo 

nunca fez a si própria à pergunta: “Que é feito quando não estou presente”? 

(NIGHTINGALE, 1989). É de grande importância cuidar para que o paciente 
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receba luz solar, para que não tenha carências vitamínicas, e para que previna 

depressão ao ter somente as paredes e luzes artificiais em sua volta. Sobre o 

contato direto com a luz restauradora do sol, Nightingale afirma que: E não é 

apenas a claridade que desejam, mas a luz solar direta... Desnecessário 

acrescentar que há casos agudos..., para os quais a penumbra é necessária. 

Um quarto escuro, porém, é inadmissível mesmo nesses casos. Os sons e 

ruídos pode ser um ponto de irritação e desequilíbrio na recuperação do 

doente, nesse aspecto a enfermagem mostrou zelo por um ambiente propicio 

de silêncio e paz (NIGHTINGALE, 1989). Para Florence Nightingale (1859), a 

qualidade dos sons é mais prejudicial ao doente do que sua intensidade: ...a 

intensidade do barulho e seu efeito sobre o próprio órgão da audição raramente 

afetam o doente. Ele pode suportar, por exemplo, a colocação de um andaime 

perto da casa, mas não suporta conversas, menos ainda cochichos fora do 

quarto, especialmente se de uma voz familiar. O cuidado com o silêncio é 

essencial para recuperação do paciente e cabe a Enfermagem preservar um 

ambiente tranquilo, sendo compreensiva, entendendo que o barulho é para a 

pessoa debilitada um ponto de irritabilidade. Para Florence Nightingale (1859), 

a qualidade dos sons é mais prejudicial ao doente do que sua ambiente 

intensidade: ...a intensidade do barulho e seu efeito sobre o próprio órgão da 

audição raramente afetam o doente. Ele pode suportar, por exemplo, a 

colocação de um andaime perto da casa, mas não suporta conversas, menos 

ainda cochichos fora do quarto, especialmente se de uma voz familiar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através das observações dos cuidados que a 

enfermagem aplicou a esse paciente embasados na teoria Ambientalista de 

Florence Nightingale, constatamos que ainda os ensinamentos da grande 

percussora da enfermagem são válidos e aplicados para a melhoria da saúde; 

e é apenas o nome que muda, pois toda a sua teoria enquadra hoje em nossa 

época como sendo ação humanizadora dos cuidados. O cuidado com a 

alimentação, com a iluminação, com o ruído, com seu individualismo, é base de 

um quadro qualitativo na melhora. É bom frisar que os cuidados prescritos são 

exclusivos da enfermeira (o); essa prescrição pode ser feita através da teoria 

ambientalista, que visa exclusivamente à enfermeira (o) o cuidado as pessoas 

durante o seu processo restaurador, como bem deixava claro, Florence 

Nightingale. 
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DESCRITORES: Condrossarcoma ósseo; Cuidados de Enfermagem; Teoria 

Ambientalista.  
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A CORONARIOPATIA EM PACIENTE COM QUADRO DE ANGINA: 

CUIDADOS SOB O OLHAR DE FLORENCE NIGHTINGALE 

 

Emerson Diego Jerônimo de Lima27 

Kleber Teixeira Bertão27 

Luan Alves de Oliveira27 

Thiago Fernandes27 

Ana Paula do Nascimento¹Kátia Renata Antunes Kochla28 

 

INTRODUÇÃO: Uma das principais causas de morte nos EUA é a doença da 

artéria coronária (DAC) devido o suprimento inadequado de oxigênio para o 

músculo cardíaco. As placas aumentam e sofrem espessamento e calcificam-

se causando uma estenose crítica sendo necessário o procedimento de 

cateterismo para diagnosticar a obstrução de artérias. Síndrome coronária 

aguda (SCA) é uma expressão utilizada para definir as complicações potenciais 

da DAC. Essa síndrome inclui a angina instável, o infarto do miocárdio sem 

elevação do seguimento ST (IMSEST) e o infarto do miocárdio com elevação 

do seguimento ST (IMEST) (NETTINA, 2014). A angina na maioria das vezes 

manifesta-se com o esforço físico, estresse emocional podendo ocorrer 

também através de outros problemas cardíacos como: espasmo arterial, 

estenose aórtica, miocardiopatia ou hipertensão não controlada, impondo o 

aumento da demanda sanguínea e de oxigênio ao coração, pois encontra-se 

com sua capacidade comprometida devido ao estreitamento do vaso. A terapia 

medicamentosa é um dos procedimentos para o controle da DAC, sendo 

divididos em nitratos, bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores do canal 

de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina dentre outros, 

assim mantendo o equilíbrio entre o suprimento e a demanda de oxigênio. A 

DAC é uma doença comum e o enfermeiro precisa ter conhecimento e preparo 

para atuar na assistência, todavia o que nos instigou estudar sobre o assunto 

foi que um familiar do grupo necessitou de cuidados para essa doença. 
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OBJETIVO: Identificar os cuidados de Enfermagem na Unidade de Terapia 

Intensiva com os conceitos de higiene, iluminação e ventilação baseados na 

teoria de Florence para o paciente com DAC. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo de caso, realizado em um hospital referência em cirurgia cardíaca 

localizado na região metropolitana de Curitiba-PR. O paciente escolhido para 

este estudo foi do sexo masculino com 57anos. A coleta de dados foi realizada 

no domicílio por se tratar de uma familiar de um dos autores. Para a coleta de 

dados utilizamos um roteiro pré-estabelecido na disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica em Enfermagem. Os dados foram descritos e os cuidados 

organizados em tabelas para uma elucidação mais clara. Este trabalho não foi 

submetido ao comitê de ética por se tratar de um trabalho acadêmico que não 

será publicado na íntegra. RESULTADOS: Paciente L.A.O, 57 anos, sexo 

masculino, peso 78 Kg, estatura 1,83 cm, sinais vitais PA - 140/90 MMhg, T - 

36 °C, FR – 22 RPM, FC – 89 BPM, Sat 97%, DI - 25/02/2015. Em tratamento 

PO de cirurgia cardíaca, com histórico de cateterismo cardíaco com colocação 

de Stent no ano de 2002, faz tratamento com medicação de uso contínuo para 

hipertensão e mantém medicação contínua pós-operatória. Paciente 

consciente, lúcido, orientado, verbalizando, respirando ar ambiente, 

deambulando, cabeça simétrica, couro cabeludo higienizado, pupila ISO/foto 

reagente, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, queixa-se de dor em 

tórax na incisão cirúrgica com ponto de rejeição do fio cirúrgico, incisão 

cirúrgica em MIE na região do fêmur, tornozelo e MID na região do tornozelo 

limpa e seca com boa recuperação, aceita dieta VO oferecida, eliminações 

fisiológicas presentes, orientado com relação a alimentação, algumas restrição 

e a importância de repouso no início do pós operatório. Problemas de 

enfermagem durante o período de internação na UTI: Iluminação inadequada 

por falta da luz natural, excesso de iluminação elétrica 24 horas, ambiente 

agitado, ausência de relógio, higienização das mãos ineficaz. Cuidados de 

Enfermagem: lavar as mãos antes e após procedimento; Manter ambiente 

calmo e tranquilo; Realizar mudança de decúbito, 2/2h; Manter precaução de 

contato padrão; Solicitar ordem de serviço para providenciar janelas de vidro; 

Diminuir iluminação elétrica no período noturno; Solicitar relógios de parede. 

DISCUSSÃO: Os conceitos de Florence Nightingale em relação a Unidade de 

Terapia Intensiva deram início no século XVIII na guerra da Criméia. Ela 
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identificou péssimas condições de higiene para cuidar dos feridos, e, os 

agrupou, deixaram isolados em áreas com medidas preventivas para evitar 

infecções e epidemias como disenteria e tétano, sendo marcante a redução de 

mortalidade. Conceitos fundamentais que são seguidos até hoje nas UTIs, 

mantendo estruturas capazes de oferecer suporte para pacientes graves com 

grande potencial de risco de morte. Alguns procedimentos são mantidos até 

hoje como lavagem das mãos, limpeza do ambiente, iluminação, ar fresco sem 

corrente de ar, aquecimento do ambiente. O calor, cheiro, barulho são 

percepções que deve ser evitada do paciente presenciar, para fim da saúde / 

doença seja melhor reparada. Alguns cuidados pós cirurgia devem ser 

realizados na UTI como: Verificar SSVV a cada 2 horas, realizar mudança de 

decúbito, realizar procedimentos de higiene e conforto, avaliar risco de queda. 

No quarto deverá ter o cuidado com a limpeza, iluminação (luz solar), ar fresco 

sem correntes de ar, troca de curativos, avaliação do controle da dor, 

alimentação e para os familiares explicar alguns procedimentos de higiene 

básica para evitar as infecções. Exames Realizados: Ecocardiograma, 

Cateterismo Cardíaco e Revascularização do Miocárdio. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O estudo trouxe elementos básicos, porém fundamentais para o 

conforto do paciente. A falta de luz natural e relógio na parede é um problema 

para o paciente internado em UTI, pois o mesmo perde a referência de tempo e 

pode começar a ficar agitado e impaciente, querendo sair do local o quanto 

antes. Nosso organismo possui um ciclo biológico que é regulado pela luz 

solar, sendo assim as luzes elétricas ligadas à noite altera a produção de 

Melatonina, importante anti-radical livre responsável pela limpeza de nosso 

organismo contra radicais produzidos durante o dia. Ambientes agitados trazem 

inquietude no paciente e insatisfação, fator que também o faz querer não 

permanecer no local e ir embora o quanto antes. 

DESCRITORES: Enfermagem; Saúde; Coronariopatia. 
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APLICAÇÃO DA TEORIA DA DIVERSIDADE E UNIVERSALIDADE DO 

CUIDADO CULTURAL NOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM REALIZADOS 

NA SAÚDE DA CRIANÇA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Yasmim Fracaro30 

 Luciane Favero Basegio31 

 

INTRODUÇÃO: A Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural 

(TDUCC) de Madeleine Leininger permite conhecer as crenças e valores dos 

usuários dos serviços de saúde e, a partir disso, melhor compreender as 

práticas de saúde e de cuidados existentes, possibilitando ao enfermeiro 

juntamente com o cliente e seus familiares decidir sobre as ações que devem 

ser preservadas, negociadas ou repadronizadas, na busca de cuidado 

significativo e satisfatório para ambos (SEIMA et al, 2011). Portanto, as ações 

assistenciais devem ser elaboradas e ajustadas aos valores culturais, crenças 

e modos de vida de um indivíduo, grupo ou instituição. O processo de 

enfermagem, pautado no modelo do Sol nascente, se divide em três 

pressupostos, que classificam as práticas de saúde do indivíduo ou população 

em cuidados culturais a serem mantidos, ajustados, ou ainda aqueles cuidados 

a serem reestruturados, (LEININGER, 1985, citado por SEIMA, 2011). A 

TDUCC favorece a proposta do cuidado holístico em enfermagem e a intenção 

de conhecer e respeitar a cultura dos clientes para que as ações da 

enfermagem alcancem o resultado almejado. Os profissionais vêm se 

mostrando interessados em trabalhar com a cultura do indivíduo, identificando 

que o modo de viver, as crenças e valores influenciam, na qualidade de vida e 

de saúde dos envolvidos (SEIMA et al, 2011). Nesse sentido, e em 
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consonância com a Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da 

Saúde, o sujeito é o protagonista do seu próprio cuidado, onde ele atua não 

mais como agente pacífico das ações de saúde, mas em parceria com os 

profissionais, valorizando a dimensão subjetiva e social em todas as práticas 

de atenção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecendo o 

compromisso com os direitos do cidadão, destacando o respeito a gênero, 

etnia, raça, orientação sexual e de populações específicas (BRASIL, 2010). 

Neste contexto, respeitando as crenças e culturas, considerando que estes são 

fatores importantes para a recuperação da saúde, tem-se como OBJETIVO 

deste trabalho relatar a experiência de acadêmicos do terceiro ano de 

enfermagem na disciplina de saúde da criança e do adolescente na aplicação 

da TDUCC, associada a taxonomia NANDA (North American Nursing Diagnosis 

Association) no cuidado de Enfermagem realizado a uma criança e seu 

acompanhante durante estágio curricular em uma unidade pediátrica hospitalar. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado em hospital 

escola localizado na cidade de Curitiba-PR entre os entre abril e maio de 2015. 

Participaram do estudo a menor JF, 7 meses, sexo feminino, acompanhada 

pela tia 43 anos, sexo feminino, do lar. Criança no terceiro dia de internamento 

por Bronquiolite Viral Aguda (BVA). A coleta de dados foi realizada a partir de 

uma entrevista semiestruturada, com perguntas abertas e fechadas sobre a 

rotina da criança, histórico de saúde e estrutura familiar, além de dados do 

prontuário disponível na instituição. Tratando-se de um trabalho acadêmico, 

respeitou-se o anonimato dos participantes e da instituição envolvida, porém, 

não houve encaminhamento para apreciação ética junto a Comitê de Ética e 

Pesquisa com Seres Humanos. RESULTADOS: Histórico de Enfermagem: 

Criança retirada do convívio com os pais devido dependência química dos 

mesmos e impossibilidade de cuidado adequado, sendo entregue, mediante 

guarda provisória, aos avós maternos. Reside atualmente com os avós 

maternos, três irmãos, também sob a guarda dos avós, tia, e dois primos com 

necessidades especiais. Durante o período de internação foi possível observar 

e constatar conflitos com a tia, a qual era ríspida e dura com a criança, 

apresentava distanciamento afetivo e instabilidade emocional e familiar. 

Criança no terceiro dia de internamento por BVA, com início dos sintomas 

(tosse, hipertermia, dispneia e recusa alimentar) há cinco dias. História 
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pregressa de repetidos internamentos por causas respiratórias, sendo o último 

há 15 dias pelo mesmo motivo. Tia resistente a orientações da enfermagem, 

principalmente em relação ao cuidado direto com a criança, devido 

afastamento familiar, gerado pela angústia em deixar os próprios filhos em 

casa para cuidar da sobrinha no ambiente hospitalar. A BVA é uma morbidade 

frequente em lactentes e é responsável por altos índices de hospitalização em 

crianças até um ano de idade em vários países (JONES; PITREZ; VIEIRA, 

2011). Manifesta-se como inflamação comum, em que ocorre edema e 

acúmulo de muco nos bronquíolos, sendo, na maioria dos casos, decorrente de 

infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), um vírus comum que costuma 

infectar crianças até os dois anos de idade, principalmente durante as estações 

mais frias do ano. Segundo as diretrizes para o manejo da infecção causada 

pelo VSR as infecções ocorrem geralmente no inverno e outono. Sua 

transmissão ocorre diretamente por secreções contaminadas, indiretamente 

por objetos contaminados, ou por gotículas respiratórias (JONES; PITREZ; 

VIEIRA, 2011). Ao exame físico: criança calma, ativa e reativa ao manuseio, 

corada, pele e mucosas íntegras, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Em ar 

ambiente. Tórax simétrico, com boa expansibilidade. Bulhas Cardíacas 

Rítmicas e Normofonéticas. Ausculta pulmonar com estertores finos bilateral 

em base. Abdome flácido e globoso, sem presença de massas palpáveis. 

Ruídos Hidroaéreos presentes. Apresenta lesões em região perineal, de 

aspecto bolhoso, e hiperemia extensa. Membros superiores e inferiores com 

boa perfusão periférica. Boa aceitação da dieta láctea em mamadeira. Diurese 

e evacuação presentes em fralda segundo relato de familiar. Diagnósticos de 

enfermagem: Troca de gases prejudicada relacionada à presença de 

secreções excessivas, evidenciada pelo uso da musculatura acessória para 

respirar; Padrão respiratório ineficaz relacionado à presença de secreções 

excessivas, evidenciado por estertores difusos; Fadiga da musculatura 

acessória, evidenciada pela dispneia aos esforços; Padrão de sono prejudicado 

relacionado ao desconforto respiratório; Enfrentamento familiar comprometido, 

relacionado a desorganização familiar, evidenciada pelo afastamento do 

cuidador; Padrão de higiene ineficaz, relacionado a umidade, evidenciado pela 

presença de lesão perineal; Integridade da pele prejudicada relacionada ao uso 

de fraldas, evidenciada por lesão perineal; Risco para infecção relacionado a 
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ambiente hospitalar e terapêutica invasiva, evidenciado por presença de 

acesso venoso periférico; Risco para broncoaspiração relacionado a 

posicionamento durante as mamadas; Mobilidade física prejudicada, 

relacionada ao conhecimento deficiente do cuidador quanto ao valor da 

atividade física; Risco de tensão do papel de cuidador, relacionado falta de 

descanso do cuidador, evidenciado por isolamento e abandonos ocasionais; 

Ansiedade do cuidador relacionada a alta hospitalar, evidenciado pela 

irritabilidade do cuidador. Prescrição de enfermagem: Localizar Unidade 

Básica de Saúde referência da criança e contatar a enfermeira responsável 

pela área, para que possa ser elaborado um plano de assistência primária, 

estabelecendo visitas domiciliares, visando a criação de vínculos UBS-

FAMÍLIA, para identificar a causa das repetidas internações e trabalhar a 

prevenção e promoção de saúde com toda a família; Incentivar a troca 

frequente de fraldas a fim de evitar lesão perineal; Manter aplicação de creme 

de barreira em região perineal, estimulando a participação do cuidador no 

cuidado; Estabelecer com a família formas para manter o ambiente domiciliar 

ventilado, mesmo nos meses mais frios do ano; Elaborar com a família, formas 

para aproximar os irmãos nos cuidados simples e seguros com a criança, 

sempre que possível, possibilitando a formação de vínculo familiar; Manter 

proclive para facilitar expectoração de secreções pulmonares e consequente 

melhora das condições clínicas; Manter auxílio para alimentação infantil; 

Compartilhar com a família os benefícios na mudança de posicionamento da 

criança durante as mamadas, prevenindo possíveis infecções respiratórias. 

Neste trabalho, percebemos quanto nos mantemos ligados as práticas diárias e 

deixamos de lado o essencial, que é o paciente, o familiar, suas crenças e 

culturas. A partir da TDUCC, olhamos não apenas para a doença, ou para o 

motivo que levou a criança a ser hospitalizada, mas para um ser humano em 

seu contexto de vida, onde, influências culturais, crenças e práticas de cuidado 

familiar influenciam a condição de saúde da criança em questão, fazendo com 

que ela necessite de atenção em todos os âmbitos de vida, exigindo a 

adequação e criação de um plano de cuidados próprio. Com isso, percebe-se a 

importância da formação de vínculos com os usuários dos serviços de saúde, 

da inclusão da família, da compreensão do meio em que vivem, cultura, hábitos 

e crenças, estabelecendo relação de confiança facilitando a troca de 
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experiências, aceitação de orientações, manutenção, ajustamento ou 

repadronização de hábitos e/ou práticas que podem colocar a saúde familiar 

em risco, proporcionando segurança, e sua autonomia como provedor de 

cuidado aos membros que constituem esse núcleo. Compreendemos que a 

aplicação da TDUCC no cuidado de enfermagem realizado na saúde da 

criança é coerente, e capaz de oferecer subsídios para a concretização das 

práticas supracitadas. Desafios foram vivenciados na sua aplicação, visto o 

campo clínico não utilizar explicitamente um referencial teórico capaz de guiar 

as ações de enfermagem. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A aplicação e utilização 

da TDUCC para o cuidado de enfermagem na saúde da criança é possível, 

pois aspectos culturais estão enraizados popularmente nas práticas de cuidado 

oferecido as crianças pelas famílias. Cabe ao profissional que trabalha com 

essa clientela conhecer a cultura popular para entender as demandas de 

cuidado e realizar seu trabalho respeitando esse conhecimento, mantendo, 

adequando ou repadronizando o cuidado oferecido pela família/cuidadores à 

criança, garantindo a segurança do cuidado prestado e a manutenção ou 

restabelecimento da condição de saúde daquele que é cuidado. 

 

DESCRITORES: Cuidado da Criança, Enfermagem, Teoria de Enfermagem. 

 

REFERÊNCIAS 

 

Jones MH, Pitrez P, Vieira SE, BRONQUIOLITE AGUDA: Tratamento e 

prevenção.  Disponível em: 

<http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/bronquiolite_aguda-

tratamento_e_prevencao.pdf> Acesso em: 22/09/2015 

 

MARTINS, Paula Alvarenga de Figueiredo; ALVIM, Neide Aparecida Titonelli 

Plano de Cuidados Compartilhado: convergência da proposta educativa 

problematizadora com a teoria do cuidado cultural de enfermagem. Rev. bras. 

enfermagem., Brasília, v.65, n.2, p.368-373, abr.2012.Disponivel em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

71672012000200025&script=sci_arttext> Acesso em: 22/09/2015 

 

http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/bronquiolite_aguda-tratamento_e_prevencao.pdf
http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/bronquiolite_aguda-tratamento_e_prevencao.pdf


80 
 

MONTICELLI, Marisa et al. Aplicações da Teoria Transcultural na prática da 

enfermagem a partir de dissertações de mestrado. Texto contexto-enferm, 

Florianópolis, vol.19 n.2, Abril/junho2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

07072010000200002&script=sci_arttext>. Acesso em :22/09/2015 

 

NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA (North American 

Nursing Diagnoses Association) Definições e classificação (2009-2011). 

Tradução de Jeanne Liliane Marlene Michel. Porto Alegre (RS): Artmed; 2009. 

 

SEIMA, Marcia Daniele et al. A produção científica da enfermagem e a 

utilização da teoria de Madeleine Leininger: revisão integrativa 1985-2011, Esc 

Anna Nery, Rio de Janeiro, out-dez; v.15, n.4, Outubro/dezembro 2011. 

Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452011000400027> Acesso em:22/09/2015 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072010000200002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452011000400027
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452011000400027


81 
 

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA FRENTE AO 

TRATAMENTO DO TRANSTORNO BIPOLAR 

                                                                                                                               

Anelise Rocha32 

 Dayane P. Giavara32 

Heloisa Mafusa32 

 Sabrina Kopietz 32 

 Luiz Claudio Sobrinho do Nascimento 33 

 

INTRODUÇÃO: Entendendo que o olhar do enfermeiro não pode limitar-se 

apenas as paredes de uma unidade e sim tratando de todos os aspectos do 

paciente, tendo uma visão holística do mesmo, temos a saúde como um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente as ausências 

de doença. No Transtorno Bipolar ainda existem muitos paradigmas, não sendo 

entendido pela comunidade como uma doença de causa bem conhecida, tendo 

sua definição pela determinação cultural e de valores, e não apenas por fatores 

biológicos, e existindo o paradigma da exclusão social que leva o paciente ao 

isolamento, não sendo o mesmo aceito dentro da sociedade. O Transtorno 

Bipolar é caracterizado por alterações de humor que se manifestam com 

episódios depressivos alternando-se com episódios de mania. Podem durar 

dias, semanas ou meses. Podendo ocorrer sintomas psicóticos como 

alucinações e delírios (DSM-IV-TR, 2002). É necessário que o enfermeiro 

tenha como foco essencial o cuidado, a prevenção, promoção e preservação 

da vida. O desenvolvimento da ação profissional se dá no processo de 

interação terapêutica e é fundamentado no conhecimento empírico e pessoal. 

Sendo assim, é importante que o profissional que irá trabalhar com o paciente 

portador de transtorno mental seja ativo na sua conduta e, embora de caráter 

interdisciplinar, consiga conduzir de forma a proporcionar ao paciente 

autonomia e confiança frente ao plano terapêutico (ALMEIDA, 2009). Segundo 
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a Teoria de Peplau a enfermagem é uma arte terapêutica com seu modo 

curativista, auxiliando o indivíduo que necessita de cuidados. De acordo com 

ela, o profissional deve saber utilizar o adoecer do paciente como uma 

oportunidade para crescimento e amadurecimento pessoal de ambos, 

entendendo que e o plano de cuidados deve ser singular, vendo que 

determinado paciente não irá reagir da mesma forma que outro. Por isso 

Peplau considera a Enfermagem uma força amadurecedora e um instrumento 

educativo. JUSTIFICATIVA: Vendo que o tratamento desse Transtorno Mental 

envolve uma série de etapas, sendo que ele não acontece de forma rápida, e 

que muitas vezes precisa de uma hospitalização, é um tratamento singular 

precisando do apoio da família e o trabalho Inter setorial no qual a principal 

ferramenta deve ser a Comunicação Terapêutica que consiste não apenas em 

uma troca de mensagens, mas sim uma ação planejada e individualizada. 

OBJETIVOS: Analisar a importância da Comunicação Terapêutica no 

tratamento de uma paciente com Transtorno Bipolar e resgatando a autonomia 

desta. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo de 

caso, realizado em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família localizada 

na cidade de Curitiba, entre os dias 30/04/2015 a 12/05/2015, durante a aula 

prática da disciplina de Processo de Cuidar em Enfermagem na Saúde Mental 

da Universidade Positivo. Participou do estudo a paciente M.D.D, sexo 

feminino, 65 anos, natural de Curitiba, moradora do bairro Cidade Industrial, 

que apresentava um quadro de labilidade emocional, agitação psicomotora, 

ansiedade e irritabilidade. Sem histórico prévio de internamento hospitalar e 

que vinha sendo acompanhada somente pela Unidade de Saúde. Foram 

buscadas outras modalidades de tratamento principalmente o CAPS, porém a 

usuária recusou-se a ir. Os dados foram colhidos através de entrevistas e 

prontuário médico. 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. RESULTADOS: M.D.D, sexo feminino, 65 anos, 

viúva, católica não praticante, 1 filha, nunca trabalhou (estudou o primário, 

repetiu o 1º ano e 2º do mesmo, aprendeu a ler, mas não sabe escrever), 

procurou atendimento na Atenção Primaria de Saúde no ano de 2010. Neste 

mesmo ano procurou o atendimento por sentir muita dificuldade para parar de 

fumar, vinha desenvolvendo uma bronquite crônica seguida de um grande 
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episódio de depressão (F 32.9) e foi encaminhada para grupo de apoio 

antitabagista, ao mesmo tempo em que fazia uso de Amitriptilina e Ocadil. No 

ano seguinte parou de fumar, porém começou a apresentar Transtorno Fóbico 

Ansioso.  Analisando os prontuários de M.D.D recorrentes (desde de 2010 até 

o ano atual), observou-se que vários problemas de saúde foram surgindo, entre 

eles a DPOC, Gardenerella sp., leucorreia, cistite, dor precordial, crises 

hipertensivas, odinofagia, anedonia (perda da capacidade de sentir prazer), 

insônia, cefaleia, tornando assim a paciente poliqueixosa. Nas consultas 

recorrentes observou-se que a M.D.D queixava-se da sobrecarga de trabalho 

familiar, pois ela era cuidadora da mãe de 88 anos que tinha uma fratura de 

fêmur e cuidava também da sua irmã diagnosticada com Transtorno Afetivo 

Bipolar. Reclamava muito do estresse, da ansiedade, da agonia e de conflitos 

familiares. Com todo esse histórico ficou evidente as causas dos diagnósticos 

que eram dados no decorrer dos anos (tais como: F 32.9, F 99, F 409, F 411, F 

33.2) sendo que em 2010 já fazia tratamento com psiquiatra por conta da 

tentativa de parar de fumar. No ano de 2014 começou a apresentar 

comportamentos bizarros e passou a ter medo de tudo, pensava estar sendo 

seguida por ladrões, caminhava á noite, jogava alimentos fora, tinha medo de 

tomar banho. Nos primeiros meses de 2015 continuava com os mesmos 

comportamentos, sendo então realizadas visitas domiciliares com mais 

frequência, apesar de sua mãe e sua irmã cogitaram uma hipótese de 

internação, achado que o quadro estava se agravando. Em 12/05/15 foi 

encaminhada para o HEBR, onde permaneceu por 45 dias. Durante internação 

começou a apresentar melhora, mas ainda com indiferença para atividades 

cotidianas e de autocuidado. Atualmente a M.D.D perdeu o medo das pessoas 

e parou com as atitudes bizarras, consegue ir a consultas na Unidade de 

Saúde, na qual trata além do seu Transtorno Mental, também do seu caso 

clínico. A recuperação da paciente foi efetiva devido ao vínculo estabelecido 

entre a equipe de saúde e a família, a qual se mostrou muito presente, 

melhorando o relacionamento familiar. Hoje ela recebe visita domiciliar 

frequente das ACS para o acompanhamento do caso, ajudando na reabilitação 

da paciente. Como resultado do caso clinico da paciente M.D.D, percebeu-se a 

importância do vínculo que foi estabelecido entre a equipe de saúde e a família, 

para o sucesso do tratamento. Hoje a mesma voltou a realizar as atividades de 



84 
 

vida diária com mais autonomia e aceita o tratamento continuo, junto à Atenção 

Primária da Saúde resolvendo também outras morbidades. CONCLUSÃO: A 

paciente citada aderiu bem ao tratamento de forma progressiva, na qual a 

equipe multidisciplinar respeitou as limitações e as dificuldades advindas da 

paciente e de sua família. Vendo que o tratamento desse Transtorno Mental 

envolve uma série de etapas, incluindo ás vezes a hospitalização, esta 

terapêutica é individualizada, precisando do apoio da família e o trabalho Inter 

setorial no qual a principal ferramenta deve ser a Comunicação Terapêutica 

que consiste não apenas em uma troca de mensagens, mas sim uma ação 

planejada e personalizada. 

DESCRITORES: Comunicação, transtorno bipolar, enfermagem psiquiátrica  
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O MODO DE ADAPTAÇÃO DE AUTOCONCEITO FRENTE AO HIV 

 

Bárbara Marin de Oliveira33 

 Denise Faucz Kletemberg34 

 Maria Elisa Brum do Nascimento35 

 

INTRODUÇÃO: No que tange as necessidades apresentadas pelo paciente, 

cabe destacar que estas não estão restritas a dimensão orgânica e 

momentânea: elas abarcam elementos psicossociais e emocionais. Em 

determinados casos, e principalmente nos estigmatizantes, o profissional 

enfermeiro deve realizar orientações específicas a fim de auxiliar o paciente no 

processo de enfrentamento e adaptação à rotina diária com as limitações que a 

doença poderá impor. Entre as doenças que estigmatizam está a Síndrome da 

Imunodeficiência (HIV), que acaba por excluir a pessoa da sociedade não só 

pela doença em si, mas também pelo pesado tratamento farmacológico do qual 

é submetido, em razão de seu caráter autoimune. Deste modo, durante o 

atendimento ao paciente portador de HIV, o profissional enfermeiro deve estar 

atento não só ao que diz respeito a dimensão biológica da doença, mas 

considerar as necessidades afetadas que decorrem do confronto com os 

sintomas da doença e produzem adaptações no autoconceito, ou seja, o modo 

como a pessoa enfrenta o momento pelo qual está passando e qual é a 

autopercepção enquanto portador da doença. A elaboração dos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem requer a utilização de um referencial teórico que 

direcione o raciocínio clínico, de modo que todas as informações necessárias 

sejam coletadas e as necessidades do paciente sejam analisadas, 

compreendidas e solucionadas. As teorias de enfermagem atendem esta 

necessidade do profissional, oferecendo um meio para organizar as 
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informações obtidas durante a consulta de enfermagem e, posteriormente, 

elaborar adequadamente as intervenções necessárias (GARCIA; EGRY, 2010). 

A questão do modo de autoconceito é citada na teoria de adaptação de Callista 

Roy, que define este modo como sendo um identificador dos padrões de 

interação social da pessoa em relação aos outros (GALBREATH, 1993), 

abrangendo as necessidades psicológicas, pois os sentimentos de 

vulnerabilidade e medo estarão sem dúvida presentes. Roy diz que a 

adaptação é uma resposta positiva aos estímulos externos e internos que a 

pessoa, como ser biopsicossocial, holístico e adaptável recebe, sendo que esta 

resposta é considerada comprometida no momento em que uma das áreas de 

comportamento onde os efeitos do enfrentamento destes estímulos são 

evidenciados apresentar alterações, sendo eles: modo fisiológico, que diz 

respeito aos padrões de funcionamento do organismo; modo de função de 

papel, que destaca a interação social do indivíduo; modo de interdependência, 

que seria o reflexo dos valores humanísticos, dos padrões de valores humanos; 

e modo de autoconceito, que descreve a ideia que a pessoa tem do self físico, 

do self pessoal e do self ético-moral (GALBREATH, 1993). JUSTIFICATIVA: O 

modo como o paciente se percebe em meio a estigmatização atribuída a 

doença autoimune interfere no momento de ministrar os cuidados elaborados 

pelo profissional enfermeiro e na adesão ao tratamento, pois ao se considerar 

como diferente dos demais, o paciente poderá se apresentar retraído, receoso 

em contribuir na realização da consulta de enfermagem ou da administração 

dos cuidados de enfermagem, resultando, assim, em respostas até negativas 

às intervenções administradas. OBJETIVO: Descrever os diagnósticos de 

enfermagem ao paciente portador de HIV, relacionados ao modo de adaptação 

do autoconceito de Callista Roy e fundamentos na CIPE®. 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, idade 21 anos, 

internado devido a persistência dos sintomas do pós-operatório tardio de 

apendicectomia aberta e sífilis secundária. Os dados foram coletados em abril 

de 2015, durante prática acadêmica da disciplina Processo de Cuidar em 

Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso. O instrumento de coleta de dados foi 

um formulário composto por anamnese e exame físico adaptado ao modelo 
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teórico de Roy, e foram utilizados dados secundários do prontuário clínico 

(GALBREATH, 1993). 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 

subsidiado pela utilização dos eixos foco e julgamento da CIPE® versão 2013 e 

identificação das relações com os problemas adaptativos, estímulos e 

comportamentos do autoconceito (GARCIA, 2014). Este trabalho não foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa por tratar-se de metodologia 

pedagógica da disciplina. RESULTADOS: Masculino, 21 anos, solteiro, HIV 

positivo, pós-operatório tardio de apendicectomia aberta, sífilis secundária, 

intolerância a plasil®, plamet® e buscopam®. Nega tabagismo e etilismo. Deu 

entrada no pronto atendimento com persistência de sintomas de 

apendicectomia aberta, apresentando dor abdominal difusa, náusea, vômito, 

diarreia e afebril. Queixa álgica em região de processo xifoide, com irradiação 

para abdome. Durante a internação, reaparecimento de hematoma e edema 

em pé esquerdo, por acidente domiciliar, e aparecimento de lesões 

eritematopuntiformes em MMSS e MMII. Padrões nutricional, alimentar e de 

sono irregulares. Eliminações fisiológicas presentes e regulares, sem alteração. 

Exame físico: PA 140/100 mmHg, temperatura 36°C, frequência cardíaca de 

100 bpm de característica vigorosa e frequência respiratória de 18 rpm. Altura 

1,74m, IMC 16,5 (paciente emagrecido). Quanto ao modo adaptativo de 

autoconceito, foram identificados os problemas adaptativos para os seguintes 

diagnósticos: Modo Adaptativo de Autoconceito: autoestima; Comportamento: 

dificuldade em expor seus hábitos de saúde devido ao seu estado 

estigmatizador de portador de HIV; Estímulo Focal: sentimento negativo sobre 

o próprio corpo; Estímulo Contextual: vida sexual com vários parceiros, 

conhecimento de saúde baixo, estigma da sociedade; Diagnóstico de 

Enfermagem: autoimagem modificada. Modo Adaptativo de Autoconceito: 

medo; Comportamento: ansioso quanto ao sono e agitação para dormir; 

Estímulo Focal: estresse relacionado ao diagnóstico; Estímulo Contextual: 

Internação prolongada, ambiente hospitalar, medo da doença; Diagnóstico de 

Enfermagem: Enfrentamento ineficaz. Modo Adaptativo de Autoconceito: 

autoestima; Comportamento: Relacionamento sexual com mais de três 

parceiros, atividade sexual intensa, com vários parceiros, dificuldade de manter 
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relacionamento com único parceiro; Estímulo Focal: autoconfiança baixa; 

Estímulo Contextual: Baixo conhecimento sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, quebra de barreira do uso de medidas de proteção. Diagnóstico 

de Enfermagem: Comportamento sexual problemático e Conhecimento 

deficiente a da doença. CONCLUSÃO: A teoria do modo adaptativo de Callista 

Roy demonstrou-se eficaz para a identificação de problemas de autoconceito, 

na elaboração de diagnósticos e na identificação de riscos, uma vez que os 

estímulos contextuais, que podem afetar futuramente o problema do paciente, 

foram identificados e os estímulos focais guiam as condutas de enfermagem. A 

abrangência dos diversos aspectos do ser biopsicossocial se deu de modo 

organizado e eficaz, facilitando a tomada de decisões por parte do enfermeiro 

no que tange as orientações para melhora na adaptação para a integridade 

psíquica do paciente. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Uma vez que 

o profissional enfermeiro consegue identificar os problemas relacionados à 

integridade psíquica do paciente, o vínculo estabelecido com o mesmo será 

reforçado através das intervenções com base nos diagnósticos elencados no 

modo do autoconceito, acarretando melhores resultados no enfrentamento da 

doença com maior adesão e disposição ao tratamento por parte do paciente.  

DESCRITORES: Teoria de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, HIV. 
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INTRODUÇÃO: Puerpério é o período não-gravídico em que há modificações 

locais e sistêmicas acarretadas pela gravidez e parto no organismo da mulher. 

É um período em que a mulher retorna às suas condições pré-gravídicas e é 

caracterizado pelas modificações locais e sistêmicas, e também com a 

regressão dos órgãos (LANDIM et al., 2013). O puerpério é um período de 

conflito, que fazem aflorar na mulher uma diversidade de sentimentos, tais 

como: alegria, medo, alívio, ansiedade, realização, dúvidas, etc. (SOUZA; 

SOUZA; RODRIGUES, 2013). Nessa fase a mulher está em processo de 

restauração, um momento de fragilidade e vulnerabilidade, processo em que há 

variados sentimentos e mudanças em sua rotina diária (ROQUE; CARRARO, 

2015; ANDRADE et al., 2015). Ainda que a mulher já tenha passado 

anteriormente pelo processo puerperal, cada experiência é única, então ocorre 

a necessidade de adaptações, portanto o período puerperal consiste em um 

processo de intensa adaptação parental aos novos papéis (CARNEIRO et al., 

2014). No puerpério a mulher passa por várias alterações físicas, hormonais, 

psicológicas e sociais. Sendo um momento de vulnerabilidade e adaptação, a 

mulher necessita de orientações e uma prioridade na assistência, respeito 

quanto às suas crenças, costumes e mitos e suporte de apoio nesse processo 

puerperal, essas orientações e suportes irão auxiliar e promover a sua 

reconstrução e restauração no pós-parto (SOARES et al., 2012). Diante desse 
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período, cercado por mudanças fisiológicas e psicossociais, o Enfermeiro, que 

atua em alojamento conjunto, deve compreender essa fase e atuar diante 

dessa mulher de modo a auxiliá-la no cuidado de si e de seu bebê. Assim, o 

trabalho teve como objetivo conhecer a produção cientifica brasileira da 

temática em questão, para nortear e embasar o trabalho dos enfermeiros, 

assim como, direcionar as futuras pesquisas a respeito do puerpério. 

OBJETIVO: Identificar as publicações de enfermagem sobre o puerpério nos 

últimos cinco anos. METODOLOGIA: Para a realização deste estudo optou-se 

pela revisão integrativa, pois esta possibilita sintetizar as pesquisas publicadas, 

para obter novas conclusões a partir de um tema de interesse. 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), Base de Dados 

de Enfermagem (BDENF) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura 

Médica (MEDLINE). Como critério de inclusão optou-se por: artigo completo 

publicado eletronicamente, estar no idioma português, retratar o puerpério e ser 

da área da enfermagem. A busca foi realizada pelo acesso online, no mês de 

agosto de 2015 e, para tanto, foram utilizados os descritores: Puerpério, 

Enfermagem e Saúde da Mulher. 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, 

objetivos do estudo 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: Foram 

encontrados 17 estudos, destes foram selecionados 12, pois 5 estavam 

duplicados, assim, foram lidos 12 artigos integralmente. Sobre os periódicos 

em que foram publicados, todos os artigos (12) estavam em revistas de 

Enfermagem. Quanto à formação dos autores, em todos os artigos (12) haviam 

Enfermeiros, sendo que em um deles havia também um Estatístico, dentre os 
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Enfermeiros 5 eram da área de obstetrícia e 1 da neonatologia. No que se 

refere à instituição, a Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade 

Estadual do Ceará (UEC) e a Universidade de São Paulo (USP) tiveram 

quantidades semelhantes e predominantes entre as instituições. Em relação ao 

título, constatou-se que foi utilizada a palavra Puerpério. Quanto aos 

descritores mais utilizados pelos autores, verificou-se período pós-parto, 

presente em seis artigos, seguido de saúde da mulher e enfermagem 

obstétrica, estes presentes em cinco artigos. No que se refere aos objetivos, 

estes não estiveram diretamente relacionados, porém, correlacionados ao 

conhecimento da mulher frente à várias temáticas, com predominância na 

percepção das puérperas sobre a educação em saúde, ao atendimento pré-

natal, sobre as síndromes hipertensivas na gravidez e sobre o aleitamento 

materno exclusivo. Em se tratando de metodologia, 6 tinham abordagem 

qualitativa, 2 quantitativo, 1 estudo de caso, 1 revisão integrativa, 1 exploratório 

e 1 descritivo.  Quanto aos resultados, foi predominante os cuidados para com 

as puérperas, como a educação em saúde, o cuidado de enfermagem para 

contribuir na tomada de decisão da mulher, as práticas educativas 

desenvolvidas por enfermeiras foram reestruturantes na vida das puérperas e 

as intervenções realizadas para suprir as necessidades de conforto às 

mulheres puérperas. Diante do exposto, a humanização na atenção a puérpera 

corresponde à adoção de uma postura diferenciada frente ao cuidado, com 

empatia, respeito e carinho. Trata-se de processo complexo, que necessita, 

desde a organização da rede de serviço até a dimensão particular das práticas 

de saúde executadas pela equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, entre 

outros. Nesse sentido, há um grande desafio a ser enfrentado, para que se 

concretize da proposta de humanização, como melhorias na infraestrutura, de 

recursos materiais e humanos suficientes. Do mesmo modo, é relevante 

considerar a própria formação dos profissionais de saúde, a exemplo do 

enfermeiro, retomando que o perfil formativo que enfoca a humanização e 

colocando-a em prática (CASSIANO et al., 2015). CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A partir da realização deste estudo, viu-se que as pesquisas nacionais de 

enfermagem sobre a Puerpério abordaram em sua maioria as intervenções, 

cuidados e educação em saúde que os enfermeiros podem oferecer às 

puérperas. Ressalta-se a realização de novas pesquisas acerca do puerpério e 
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da enfermagem, as quais venham avaliar a assistência de enfermagem e a 

satisfação da puérpera frente às intervenções. Esse tipo de estudo permite 

uma atualização do conhecimento disponível, direcionando as ações 

desempenhadas na prática clínica, bem como a realização de novas 

pesquisas. 

DESCRITORES: enfermagem; puerpério; saúde da mulher. 

REFERÊNCIAS  

ANDRADE, R. D. et al., Fatores relacionados à saúde da mulher no 

puerpério e repercussões na saúde da criança. Escola Anna Nery 

Revista de Enfermagem, v. 19, n. 1, p. 181-186, 2015.  

CARNEIRO, M. S. et al., Representações sociais sobre pré-natal entre 

mulheres-mães: implicações para o agir cuidativo educativo em 

enfermagem. Enf. Obstétrica, Rio de Janeiro, v.1, n. 1, p. 12-8, jan/abr. 

2014. 

CASSIANO, A. N. et al., Percepção de enfermeiros sobre a humanização 

na assistência de enfermagem no puerpério imediato. Revista de 

Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Seridó (RN), v. 7, n. 1, p. 

2051-2060, jan./mar. 2015. 

GANONG, L. H. et al. Integrative reviews of nursing research. Research in 

Nursing & Health, Hoboken, v. 10, n. 1, p. 1-11, Mar. 1987.  

LANDIM, L. C. S. et al., Vivências do puerpério: construção de 

significados por mães adolescentes. Revista de Ciências Médicas e 

Biológicas, Salvador, v. 12, n. 3, p. 350-358, 2013. 

SOARES, G. C. F. et al., Adjustment disorders in the postpartum resulting 

from childbirth: a descriptive and exploratory study. Online Brazilian 

Journal of Nursing.v. 11, n. 3, p. 907-921, 2012. 

SOUZA, B. M. S.; SOUZA, S. F.; RODRIGUES, R. T. S. O puerpério e a 

mulher contemporânea: uma investigação sobre a vivência e os impactos 



93 
 

da perda de autonomia. Revista Sociedade Brasileira de Psicologia 

Hospitalar, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 166-184, 2013. 

ROQUE, A. T. F.; CARRARO, T. E. Narrativas sobre a experiência de ser 

puérpera de alto risco. Revista Escola Anna Nery, v. 19, n. 2, p. 272-278, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ADAPTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO VIA ORAL DE LEVOTIROXINA EM 

PESSOA IDOSA 

 

Fernanda Borcath de Andrade38 

 Desiree Louise da Silva38 

Flaviane Miranda da Rosa38 

 Denise Faucz Kletemberg39 

 Tatiana Herrerias40 

                                                                                                                                     

INTRODUÇÃO: Para que possam realizar o efeito biológico desejado, as 

drogas passam por processos diferenciados de farmacocinética, que envolvem 

reações de absorção, distribuição, metabolização. Portanto, a eficácia do 

tratamento farmacológico depende da administração correta, principalmente 

em relação a via de administração indicada pelo fabricante.  Entretanto, frente 

à dificuldade da disfagia, frequente em pessoas idosas com o agravamento de 

comorbidades como Acidente Vascular Encefálico (AVE) e Alzheimer, 

cuidadores formais ou familiares e profissionais de enfermagem acabam 

utilizando adaptações para administração de fármacos via oral. São frequentes 

a diluição, maceração e abertura de cápsulas.  A adaptação na administração 

do fármaco poderá produzir no organismo do cliente idoso eventuais efeitos 

adversos, tais como a lesão de camada endotelial de algum órgão não 

apropriado para a absorção da referida droga, podendo causar futuramente 

doenças agudas ou acarretando até a inexistência da absorção, acabando por 

interromper o tratamento e prejudicar qualitativamente e quantitativamente a 

vida do mesmo. Um exemplo de medicamento utilizado em idosos é a 

Levotiroxina Sódica, indicado para a reposição fisiológica no hipotireoidismo, e 

absorvida no intestino, nas regiões do duodeno, jejuno e íleo, principalmente 

nos dois últimos sítios. (BRENT, LARSEN e MANDEL, 1993). O 

hipotireoidismo em suas duas formas de apresentação clínica (clínica e 
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subclínica), tem alta prevalência na população geral do mundo todo, mas é na 

população idosa, acima de 60 anos, que se encontra com mais frequência. Se 

um fármaco é inadequadamente absorvido, seus efeitos sistêmicos inexistem. 

Se é pouco absorvido pelo tubo digestivo, suas doses orais devem exceder as 

parenterais. Se é destruído pelo suco digestivo, outras vias devem ser 

utilizadas. Se a absorção é lenta, o efeito pode ser retardado; se é errática a 

resposta clínica é imprevisível (FUCHS e WANNAMACHER, 2014). Frente às 

dificuldades para administração via oral de medicamentos devido a disfagia, é 

dever do enfermeiro, segundo o Código de Ética profissional, garantir a 

administração correta destes medicamentos, para evitar a ocorrência de 

complicações. No art. 30, que trata das Proibições, cita: “Administrar 

medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da 

possibilidade dos riscos” (COFEN, 2007).   Portanto, o profissional enfermeiro 

é responsável por averiguar os possíveis danos ou perdas do efeito 

terapêutico das drogas, nas adaptações realizadas para administração via oral. 

OBJETIVO: Identificar os efeitos da adaptação na administração via oral da 

Levotiroxina em idosa institucionalizada. METODOLOGIA Trata-se de um 

estudo de caso, com abordagem qualitativa, realizado em uma instituição de 

longa permanência em Curitiba-PR. A equipe é composta por um profissional 

enfermeiro, um técnico de enfermagem e três cuidadores por turno, sendo que 

são dezesseis idosos institucionalizados. Os dados relacionados às 

adaptações de administração foram coletados com instrumento do histórico de 

enfermagem, com dados de comorbidades, exame físico, atividades de vida 

diária e capacidade funcional. Os dados relativos ao medicamento foram 

obtidos a partir do prontuário médico, analisado na base de dados UpToDate. 

Por se tratar de metodologia pedagógica de disciplina de curso de graduação, 

este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. 

RESULTADOS: Feminino, 77 anos, procedente de Cidade da Lapa-PR, 

aposentada, viúva. Apresenta grau de dependência III, residindo em uma 

instituição de longa permanência de Curitiba-PR. Transferida de outra 

instituição, com diagnóstico médico de AVE sequelado. Padrões de audição e 

comunicação diminuídos, disfagia, possui expressão facial de dor, 

preocupação, tristeza e interação social diminuída. Pele integra, faz uso de 

cadeira de rodas, eliminações vesicais em fralda, eliminação intestinal uma vez 
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ao dia com relatos de constipação. Fator de risco angina pectoris. Necessita 

de apoio para a realização das atividades de vida diária. Atrofia de membros 

inferiores. Tem dependência total para a alimentação e devido a disfagia a 

dieta prescrita é pastosa. Faz a ingestão muito vagarosamente e para 

administração da medicação via oral, os profissionais maceram os 

comprimidos e diluem na dieta. Por ser pouco responsiva, a mesma não ingere 

todo o alimento oferecido na dieta, sendo assim, ela deixa de receber parte da 

dose prescrita A adaptação realizada pelos profissionais para administrar a 

levotiroxina pode acarretar alguns danos, pois os alimentos que são utilizados 

na administração da medicação podem desacelerar o processo de digestão 

estomacal e isto pode também afetar a absorção das substâncias. Sendo 

assim, prejudica também a chegada do hormônio T4 ao local de absorção, por 

alterar a proporção na qual eles se dissolvem ou por causar mudanças no pH 

do estômago. (SHOMON,2003) A levotiroxina é destinado à terapia de 

reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo. O 

hipotireoidismo em suas duas formas de apresentação clínica (clínica e 

subclínica), tem alta prevalência na população geral do mundo todo, mas é na 

população idosa, acima de 60 anos, que se encontra com mais frequência 

(TONIAL, et al, 2007) A forma correta de uso é ingerir a medicação via oral de 

60 a 90 minutos antes do dejejum, ou seja, sem conteúdo gástrico, podendo 

ser macerado e diluído em 5 a 10 ml de água. Não é recomendado a 

administração da levotiroxina associados a alimentos pois, isso interfere 

diretamente na sua biodisponibilidade (VINAGRE, et al, 2010). Alguns 

alimentos específicos compostos por fibras e soja podem interagir diretamente 

durante o seu reciclo no intestino, incluindo a soja e seus derivados, pois os 

princípios ativos genisteína e daidzeína podem inibir a enzima tireóide 

peroxidase que promove a iodação da tireoglobulina. A consequência é uma 

diminuição da produção de hormônios tireoidianos e aumento da produção de 

TSH endógeno. (VINAGRE, et al, 2010). A enfermagem deve estar atenta e 

não incluir alimentos como: chia, aveia crua, maçã, abacate, pera, 

milho,sementes e cereais,batata doce, feijão preto, entre outros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir da pesquisa realizada, identificamos que 

a enfermagem desempenha um papel importante na administração correta, a 

fim de alcançar total biodisponibilidade da levotiroxina Observa-se que como 
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consequência da administração errônea do fármaco, idosos com disfagia que 

tem a levotiroxina misturada a sua alimentação, recebem dosagens 

inadequadas diariamente, influenciando diretamente na melhora do seu quadro 

clínico. Através de dados levantados foi possível observar que o modo de 

administração dos medicamentos à idosa com disfagia deverá ser ajustado, 

levando em consideração o problema da não administração correta da 

levotiroxina. Contribuições para a enfermagem É de suma importância, 

alertar os cuidadores e familiares sobre os perigos e interferências causadas 

quando é realizado a maceração e diluição de medicamentos a idosos com 

disfagia, prevenindo retrocesso e/ou agudização da patologia devido a 

metabolização e absorção deficiente.  

DESCRITORES: Idoso, Administração Oral, Enfermagem 
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APLICAÇÃO DA TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE NA ROTINA DE 

UMA PACIENTE COM LINFOMA 

Camila Soares de Oliveira41 

 Caroline Nascimento Xavier41 

 Cassiana Born Schibelbein41 

 Gabriela Carvalho Ximendes Cardoso41 

Gabriele Campoi41 

Kátia Renata Antunes Kochla42 

 Giovanna Leite Batista Veloso43 

 
INTRODUÇÃO: Os linfomas são neoplasias hematológicas que formam um 

grupo amplo de entidades malignas que podem apresentar padrão histológico e 

comportamento clínico diferenciado (SANTOS, 2008). Segundo dados da 

Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (BRASIL, 2005) a incidência 

anual de linfomas praticamente dobrou nos últimos 35 anos. Não se sabe ao 

certo quais são as razões para esse aumento. O que se sabe é que esse 

aumento foi verificado antes da introdução e disseminação do vírus da 

imunodeficiência na população humana. Desde meados dos anos 80, a 

incidência do linfoma em indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), que é 50 a 100 vezes maior que a taxa de incidência esperada 

em indivíduos não infectados, contribuiu pouco para o aumento de incidência 

do linfoma. Sendo linfoma classificado em Linfoma não-Hodgkin, a incidência 

vem aumentando conforme a idade: cerca de quatro casos a cada 100 mil 

indivíduos ocorrem aos 20 anos de idade. A taxa de incidência aumenta para 

dez vezes, para 40 casos a cada 100 mil indivíduos na faixa etária dos 60 

anos, e mais de 20 vezes, chegando a 80 casos por 100 mil de indivíduos após 
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os 75 anos de idade. E Linfoma de Hodgkin apresenta um padrão de risco 

diferente. A incidência é de cinco a seis casos a cada 100 mil individuo com 

idade em torno dos 20 anos. Este índice cai para menos da metade na meia 

idade e aumenta em indivíduos mais idosos. Em 2013, foram registrados no 

Brasil 4.033 óbitos, sendo no Paraná 244 óbitos, dos quais 98 ocorreram 

somente na cidade de Curitiba, que tem um dos maiores índices do estado 

(BRASIL, 2013). Durante uma visita ao setor oncológico tivemos a 

oportunidade de observar uma paciente com estas complicações. A 

experiência nos instigou a aprender um pouco mais sobre os cuidados de 

Enfermagem. OBJETIVO: Descrever os cuidados aplicados ao paciente com 

Linfoma com ênfase nos conceitos de Florence Nightingale. METODOLOGIA: 

Estudo do tipo estudo de caso realizado em um hospital privado localizado em 

Curitiba/PR, em abril de 2015. É composto de 230 leitos, distribuídos em 17 

setores. O paciente escolhido para o estudo foi do sexo feminino, 27 anos de 

idade com diagnóstico de Linfoma não-Hodgkin, submetida à quimioterapia. A 

coleta de dados foi realizada durante a internação e teve como guia o roteiro 

padronizado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem 

(Investigação Admissional da Enfermagem). 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: N.M, 

27 anos, brasileira, casada, 2 filhos, católica, natural de Curitiba, reside com 

esposo no município de Mandirituba em moradia própria, do lar. Procurou o 

Hospital por sentir fortes dores abdominais por volta de junho/2014, sendo 

diagnosticada como pedra da vesícula e gravidez. Relata ter vários 

antecedentes familiares de Câncer (CA). Dieta em sonda nasogástrica a 35ml/h 

em bomba de infusão, diurese em sonda vesical de demora funcionante em 

aspecto alaranjado, eliminação intestinal pastosa sob uso de fralda. Nega uso 

de tabagismo e alcoolismo. O desconforto relatado é a perda da visão, da fala 

e da coordenação, juntamente com uma insuficiência renal, em período de 

quimioterapia. Ao exame físico: PA: 100/60 mmHg; P: 100 bpm; T: 35,6°C; 

SPO2: 95%. Cabeça: Crânio simétrico, ausência de dor, sem protuberâncias a 

inspeção, sem presença de cabelo, integro e sem sujidade. Face: Expressão 

de dor. Pele hidratada, com presença de edema, apresentando lesões de pele. 

Olhos e pálpebras: Iris castanho, esclera branca, pupilas isocóricas e foto 
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reagente, mucosa ocular com pequeno derrame em olho direito. Nariz: 

Simétrico, sem desvio de septo e lesões aparentes, higienizado, óstio livre. 

Pavilhão Auricular: Cartilagem em boa condição, higienizada, sem problemas 

auditivos. Boca ressecada, com presença de rachaduras em lábios superiores 

e inferiores, língua integra, mobilidade normal, mucosa oral integra, corada e 

sem edema. Pescoço: Sem alterações volumétricas, pulso carotídeo palpável, 

jugulares não visíveis não ingurgitadas, mobilidade traqueal preservada. Pele: 

Higienizada, com presença de lesões, hidratada, porém com edema. Membros 

Superiores: Integro, com presença de edema nos dois membros. Unhas: 

Higienizadas, integras e com perfusão periférica diminuída. Tórax simétrico, 

mamilos simétricos. Ausculta pulmonar com presença de murmúrios 

vesiculares sem ruídos adventícios presentes. Ritmo respiratório normal, sem 

tosse, sem expectoração. Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas rítmicas 

normofonéticas sem sopro. Abdome: Distendido, flácido, com cicatriz umbilical 

e presença de hematomas e edema local, com ruídos hidroaéreos presentes 

percussão timpânica. Membros Inferiores: Tônus muscular diminuído em 

Membro Interno Esquerdo e Direito. Edema cacifo presente apresentando 

quatro milímetros de profundidade. Deambulando com auxílio. Levantamento 

de problemas de Enfermagem: Risco de úlcera por pressão; Cuidados com 

sonda nasoenteral; Cuidados com a sonda vesical de demora; Apoio emocional 

ao paciente; Cuidados na administração de quimioterápico; Dificuldade de 

locomoção devido edema; Hematomas; Falta de apetite e Náusea em grande 

quantidade. DISCUSSÃO: Florence Nightingale (1858) valorizava praticas que 

favoreciam ambientes apropriados para realizar o procedimento e este ser visto 

pelo paciente de maneira mais positiva. Dentro dessas práticas, destaca as 

seguintes: Ventilação: Segundo Florence (1958), o fornecimento de ar fresco, 

mas com a ausência de correntes de ar. Conservar o ar puro do paciente é o 

primeiro princípio, levando em consideração a situação deste, acaba sendo um 

dos mais importantes evitando micro-organismo no ambiente. Iluminação: 

Durante o dia, manter persianas abertas para clarear com a luz solar o 

ambiente. A instalação de lâmpadas para durante a noite melhorar a 

visualização do ambiente. Limpeza: É correta a rigidez em relação à limpeza. 

Segundo Nightingale (1858), onde há sujeiras há bactérias, infecções. 

Lembrando que quanto mais limpo e organizado for o ambiente do paciente 
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com linfoma, lhe proporcionara um alivio e conforto, além de prevenção contra 

infecções. Alimentação: É um fator importante que devemos citar é que para 

cada doença existe uma dieta especifica a ser controlada. Para esta paciente 

de linfomas a alimentação era por via de sonda nasoenteral, sendo dieta sem 

alimentos crus, sendo cozidos para evitar infecções por micro-organismos 

patógenos presentes nos alimentos. CONCLUSÃO: No estudo de caso 

apresentado, foi possível compreender que os pequenos detalhes no ambiente 

baseado no conceito descritos de Florence Nightingale, influenciam 

diretamente no bem estar do paciente, tanto em relação ao seu tratamento ou 

saúde, quanto a seu estado psicológico, que é gravemente afetado em 

pacientes de linfoma. A enfermagem é uma peça-chave importante na 

execução e sistematização do cuidado, deve-se determinar a viabilidade das 

competências, habilidades e atitudes frente ao atendimento do paciente de 

linfoma para delimitação do processo de enfermagem. Sendo que para um bom 

resultado no tratamento precisa não só desenvolver uma boa técnica, mas 

também a humanização para que o paciente seja bem assistido tanto no físico 

como no emocional, melhorando assim sua qualidade de vida. 

 

DESCRITORES: Linfoma, Enfermagem, Cuidados de Enfermagem. 
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CUIDADOS COM O PACIENTE COM AVE SEGUNDO TEORIA 

NIGHTINGALEANA 

 

Rebeca Graciano44 
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Viviane Bembem44 

Kátia Renata Antunes Kochla45
 

 

INTRODUÇÃO: Florence Nightingale é considerada a fundadora da 

enfermagem moderna. Provocou uma revolução no conceito de enfermeira da 

época, vindo a formar o que hoje denominamos de Enfermagem Moderna. A 

visão dela vinha ao encontro de que um ambiente estimulador auxiliaria o 

doente na sua recuperação e, então escreve a Teoria Ambientalista 

(HADDAD, 2011; FRANCO, 2011). Fazem parte dessa teoria componentes 

físicos, sociais e psicológicos os quais precisam ser entendidos como inter-

relacionados, e não partes distintas, separadas. São exemplos desses 

componentes: ventilação, ar e água limpa, limpeza e calor, de modo que o 

processo de reparação, instituído pela natureza, não seja impedido. Nightingale 

reconheceu que um ambiente negativo poderia causar estresse físico, daí 

afetando o clima emocional do paciente e deixou suas marcas e seus 

conhecimentos que ainda hoje servem de muita ajuda para os enfermeiros. 

Durante o estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem 

foi nos oportunizado cuidar de uma paciente com Acidente Vascular Encefálico 

(AVE) e aplicar os conceitos de Florence nas intervenções. O AVE é a doença 

vascular que mais acomete o sistema nervoso central, apresentando-se como 

a segunda principal causa de morte, com importante impacto na saúde pública, 

sendo a principal causa de incapacidades físicas e cognitivas em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (DOYLE, 2002; LESSA, 1999; 

NATIONAL STROKE ASSOCIATION, 2008). Danos residuais motores, 

sensitivos e cognitivos compõem as consequências da doença no organismo, 
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além de uma diminuição na capacidade de suportar esforços, sendo que os 

principais problemas relatados são o confinamento, imobilidade, perda de 

habilidades funcionais em função de déficit motor, e frequentemente, 

comorbidades metabólicas e cardiovasculares. A diminuição da habilidade de 

deambulação é um dos muitos problemas funcionais em pacientes com 

hemiplegia ou hemiparesia, bem como uma das principais queixas 

apresentadas por eles, e está relacionada às alterações do controle voluntário 

do membro, integridade da propriocepção, do equilíbrio, dos tônus postural e 

de movimento (MOTA, 2001; COELHO, 2004). A incidência de AVE dobra a 

cada década após os 55 anos, ocupando posição de destaque entre a 

população idosa. A prevalência mundial na população geral é estimada em 

0,5% a 0,7%. Além de elevada mortalidade, a maioria dos sobreviventes 

apresenta sequelas, com limitação da atividade física e intelectual e elevado 

custo social. O AVE isquêmico, segundo os estudos epidemiológicos, é mais 

frequente, aparecendo numa percentagem de 80% e o AVE hemorrágico na 

percentagem de 20%. Doenças cardiovasculares causam quase 30% das 

mortes no Brasil e os homens são os mais afetados pelas doenças 

cardiovasculares, como infarto e AVE’s (PEREIRA, 2009; ALVARENGA, 

2009; JÚNIOR, 2008; BARBOSA, 2009). OBJETIVO: apontar os 

problemas de enfermagem e, aplicar a Teoria Nightingaleana nos cuidados de 

Enfermagem. METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo relato de caso, realizado 

em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada em Curitiba-PR. A 

paciente foi uma mulher de 76 anos, que tinha sido admitida em 22/05/2015, 

pois, tinha sido acometida por um AVE Hemorrágico por conta da hipertensão 

descontrolada. A coleta foi realizada em Maio de 2015 durante estágio da 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, com auxílio de 

instrumentos definidos e padronizados, tais como: ficha para entrevista/ 

anamnese que contemplava entre muitas outras informações: a identificação 

do paciente com nome, idade, naturalidade, estado civil, religião, sono/repouso; 

controle da saúde englobando o uso de tabaco, álcool e medicamentos e 

dados secundários do prontuário clínico da paciente. As informações foram 

descritas e as intervenções justificadas com base em alguns conceitos de 

Florence. RESULTADOS: Mulher, 76 anos, viúva, evangélica, aposentada e 

atualmente trabalha com reciclagem de lixo, natural de Curitiba-PR, mora no 
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bairro Sítio Cercado com a filha mais nova. Paciente nega tabagismo e outras 

comorbidades, não bebe, não pratica atividades físicas. Relata ausência de dor 

e desconforto mesmo estando com a pressão bem elevada. Não faz uso de 

medicamento para controlar a pressão alta, pois desconhecia o fato de ter 

hipertensão. Segundo paciente “isso nunca incomodou”, refere que seu único 

problema é odontológico. Paciente relatou estar com eliminações fisiológicas 

normais e sua queixa foi da falta de apetite pelo fato da comida da UPA “não 

ter sal”. Durante a realização do exame físico as alterações encontradas foram: 

arritmia cardíaca e ruídos crepitantes ao final da expiração na ausculta 

pulmonar. A paciente relata tosse seca e acrescenta que esteve gripada a 

pouco tempo. Realizado a verificação dos sinais vitais encontraram-se os 

seguintes resultados: T: 36,4°C; FR: 18 mrpm; PA: 180/100 mmHg; FC:82 bpm; 

Ausência de dor. Levantamento de problemas: a paciente possuía Acesso 

Venoso Periférico (AVP) em membro superior esquerdo com soroterapia em 

curso. Arrítmica, ruídos crepitantes na ausculta pulmonar, aceitação moderada 

da dieta, problema odontológico, hipertensão descontrolada e picos 

hipertensivos, sua colega de quarto deveria estar em isolamento (paciente 

tinha sequelas de um aneurisma e estava colonizada por uma bactéria, mas 

não sabiam por qual), não era possível dar a atenção necessária por não ter 

funcionários suficientes, Iluminação inadequada – sem contato com luz solar, 

pouca ventilação. Como a paciente dividia o quarto, os odores se confundiam 

se misturavam, o chuveiro nem sempre estava funcionando e isso ocasionava 

a mal higiene. A organização e higiene do quarto eram realizadas uma vez ao 

dia ou quando necessário (quando havia êmese, secreção, ou outro tipo de 

sujeira). Por último, um aspecto muito importante a ser destacado que 

influencia no psicológico e social da paciente são as condições de vida. D., já 

idosa, trabalha na rua, pegando lixo e levando para a reciclagem. Somente 

assim consegue sobreviver. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: trocar 

curativo de AVP 1x ao dia; verificar SSVV (T, PA, P) de 6/6h; encaminhá-la 

para o banho de aspersão e higiene oral para manter sua higiene pessoal, 

procurar orientar a paciente a caminhar pela unidade para estimular a 

circulação sanguínea do corpo, incentivar ingestão de alimentos da dieta 

oferecida; aplicar medidas de conforto como coxins, mudança de decúbito a 

cada 2 horas; manter ambiente calmo, confortável, iluminado com luz solar se 
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possível, ventilado e limpo; oferecer ao paciente atividades estimulantes para 

demonstrar que a própria paciente pode melhorar sua situação mesmo fora da 

sua área de conforto, e esclarecer os cuidados e medidas preventivas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o trabalho realizado, foi possível concluir que 

os conceitos definidos por Florence ainda são de grande importância para a 

realização de um cuidado de enfermagem de qualidade. Florence valorizava 

práticas tais como: a observação, a experiência e o registro de dados 

fundamentais para o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho que 

acentue a possibilidade de resolução além de reforçar a importância da 

enfermagem no cuidado.  

 

Descritores: Cuidado de enfermagem; teoria ambientalista; acidente vascular 

encefálico. 
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INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca, também conhecida com ICC, é uma 

condição ou um conjunto de sintomas em que o coração não bombeia sangue 

suficiente para satisfazer as necessidades do seu corpo (MEDTRONIC, 2009). 

Como a função de bombeamento do coração está comprometida, o sangue 

pode retornar a outras áreas do corpo, acumulando-se, por exemplo, nos 

pulmões, fígado, trato gastrointestinal, braços e pernas. Daí o outro nome dado 

à doença: insuficiência cardíaca congestiva (MINHA VIDA, 2006). Com isso, 

falta oxigênio e nutrientes para os órgãos onde houve acúmulo de sangue, 

prejudicando e reduzindo a capacidade destes de trabalhar adequadamente 

(MINHA VIDA, 2006). A Insuficiência Cardíaca Congestiva vem se tornando a 

cada dia mais frequente com o passar dos anos. É uma doença crônica, 

limitante, que com seu agravamento, reduz substancialmente a qualidade de 

vida dos pacientes e nas formas mais avançadas, tem características de 

doenças malignas devido a sua alta mortalidade. A prevalência da IC varia de 

3% a 20% na população, e a incidência varia entre 0,4% e 7,4% (LESSA, 

2001). A doença é mais prevalente e mais incidente no sexo masculino, vendo 

de forma total. A estimativa para o Brasil é de 6,4 milhões de pacientes com 

incidência de 240 mil casos/ano e de 30 a 40% para pacientes adequadamente 

tratados (LESSA, 2001). Em 1997 foi a principal causa de internação cardíaca, 
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com gasto de 150 milhões (DATASUS, 2002). Durante o estágio de Semiologia 

e Semiotécnica em Enfermagem vivenciamos o cuidado a uma paciente com 

ICC, o que nos oportunizou e despertou a vontade em estudar sobre os 

cuidados de Enfermagem. O estudo aborda os cuidados de Enfermagem 

pautados nos conceitos de Florence Nightingale. OBJETIVO: Elencar os 

cuidados de Enfermagem a paciente com ICC baseados nos conceitos 

Nightinleanos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, realizado no 

município de Curitiba, nas dependências da UPA – Campo Comprido de 

complexidade intermediária, onde prestam atendimento resolutivo e qualificado 

aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza 

clínica, oferecendo atendimento médico e de enfermagem de urgência, 

emergência e pronto atendimento em Clínica Médica, Pediatria, Saúde Mental, 

pequenos traumas (suturas e curativos), envenenamentos e acidentes com 

animais peçonhentos. Realizam consulta médica em regime de pronto 

atendimento aos casos de menor gravidade. Dispõe de retaguarda hospitalar 

aos casos de maior gravidade às urgências atendidas pela Rede de Atenção 

Primária à Saúde, e funcionam como local de estabilização de pacientes 

atendidos pelo SAMU 192, dispondo salas equipadas e equipe treinada para 

Suporte Avançado de Vida. Dispõe ainda de suporte ininterrupto para a 

realização de exames laboratoriais e de imagem para emergências, 

necessários para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica. Realizam 

procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos casos demandados 

à Unidade (PREFEITURA DE CURIBITA, 2012). Este trabalho não foi 

submetido ao comitê de Ética e Pesquisa por se tratar de um trabalho 

acadêmico e não ser publicado na íntegra. RESULTADOS: Histórico: Mulher, 

64 anos, católica, aposentada, mãe de quatro filhos (a última teve com 44 

anos, uma filha especial que teve meningite). Relata histórico familiar com 

infarto (pai e mãe), 2 cateterismos cardíaco, sem marca-passo, hipertensão, 

nega alergias e tabagismo.  Comenta estar com complicações há mais de 45 

dias, e ao decorrer dos dias com piora e falta de ar, rouquidão e tosse presente 

no período noturno, começou a sentir falta de ar na época da pascoa desse 

ano (2015) e ao ir ao médico houve a descoberta de hepatomegalia. Deu 

entrada na UPA – Campo Comprido dia 13/05/2015 por dificuldade de 

respiração, fadiga, dispneia, edema generalizado. Exame físico: Sinais Vitais 
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PA 110x70mmHg, FC 74 bpm, T° 34,9°C e FR 30 rpm. Em seu estado 

apresenta hipotensão. Através da inspeção, podemos observar a grande 

variedade de edemas em ambos os membros superiores e a grande 

quantidade de varizes nos membros inferiores. Na palpação, podemos 

perceber a hepatomegalia. Na ausculta, observamos a diminuição dos 

murmúrios vesiculares em base pulmonar direita; o refluxo mitral e tricúspide e 

a existência de arritmia cardíaca. Através de seu prontuário á patologia dada 

pelo médico é que a paciente apresenta ICC, descendente de derrame pleural, 

com dependência de mobilizar-se. Decorrendo dos problemas levantados, 

devem ser prescritos alguns cuidados de enfermagem, como verificar sinais 

vitais 4/4h, anotar e comunicar alterações; Manter repouso no leito; 

Proporcionar ambiente confortável livre de ruídos 24hs; Mensurar eliminações 

vesicais e intestinais  06/18hs; Observar e posicionar em Fowler para facilitar a 

respiração e aliviar a congestão pulmonar; Auscultar os ruídos pulmonares pelo 

menos uma vez ao dia Realizar mudança de decúbito 2/2hs; Realizar banho no 

leito e hidratação após o banho; Anotar e comunicar alterações na pele; 

Administrar O2 para reduzir dispneia e fadiga; Monitorar frequência respiratória, 

profundidade e facilidades respiratórias. DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES 

DE ENFERMAGEM: Florence Nightingale foi responsável por várias 

implantações que revolucionaram a história, que mudaram o momento e o 

futuro da enfermagem. Até hoje suas ideias, teorias e preceitos são utilizados, 

sendo indispensáveis para a profissão. Tais como: bandejas para alimentação 

e remédios, água quente para banhos, higiene adequada (banhos, lavanderia, 

troca de roupas do paciente e de cama), iluminação e ventilação adequada. 

ICC – Preceitos e conceitos de Florence: fatores Ambientais onde há influência 

das condições do meio ambiente: limpeza, iluminação, aeração e aquecimento 

do ambiente; Atenção voltada ao estado emocional e espiritual; PODER VITAL 

(força interior), em que a enfermagem deve potencializar; Ventilação: aquela 

acrescida de ar fresco sem corrente de ar, de importância fundamental; Uma 

boa ventilação para que o paciente, que já apresenta dificuldade, consiga com 

a ajuda da posição de Fowler, facilitar sua respiração, e também pelo fato de 

estimular o cliente/paciente e supervisionar sua respiração profunda, quando 

em repouso. Iluminação: refere-se à luz do sol, em sua maior parte algo 

secundário; O calor, barulho e as emanações (cheiros) são vistos como áreas a 
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que deve ser dispensada atenção, para que seja proporcionado um ambiente 

positivo; O ambiente que influencia a condição humana, em que o trabalho da 

enfermagem tem o papel de influenciar aquele ambiente, de modo que a 

saúde/doença passe a ser um processo reparador. O ambiente é um dos 

principais, pois é por ele que conseguimos conquistar o cliente, pelo fato de ser 

calmo e tranquilo. Onde transmitimos segurança, principalmente nas 

execuções das atividades, proporcionando um conforto físico e emocional, 

independente da patologia. Ao estabelecermos este vínculo, podemos 

proporcionar apoio emocional ou até mesmo incentivar e permitir espaço para 

que o cliente e familiar relate seus medos e preocupações, sendo assim, 

ajudando ambos, e refletindo no estado em que o paciente se encontra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O propósito principal deste trabalho foi de 

apresentar, analisar e elencar os cuidados de Enfermagem a paciente com ICC 

baseados nos conceitos Nightinleanos, com o intuito de trazer conhecimentos 

do tema proposto. Através do estudo de caso, realizado na UPA – Campo 

Comprido de Curitiba conseguimos alcançar o objetivo deste trabalho, 

identificando as semelhanças e diferenças baseadas nos conceitos de Florence 

Nigthingale.  
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PROCESSO DE CUIDADO COM OS CONCEITOS DE FLORENCE AO 

PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO  

Julia Fanti Avelino48 

Leticia Aparecida Moura48 

Mitsuy Luana dos Santos Kuriyama48 

Kátia Renata Antunes Kochla49 

 

INTRODUÇÃO: A hipertensão é uma doença da regulação vascular, em que 

os mecanismos que controlam a pressão arterial dentro da faixa normal estão 

alterados. Os mecanismos predominantes de controle são o sistema nervoso 

central (SNC), o sistema opressor renal (sistema renina-angiotensina-

aldosterona) e o volume de líquido extracelular. A explicação básica é que a PA 

está elevada quando ocorre aumento do débito cardíaco, mais aumento na 

resistência vascular periférica. O número estimado de norte-americanos com 

hipertensão é de 60 milhões, e existe a expectativa de que esse número 

aumente devido ao envelhecimento da população. Apenas uma parcela dessas 

pessoas está ciente da hipertensão e recebe tratamento, e uma parcela ainda 

menor conseguiu um controle adequado (BRUNNER et al.2014). 

Fisiopatologia e Etiologia: Hipertensão Primária ou Essencial. Cerca de 

95% dos pacientes com hipertensão. Quando a pressão diastólica é de 90 

mmHg e/ou a pressão sistólica é de 140 mmHg ou mais, e não houver outras 

causas da hipertensão, o distúrbio é considerado como hipertensão primária. O 

indivíduo é considerado hipertenso quando a média de três ou mais leituras de 

PA obtidas em repouso, com vários dias de intervalo, excede os limites 

superiores da normalidade. A pré-hipertensão (PA sistólica de 80 a 89 e 

diastólica de 120 a 139) no nível superior (diastólica de 130 a 139) é 

atualmente reconhecida pelo Joint National Committee (2003) como preditor 

significativo de hipertensão e seus riscos concomitantes; a Europen Society of 

Hypertension classifica a hipertensão como normal, ligeiramente alta (130 a 
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139/85 a 89), de grau 1 (140 a 159/90 a 99) de grau 2 (160 a 179/100 a 109) e 

de grau 3 (>180/110).A causa da hipertensão essencial permanece 

desconhecida; entretanto, existem várias áreas de investigação; hiperatividade 

dos nervos vasoconstritores simpáticos; presença de substância vasoativa, 

liberada pelas células endoteliais arteriais, que atua sobre o músculo liso, 

sensibilizando-o à vasoconstrição; aumento do débito cardíaco, seguido de 

constrição arteriolar; o consumo nutricional excessivo de sódio, a retenção de 

sódio, a resistência à insulina e a hiperinsulinemia desempenham papéis que 

ainda não estão bem esclarecidos; tendência familiar (genética); a elevação da 

PA sistólica, na ausência de PA diastólica elevada, é denominada hipertensão 

sistólica e é tratada da mesma maneira. Os sintomas e sinais mais 

frequentemente observados nos indivíduos hipertensos estão associados à 

hipertensão arterial de origem secundária ou são consequências da duração e 

gravidade do comprometimento dos órgãos-alvo (coração, cérebro, rim, olhos e 

vasos arteriais) (BRUNNER et al., 2014). Principais complicações: Angina de 

peito ou IM devido à diminuição da perfusão coronária; hipertrofia ventricular 

esquerda e insuficiência cardíaca, devido à pressão aórtica consistentemente 

elevada; insuficiência renal devido ao espessamento dos vasos renais e 

diminuição da perfusão para os glomérulos; ataque isquêmico transitório; 

acidente vascular cerebral ou hemorragia cerebral em consequência de 

isquemia cerebral e arteriosclerose; retinopatia; hipertensão maligna 

(BRUNNER et al., 2014). Epidemiologia: A hipertensão é uma das doenças 

crônicas mais prevalentes para qual se dispõe de tratamento; todavia, a 

maioria dos pacientes com hipertensão não é tratada. Não há sintomas; por 

esse motivo, é designada como o “assassino silencioso”. O aumento na sua 

incidência está associado aos seguintes fatores de risco: Idade – entre 30 e 70 

anos; raça – negra; sobrepeso, apneia de sono; história familiar; tabagismo; 

estilo de vida sedentário; diabetes melittus e síndrome metabólica. A 

prevalência nos negros é de 30%; em branco não hispânico, de 25%; e em 

norte-americanos de origem mexicana, 22%; além de sua maior prevalência, 

ocorre mais cedo e é mais grave nos negros; dados recentes mostraram que 

apenas 70% dos adultos com hipertensão estão cientes dela, 59% recebem 

tratamento e apenas 34% conseguem o controle da PA (menos de 140/90 

mmHg); um número ainda menor atinge uma pressão arterial abaixo de 135/85 
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mmHg (BRUNNER et al., 2014). OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo 

citar os cuidados da teoria ambientalista de Florence Nigthingale na 

Hipertensão Arterial. METODOLOGIA: Estudo de caso com paciente idosa e 

hipertensa, internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – 

Curitiba-PR, campo de aula prática do primeiro ano de Enfermagem. Os dados 

foram coletados no período de junho de 2015. Após a coleta dos dados foram 

identificados os problemas de Enfermagem e, em seguida prescritos os 

cuidados relacionados com a teoria ambientalista. RESULTADOS: Paciente 

M.B sexo feminino; 76 anos; admitida no dia 02 de junho de 2015, relata ser 

tabagista e portadora de HAS. Encaminhada pelo SAMU deu entrada com 

dispneia mais cefaleia e êmese com mais de três episódios. Ao exame físico 

PA: 120x80 mmHg, FC: 79 bpm, FR: 19 rpm, T: 36ºC. Exame físico: Crânio 

simétrico, pupilas isocóricas, pele corada e hidratada, autocuidado preservado, 

tonicidade muscular diminuída, membros superiores com presença de 

hematomas e leve edema, tórax simétrico, apresenta tosse com expectoração 

produtiva, abdômen simétrico e plano, membros inferiores livres de edemas, 

apresentando boa perfusão periférica, eliminações fisiológicas presentes e boa 

ingesta alimentar. LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS: Hipertensão; 

Diabetes; Dispneia; Tabagismo; Edema; Hematomas, uso de medicamentos 

contínuos. INTERVENÇÕES: Verificar sinais vitais de 6 em 6 horas; Realizar 

teste de glicemia capilar de 6 em 6 horas; Encaminhar ao banho de aspersão 1 

vez ao dia; verificar permeabilidade de acesso venoso periférico em MSD, 

Salinizar após cada manipulação; Manter membros inferiores elevados para 

melhora de edemas; Orientar a utilizar medicamento tópico, conforme 

prescrição para hematomas em membros inferiores; Atentar ao nível de 

saturação e se alterando comunicar enfermeiro; Administrar medicamentos 

conforme prescrição médica; Manter suporte de O2 em cateter e trocar água 

destilada 2 vezes ao dia e se necessário. Florence afirmava em sua teoria que 

manter a higiene do paciente preservada e satisfatória, auxiliando-o no banho 

para melhor recuperação, administrar medicamentos conforme a prescrição 

médica indicada. Para gerar um ambiente um pouco mais acolhedor e 

estimulador para o processo de recuperação do paciente é importante levar em 

consideração à ventilação, ar, barulho e conforto, melhorando as condições do 

paciente, como, levantar a parte dos membros inferiores, para uma melhor 
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circulação sanguínea. Nightingale refere que a presença atenciosa da 

enfermeira no ambiente hospitalar, auxilia e muito na recuperação do enfermo, 

pois a sua presença, quando atenciosa é fator de grande auxilio durante sua 

recuperação (GARCIA, et al., 2010). DISCUSSÃO: Foco principal da teoria 

Ambientalista é o homem, cujas defesas naturais são influenciadas por um 

ambiente saudável ou não, a saúde, onde o foco recai sobre o processo 

reparador, o ambiente, envolvendo condições externas capazes de prevenir 

doenças, suprimi-las ou contribuir para a melhora, e a enfermagem, 

modificando os aspectos não saudáveis do ambiente a fim de colocar o 

paciente na melhor condição para ação da natureza. A teoria é dividida em 

ambiente físico, ambiente psicológico e ambiente social. O ambiente físico 

constitui em ventilação, iluminação, calor, limpeza, ruídos, odores e 

alimentação, esses elementos devem-se levar em conta e ser prestados com 

muita atenção, pois fazem com que o paciente tenha uma melhora 

gradativamente. O ambiente psicológico tem como principal foco, o paciente 

não estar em um lugar negativo, com que faça que ele se estresse, propondo 

atividades que façam com que ele se sinta melhor e evitando assuntos 

desagradáveis que possam afetar seu psicológico. O ambiente social é 

essencial para que o paciente tenha uma melhora, e possa interagir com 

pessoas quando possível. Para pacientes com hipertensão arterial a 

alimentação deve ser controlada, principalmente no cloreto de sódio (NaCl), o 

alto consumo de sal faz com que o nível de pressão se eleve. O barulho 

também influencia na melhora do paciente, o paciente que se estressa com 

barulhos, tende a aumentar a pressão arterial, pelo fato de se incomodar. O 

psicológico de um paciente hipertenso também fica afetado, pois todos os dias 

faz-se uso contínuo de medicamentos, o paciente precisa ter um compromisso, 

e não esquecer de realizar o uso dos medicamentos, pois não o tomando tende 

a elevar a sua pressão arterial. O ambiente influencia na melhora do quadro de 

saúde do paciente, tirando algum tempo assim para exercícios físicos, 

ajudando com que o paciente tenha sua pressão normalizada (NIGHTINGALE; 

1989). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo relatou o quadro de um 

paciente hipertenso, ao qual apresentava os níveis de (pressão arterial) 

alterados, tendo assim uma qualidade de vida não satisfatória. O cuidado do 

enfermeiro promove uma melhor assistência no atendimento ao paciente, 
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evitando possíveis complicações, ajudando no seu tratamento a fim de 

estabelecer um controle de sua pressão arterial e uma melhora em sua 

qualidade de vida. Foi possível perceber também que através deste estudo, 

baseado na Teoria Ambientalista de Florence Nightingale os fatores que 

contribuíam para a melhora do paciente, sendo eles físico, ambientais e 

psicológicos, colocando-o assim na sua melhor condição. 

 

DESCRITORES: Hipertensão Arterial; Enfermagem; Teoria Ambientalista. 
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INTRODUÇÃO: Educação e Saúde são setores que possuem muita afinidade, 

afinal ambos são de extrema importância para a população, deste modo devem 

trabalhar lado a lado, visando o bem estar da comunidade, enquanto a escola 

possui um papel de formação social bem como, desenvolvimento crítico e 

político, contribuindo na construção de valores, crenças e conceitos, a área da 

saúde vem como uma base de apoio para consolidar o desenvolvimento 

saudável, voltada para a instrução e encaminhamento destes estudantes 

(BRASIL, 2009). O programa saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto 

Presidencial n 6.286/2007, surgiu como uma política de integração entre o 

ministério da saúde e educação para uma ação integral de promoção, 

prevenção, atenção e formação das crianças e dos adolescentes. Segundo a 

Cartilha do ministério da Saúde, a escola também pode ser um lugar de se 

obter saúde e devem sempre andar juntas. O intuito é de ampliar as ações em 

saúde para os alunos dos Ensinos Fundamental, Médio, Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica e Educação de Jovens e Adultos. 

Avaliando as condições de saúde de crianças, adolescentes e jovens das 

escolas públicas, com uma abordagem contemporânea de promoção de saúde 

escolar, ênfase na discussão da efetividade das iniciativas promovidas pelas 

equipes de saúde da família (BRASIL, 2011). Segundo a Organização Mundial 

de Saúde a adolescência caracteriza-se dos dez aos dezenove anos de idade, 

já para o Estatuto da Criança e do Adolescente esta fase perpetua dos doze 

aos dezoito anos, sendo caracterizada por um período de descobertas e 

instabilidade emocional, regada de transformações intensas e transição para a 

vida adulta e, portanto, fase de intensa busca por personalidade e extremos de 
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comportamento, onde geralmente negligenciam cuidados a saúde (FONSECA; 

et al, 2013). JUSTIFICATIVA: As equipes de Saúde da Família assumem a 

responsabilidade pela coordenação do cuidado dos escolares, porém para tal 

atitude se faz necessário conhecimento e planejamento de ações, visando a 

integralidade da educação e saúde no cuidado e o acesso dos estudantes às 

ações especifica com maior efetividade. OBJETIVO: Este trabalho tem por 

objetivo mostrar a importância da educação em saúde para a formação e 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Também para rever 

conceitos sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), destacando 

conhecimentos necessários para o atendimento efetivo de adolescentes. 

METODOLOGIA: Se fez necessário fazer uma pesquisa sistemática nas Bases 

de dados. Os descritores foram selecionados, partindo-se de Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e da 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Durante desenvolvimento da 

pesquisa, se tornou de extrema importância a realização de buscas 

complementares em outros sítios institucionais oficiais relevantes para o objeto 

da pesquisa em questão. Assim, foram realizadas buscas sistemáticas 

complementares de normas e documentos para uma melhor construção de 

dados para o entendimento e conclusão da pesquisa, sendo as seguintes 

fontes pesquisadas: Ministério da Saúde, Cartilha do programa Saúde na 

Escola e Passo a Passo para adesão. DESENVOLVIMENTO: O espaço 

escolar é um local privilegiado para a realização das práticas de ação em 

saúde, sendo elas para promoção, prevenção ou educação da criança e do 

adolescente (BRASIL, 2009). Conforme a Cartilha do Ministério da Saúde de 

2009, o PSE veio com objetivos pré-definidos que visam, promover a saúde e a 

cultura de paz, articular as ações da rede pública de Saúde com as ações da 

rede pública de Educação e desta forma otimizar a utilização dos espaços, 

equipamentos e recursos disponíveis, contribuir para a construção de sistema 

de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos, 

fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que 

possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar, promover a 

comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de 

informações sobre as condições de saúde dos estudantes e fortalecer a 

participação comunitária nas políticas de Educação Básica e Saúde. A 
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vigilância em saúde das crianças, adolescentes e jovens é responsabilidade da 

equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), a qual cabe a realização 

periódica de avaliações das condições de saúde destes alunos matriculados 

nas escolas de seus territórios, que, ao constatar um estudante com 

necessidades ou problemas de saúde, é designado um profissional da equipe 

juntamente com um representante da comunidade escolar para acompanhá-lo, 

coordenar o cuidado ou plano terapêutico necessário, evitando desta forma o 

afastamento escolar (BRASIL, 2009). O adolescente é idealista, curioso e 

contestador, e geralmente se encontram em um estado de vulnerabilidade e 

fragilidade, principalmente os de menor nível socioeconômico, os tornando 

submissos ao ambiente físico e social que se encontram, e na maioria das 

vezes este estado de vulnerabilidade afeta sua saúde mesmo na ausência de 

doenças, sendo visualizados abalos psicológicos (FONSECA et al, 2013). 

Muitos jovens não têm acesso às informações e aos serviços de atenção 

básica, isso tende a levar a condutas de risco, como drogadição, atividade 

sexual precoce e desprotegida e alimentação não saudável, a partir deste 

conhecimento destaca-se o papel do enfermeiro no desenvolvimento de ações 

direcionadas a este público, com estratégias claras e interativas, buscando 

esclarecer as dúvidas que surjam neste período da vida, e levando em conta as 

reais necessidades deste grupo (MOREIRA et al, 2014). Ao PSE ainda cabe 

realizar toda a promoção em saúde para crianças e adolescentes, utilizando 

linguagens acessíveis para cada faixa etária, e buscando transpassar o 

máximo de conhecimento para estes estudantes, bem como professores e 

funcionários (BRASIL, 2011). O cuidado com o público jovem não deve ser 

uma ação isolada da família e de suas necessidades, para isso se faz 

necessário o domínio de informações teóricas específicas e o desenvolvimento 

de uma sensibilidade especial para lidar com essa clientela. Assim, o 

conhecimento teórico das propostas públicas de enfrentamento das situações 

de risco é imprescindível para o exercício da profissão em saúde, 

independentemente do cenário de prática, seja na escola ou nas unidades de 

saúde públicas ou privadas (FONSECA et al, 2013). CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Para que haja uma abrangência maior do PSE é indispensável 

compreender a educação como um conceito que envolve a proteção a atenção 

e o pleno desenvolvimento da comunidade escolar, e desta maneira criar 
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instrumentos que se aproximem da vivencia dos estudantes, sendo capaz de 

mudar conceitos errôneos e auxiliar uma nova visão de mundo e qualidade de 

vida.  O que se espera do programa é que seja capaz de realizar ações de 

prevenção, promoção, recuperação e manutenção da saúde dos indivíduos e 

da sociedade. 

DESCRITORES: Escolar; Diretrizes; Saúde escolar; Adolescente. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Básica – Saúde na escola. 

2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Passo a Passo PSE, Programa Saúde na 

Escola. 2011. 

 

FONSECA, F. F.; et al. As vulnerabilidades na infância e adolescência e as 

políticas públicas brasileiras de intervenção. Revista Paulista de Pediatria, 

São Paulo, v. 31, n. 2, p. 258-264, 2013. 

 

MOREIRA, P. N. O.; et al. Assistência de enfermagem ao adolescente no 

âmbito escolar: uma pesquisa documental. Revista de enfermagem UERJ, 

Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p.226-232, 2014. 

 

BRASIL. Ministério da saúde. Cartilha do programa Saúde na – Escola Saúde 

na Escola. 2012 

  



122 
 

FATORES QUE INTERVÊM NO PROCESSO DE ALEITAMENTO MATERNO 

E DESMAME PRECOCE 

 

Daphne Airy Ywata Lauriano52 

Evelyn Bailo52 

 Wanderlei Wos53 

 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância e o Ministério da Saúde do Brasil preconizam o 

aleitamento materno exclusivo para todas as crianças, do nascimento até os 

seis meses de idade, passando, a partir desse período, a complementar a 

amamentação com outros alimentos. Essas normativas se devem aos 

benefícios da prática de aleitamento materno, como fortalecimento do sistema 

imunológico devido a ingestão de colostro e colonização através da flora da 

mãe (para ambos, ressalta-se a importância da amamentação precoce, isto é, 

ainda na primeira hora de vida), ainda, há o benefício nutricional, sendo o leito 

materno o alimento mais completo e adequado às necessidades da criança 

neste período, o sucesso do aleitamento materno está intimamente relacionado 

a menores índices de morbimortalidade neonatal. Também, os benefícios são 

muitos para a mãe, tanto no plano biológico, como no psicológico, emocional e 

econômico, pois a amamentação favorece o estabelecimento do vínculo mãe-

bebê, a mamada frequente reduz a incidência de intercorrências mamárias, 

tem efeito contraceptivo, o leite materno não tem custos adicionais como os 

complementos, e a longo prazo, reduz os custos com problemas de saúde na 

criança. Nas últimas décadas o Brasil tem investido em estratégias de 

estimulação ao aleitamento materno, promovendo ações de educação em 

todos os níveis de atendimento visando a melhora do quadro nacional no que 

diz respeito a prevalência do aleitamento materno. O aleitamento materno é de 

grande importância para a nutrição do lactente e estabelecimento de vínculo 
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entre mãe e filho, entre outros benefícios de âmbito biológico, psicológico e até 

econômico. O presente estudo tem como principal objetivo identificar quais 

fatores externos de influência no processo de aleitamento e desmame precoce, 

possibilitando aplicar tais conhecimentos na assistência à puérperas. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura. Para a seleção dos 

artigos foi utilizada a base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde), foram critérios de inclusão: artigos completos 

publicados entre 2010 e 2015 em revistas de Enfermagem, no idioma 

português, foram utilizados os seguintes descritores: aleitamento materno, 

enfermagem e/ou desmame, sendo encontrados 16 artigos. Na leitura dos 

resumos foram excluídos cinco artigos que não correspondiam ao tema 

abordado, sendo selecionados para este estudo, cinco artigos os quais 

encaixaram-se no objetivo da pesquisa. 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. RESULTADOS: Foram 

encontrados 16 artigos, todos disponíveis na íntegra, em idioma português, 

publicados nos últimos cinco anos, todos em revistas de Enfermagem. Foram 

selecionados para esse estudo os cinco artigos que melhor se encaixavam na 

temática de pesquisa. Dos artigos selecionados, um foi publicado em 2009, um 

em 2010, dois em 2012 e um em 2013. Dois dos artigos eram de abordagem 

qualitativa, e três deles artigos de revisão, seja revisão integrativa (2) ou 

sistemática (1). Verificou-se ainda que, quanto ao periódico utilizado para 

publicação, dois artigos foram publicados na Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, dois na Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste (RENE), 

um na Online Brazilian Journal of Nursing, e um na Revista de Enfermagem da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Os resultados possibilitaram 

uma visão ampliada dos fatores que influenciam o sucesso ou descontinuação 

do aleitamento materno. As motivações descritas para o desmame foram: não 

ter amamentado um filho anteriormente, ou tê-lo amamentado até quatro 

meses ou menos, avaliação negativa de experiência anterior de aleitamento, 

influência das experiências de familiares (em especial da avó da criança), 

dificuldades na convivência sexual, uso de chupeta e/ou mamadeira, mãe 

fumante, primípara, parto cesárea, fatores socioeconômicos e culturais, como 

falta de apoio familiar, trabalho materno, baixa escolaridade materna, alta 
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renda familiar, falta de orientações da equipe de saúde a respeito da 

amamentação e deficiência na assistência pós-natal, crença em fatores como 

“leite fraco” ou “falta de leite” e ainda, o desejo da mãe de amamentar. Foi 

observado, que os aspectos de maior efeito, tanto positivo quanto negativo são 

os de âmbito psicológico. O desejo da mãe de amamentar é fator 

imprescindível para o sucesso e continuação do aleitamento materno, também 

contribuem positivamente para o processo, experiências anteriores avaliadas 

de forma positiva (quer da mãe, quer dos familiares), pois geram a expectativa 

de uma experiência semelhante e estimulam a mãe a iniciar o aleitamento 

materno. Observa-se ainda, que mulheres primíparas têm maior probabilidade 

de iniciar o aleitamento materno, mas as multíparas é que têm maior 

probabilidade de dar-lhe continuidade. Outros fatores de influência apareceram 

com menos frequência, mas se fazem presentes como pontos negativos, são 

eles: escassez de orientações e deficiência na assistência pós-natal, parto 

cesárea, mãe fumante, trabalho materno (a esse fator associa-se falta de 

tempo e estresse), baixa escolaridade. CONCLUSÃO: Esse estudo 

demonstrou que o processo de amamentar é muito amplo e atinge muito mais 

do que apenas o âmbito nutricional, ele compreende uma extensa variedade de 

implicações, e como tal, é influenciado por diversos fatores. Ao assistir a 

puérpera, o enfermeiro deve manter-se ciente da influência dos fatores 

psicológicos, como o desejo de amamentar, a insegurança, o apoio familiar, e 

também dos fatores socioeconômicos, que podem influenciar as crenças dessa 

mãe. Levando-se em consideração essas diversas esferas de influência, pode-

se proporcionar atendimento mais adequado a cada caso, melhorando a 

qualidade da assistência, tendo em vista que um dos fatores de risco para o 

desmame precoce é a própria falta de qualidade da orientação. 

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: Esse estudo contribui para a 

prática de enfermeiros e acadêmicos de enfermagem tanto em ambiente de 

alojamento conjunto, como aqueles em Unidades de Saúde, que se deparam 

com situações de desmame precoce ou risco para. Ciente dos fatores de 

influência, e que oferecem maior risco para o aleitamento materno, o 

enfermeiro torna-se mais capacitado a auxiliar essas situações, promovendo 

qualidade de vida para mães e filhos. 
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA O PORTADOR DE 

POLINEUROPATIA DESMIELINIZANTES 

 

Josiana Bolino54 

 Kelly Vaz Torres54 

 Luana Policarpo54 

 Adriana do Rocio Vedrametto55 

 

INTRODUÇÃO: A doença autoimune tem aspecto neurológico inflamatório 

crônico, sendo a principal do grupo das desmielinizantes, caracterizada por 

episódios repetidos de disfunção neurológica com remissão variável (AVELINO 

et al, 2012). Segundo Souza (1998), há um retardo na transmissão dos 

impulsos nervosos; dependendo do local que é atingido no Sistema Nervoso 

Central, podem surgir sintomas como: perda de força, amortecimento, dores ou 

perda da visão. “As manifestações clinicas da doença são atribuídas ao 

aparecimento dessas lesões durante o período de surto, principalmente na fase 

inicial da doença. Os sintomas mais comuns são: comprometimento da visão 

devido a inflamação do nervo óptico (neurite óptica), incapacidade relacionadas 

ao movimento, prejuízos cognitivos e de memória, déficit sensitivos, enfim uma 

série de manifestações heterogenias, fato que dificulta o estabelecimento 

rápido de um diagnóstico definitivo” (PEDROSA et al, 2010). Existem quatro 

tipos de Esclerose Múltipla (EM): surto remissão, progressiva primária, 

progressiva secundária e progressiva recorrente (KALB, 2000). A Esclerose 

Múltipla do tipo surto remissão é caracterizada pelo aparecimento de surtos 

que podem durar mais de uma semana, mas após os episódios de surto 

cessam totalmente os sintomas (KALB, 2000). A EM do tipo progressiva 

primária, apresenta progressão desde o seu surgimento sem ter estágios ou 
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remissões óbvias. Apresenta melhoras temporárias (KALB, 2000). A EM do tipo 

progressiva secundária inicialmente apresenta-se como surto remissiva e 

depois se torna progressiva (KALB, 2000). Segundo (KALB, 2000) a EM do tipo 

progressiva recorrente apresenta progressão de incapacidade desde seu 

aparecimento, podendo ou não mostrar alguma melhora após um episódio 

agudo. Cabe à enfermagem promover ações que auxiliam a assistência, a 

recuperação, o autocuidado, o bem-estar, minimizando as limitações impostas 

pela doença e otimizando as potencialidades do cliente, família e rede social 

(ALMEIDA et al., 2007). OBJETIVO: Apontar os principais diagnósticos e 

intervenções de enfermagem para um paciente portador de Polineuropatia 

Desmielinizantes, segundo a Classificação Internacional de Práticas de 

Enfermagem (CIPE 2013). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, 

tipo estudo de caso, realizado no mês de março de 2015, durante o estágio da 

disciplina de Saúde do Adulto e Idoso, em um hospital-escola na cidade de 

Curitiba - PR. O participante do estudo foi escolhido nos primeiros dias de 

estágio, sendo do sexo masculino, 54 anos, casado. Internado por esclerose 

múltipla, este chamou a atenção das acadêmicas do 2º ano da graduação de 

Enfermagem da Universidade Positivo por sua receptividade, conhecimento do 

quadro e grande suporte familiar. Os dados foram coletados com auxílio de um 

instrumento próprio, elaborado pelo corpo docente do curso (ficha de 

investigação admissional de Enfermagem) que contemplava a identificação do 

paciente, como: nome, atendimento, naturalidade, procedência, escolaridade, 

estado civil, acompanhante, motivo de atendimento, comorbidades, queixa 

atual, padrão valor e crença, padrão papel-relacionamento, padrão de 

estratégia de resolução - tolerância ao estresse, padrão nutricional/metabólico, 

padrão de atividade/dependência, padrão eliminatório, padrão de percepção e 

controle de saúde (hábitos e vícios) padrão cognitivo/perceptual, padrão de 

auto percepção: padrão de auto conceito, padrão sono/repouso, padrão 

sexual/reprodutivo, bem como campos próprios para a descrição detalhada do 

exame físico. Para subsidiar a pesquisa, também foram utilizadas informações 

provenientes do prontuário clínico, assim como, as intercorrências durante o 

período de internamento. A análise dos dados foi obtida com o levantamento 

das ações prioritárias e construção de diagnósticos e intervenções de 

enfermagem, utilizamos a Classificação Internacional para a Prática de 
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Enfermagem (CIPE®, versão 2013). A elaboração dos diagnósticos de 

enfermagem foi composto com o uso de um termo foco e outro do eixo 

julgamento e para as intervenções de enfermagem foi utilizado termos dos 

eixos ação, foco, tempo, meio, cliente, localização. O trabalho não foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Positivo, por se 

tratar de um trabalho acadêmico, utilizando metodologia pedagógica própria da 

disciplina. AÇÕES PRIORITARIAS: AVP (Acesso Venoso Periférico em MSD); 

sem evacuar há cinco dias; Globo Vesical; Sonda de Alivio 3 a 4x/dia; 

Sensibilidade ausente em MMII; Força ausente em MMII; não deambula 

(Cadeirante); Força diminuída em MMSS. DIAGNÓSTICOS DE 

ENFERMAGEM: Titulo atribuído pela (o) enfermeira (o) a uma decisão sobre 

um fenômeno que é o foco de intervenções de enfermagem (GARCIA, 2013): 

Risco de úlcera por pressão; Autoimagem/autonomia/autocuidado prejudicado; 

Risco para infecção; Mobilidade em cadeira de rodas; Retenção urinária; 

Processo do sistema urinário prejudicado; Processo do sistema gastrointestinal 

prejudicado; Sistema sensorial prejudicado; Constipação presente; Processo 

do Sistema músculo esquelético prejudicado. INTERVENÇÕES: Medir 

frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e pressão arterial 6/6 

horas; Higienizar as mãos antes e após procedimento com o paciente; Auxiliar 

no banho de aspersão em cadeira higiênica 1 vez ao dia; Passar creme 

hidratante no corpo 1 vez ao dia; Trocar curativo de dispositivo de acesso 

venoso pela após o banho; Verificar local de inserção do dispositivo de acesso 

venoso 1 vez ao dia; Trocar dispositivo de infusão venosa a cada 72 horas; 

Verificar padrão alimentar 3 vezes ao dia; Verificar padrão das eliminações; 

Auxiliar mudança de posição a cada 2 horas; Prevenir úlcera por pressão com 

travesseiros frequentemente; Transferir paciente para poltrona 2 vezes por dia; 

Requisitar fisioterapeuta; Requisitar nutricionista; Manter grades do leito 

elevadas; Cateterizar bexiga urinária a cada 6 horas ou quando houver globo 

vesical; Auxiliar no autocuidado; Promover autoestima; Avaliar atitude face ao 

processo patológico e ao regime terapêutico. CONCLUSÃO: Este trabalho nos 

ajudou entender melhor sobre a patologia Polineuropatia Desmielizante através 

de estudos realizados, bem como conhecer os problemas que um paciente 

portador dessa patologia apresenta. Conseguimos apontar diagnósticos de 

enfermagem e as intervenções necessárias, conforme o levantamento de 
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problemas, após a realização da anamnese e exame físico. Esses cuidados 

elaborados permitem uma assistência personalizada ao paciente que favorece 

seu enfrentamento no dia a dia perante a doença crônica, melhorando sua 

qualidade de vida.  

DESCRITORES: Cuidados de Enfermagem, Sistema Nervoso Central, 

Neurológica.  
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OFICINA DE GESTANTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICAS 

DE ENFERMAGEM COM A EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

Alisan Torres Moraes de Freitas56 

 Ana Paula Telles56 

 Andrea de Almeida Redua56 

 Marinei Andreiko da Silva Ponte56 

 Sandra Regina Bicalho Dreher56 

 Marly Bittencourt Gervásio Marton da Silva57 

 

INTRODUÇÃO: A gravidez e o parto são considerados eventos fisiológicos na 

vida das mulheres; no entanto podem levar a alterações físicas e emocionais, 

requerendo cuidados por parte da família e dos profissionais de saúde que 

prestam assistência pré-natal, justificando a atenção para além de um útero 

gravídico (DUARTE e ANDRADE, 2006). A notícia da gravidez pode gerar, 

segundo Duarte et al. (2011), sentimentos intensos e antagônicos na mulher, 

pois é um período que traz fragilidades, dúvidas e medos, sendo um momento 

de mudança de papéis, reorganização familiar e psíquica. Sartori e Van der 

Sand (2004) referem que, independentemente do número de filhos que a 

mulher tenha, cada gestação é única e envolve preocupações específicas, que 

podem refletir no trabalho de parto e na integração do novo membro ao seio 

familiar e no relacionamento com seu parceiro. Para Souza et al (2011) uma 

das formas de enfrentamento dessas situações,  pode ser a busca de grupos 

de gestantes na obtenção de novos caminhos e, nesse sentido, as ações 

educativas com grupos de gestantes tornam-se uma estratégia que permite 

conhecer o universo das mulheres grávidas, especialmente o modo como elas 

lidam com a gravidez. O enfermeiro e sua equipe são os profissionais que 

acompanham mais de perto essas mulheres gestantes, assim podem e devem 

atuar como educadores em saúde, informando-as, respondendo a seus 
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questionamentos e auxiliando na amenização de seus medos. 

JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento do grupo de gestantes é considerado, 

segundo Hoga e Reberte (2007), recurso importante para promover o 

atendimento das necessidades da mulher grávida, seu parceiro e demais 

pessoas envolvidas. Tem como finalidade complementar o atendimento 

realizado nas consultas, melhorar a aderência aos hábitos considerados 

adequados, diminuir ansiedades e medos relativos ao período gravídico e 

puerperal, definido como um conjunto de saberes. Durante o pré-natal na 

Unidade Básica de Saúde existe a oportunidade para os enfermeiros, que 

realizam a primeira consulta de vinculação da gestante, criar vínculos com as 

mulheres e, até mesmo, com seus parceiros ou familiar. OBJETIVO: Relatar a 

experiência de acadêmicas de enfermagem na realização de educação em 

saúde com gestantes nos três trimestres de gravidez, por meio de 

oficinas/rodas de conversa em uma unidade básica de saúde de Curitiba, 

Paraná. METODOLOGIA: Trabalho descritivo, relato de experiência, iniciado 

durante o período de estágio clínico da disciplina de saúde coletiva. O grupo de 

alunas do curso de graduação de enfermagem desenvolveu as oficinas de 

gestante/rodas de conversa, na perspectiva de apontar a relação entre ensino 

e pesquisa, buscando relatar experiências das gestantes, a experiência vivida 

frente a proposta da estruturação de grupos de gestantes do Programa de 

Saúde da Família na cidade de Curitiba. A proposta das oficinas/rodas de 

conversa foi acolher mulheres durante o período gestacional com o objetivo de 

esclarecer a fisiologia do corpo, as dúvidas, curiosidades, medos, ansiedades 

deste período, bem como, as questões emocionais peculiares. Esclarecendo 

aspectos clínicos psicológicos e sociais da gestação, e, também, os cuidados 

com os recém-nascidos. Os conteúdos trabalhados nos grupos foram 

pertinentes para qualquer idade gestacional. Os encontros foram mensais, 

realizados em abril, maio, junho e agosto, às quintas-feiras a tarde, na sala de 

reuniões da Unidade de Saúde. Foram abordados conteúdos diversos. Cada 

oficina tinha duração de, no máximo, noventa minutos, precedida ou finalizada 

com dinâmica de sensibilização, sorteio de brindes e um lanche. Os materiais e 

equipamentos utilizados para os encontros, como a confecção de cartazes, 

bonecos, convites personalizados com os nomes das gestantes, entre outros 

materiais didáticos foram elaborados e custeados pelas autoras deste trabalho. 
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Em média, participaram 12 gestantes por encontro, que muitas vezes foram 

acompanhadas pelos companheiros, mães, sogras ou amigas. O trabalho 

educativo contribuiu para o fortalecimento das informações prévias que as 

mulheres possuíam a respeito do próprio corpo, a troca de conhecimento e 

experiências, esclarecimento de dúvidas, reforçando a autonomia da mulher e 

o autocuidado. RESULTADOS: Desta forma, esse trabalho foi totalmente 

proveitoso em relação a adquirir conhecimento e experiência com as atividades 

realizadas. Essa troca de conhecimento mútuo entre gestante e profissional fez 

com que se percebesse a importância do grupo em relação à vivência dessas 

gestantes, pois algumas dúvidas que as mesmas tinham em relação aos temas 

expostos não eram sanadas nas consultas de pré-natais, e sim nos encontros 

mensais, onde elas podiam trocar experiências entre elas, cuidados com o 

recém-nascido e puerpério. O grupo de gestantes constitui-se num espaço de 

socialização de vivências, sendo uma oportunidade para a gestante e família 

expressarem seus medos, ansiedades e sentimentos, como também para 

relacionar-se com outras pessoas que estão passando pela mesma 

experiência, o que possibilita um melhor enfrentamento das mudanças e 

situações que envolvem a gestação. Os participantes tiraram dúvidas, trocaram 

experiências de gestações anteriores; por meio das rodas de conversa, 

percebe-se a necessidade deste contato com as gestantes, tanto do 

profissional, quanto a necessidade da troca de experiências vividas por elas. O 

parto humanizado foi um dos assuntos trazidos por algumas gestantes, que 

temiam e não tinham as devidas informações. O diálogo representou um meio 

de reflexão e construção de novos saberes. A partir dessa troca de ideias, 

experiências, há uma compreensão diferente, possibilitando a interação da 

comunidade com os profissionais. Foi desafiador manter o grupo estimulado e 

participativo até o final do projeto, priorizou-se a interatividade, a descontração 

e a criatividade, fazendo demonstrações mais realistas possíveis, buscando a 

participação efetiva da gestante, tornando o momento único e prazeroso para 

todos. Observou-se que todas as mulheres que participaram dos grupos 

realizaram de forma satisfatória todas as consultas pré-natais, foram orientadas 

a amamentarem os seus bebês de forma exclusiva até o sexto mês de vida, e 

aderiram mais efetivamente ao acompanhamento da puericultura. Dificuldades 

foram encontradas na realização desse estudo, pois no início houve resistência 
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por parte de algumas gestantes em comparecer aos encontros, motivos 

diversos como: timidez, trabalho e, até mesmo, de não ter recebido o convite. 

No período de realização dessas oficinas, a UBS contava com 34 gestantes 

cadastradas no Pré-Natal. Para incentivar as gestantes a participarem, foram 

realizados sorteios de brindes após as atividades e um delicioso lanche 

oferecido pelas acadêmicas. No início houve a participação de 12 gestantes em 

média por encontro, mas no decorrer dos meses foram diminuindo conforme a 

chegada do parto de algumas. Com métodos encontrados para inibir a timidez 

e o receio em realizar perguntas, as gestantes se sentiram mais a vontade a 

participar com maior frequência nas atividades desenvolvidas, até mesmo 

dando sugestões para as próximas oficinas de forma espontânea e 

compartilhando com outras gestantes do grupo suas experiências de vida e 

modo de pensar, contribuindo para o enriquecimento das oficinas. Por meio 

das conversas, foi possível intervir em relação a temáticas referentes à 

gestação e puerpério, tanto na relação mãe/filho como mãe/família das 

gestantes e puérperas acompanhadas na unidade de saúde. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: Percebeu-se que, apesar das dificuldades 

encontradas, faz-se necessária a persistência dos enfermeiros no sentido de 

que sejam implementadas atividades que visem à melhoria das ações 

educativas no pré-natal, com o intuito de promover maior interação entre 

comunidade e profissional de enfermagem. Considera-se esse estudo 

relevante para o processo vital e de desenvolvimento no período gestacional, é 

enriquecedor para a formação acadêmica, sendo muito proveitosa essa 

experiência, essencial na formação e na atuação como educador, promovendo 

com isso a mudança no cuidado e tornando o profissional mais comprometido 

com a transformação da sociedade. A estruturação de Grupos de Gestantes no 

Programa Saúde da Família vem para ajudar a mulher a entender melhor esse 

processo gestacional vivido, promovendo uma gestação saudável para a 

mesma e para seu bebê. 

 

DESCRITORES: Gestante; Enfermagem; Educação em Saúde. 
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ATUAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM JUNTO A 

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DA CRIANÇA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

Francielli Marthaus58 

 Logan Camargo dos Santos59 

 Heloisa Boçoen60 

William Avila61 

Giovanna Batista Leite Veloso62 

 

INTRODUÇÃO: A infância é um período de grande importância na vida de um 

indivíduo, pois é a fase em que se desenvolve grande parte das 

potencialidades humanas. Desta forma destaca-se que os distúrbios ocorridos 

nessa época são responsáveis por graves consequências para indivíduos e 

comunidades (BRASIL, 2009). De acordo com Barreto, Brasil e Maranhão 

(2009) a prevalência de sobrepeso em crianças vem aumentando 

gradativamente nos últimos anos, sendo considerado um problema atual de 

saúde pública pela Organização Mundial de Saúde sobrepondo-se, inclusive, a 

enfermidades que, tradicionalmente, provocam graves danos à saúde, como a 

desnutrição e as doenças infecciosas. Sabe-se que o excesso de peso na 

infância e na adolescência aumenta as chances de o indivíduo apresentar 

sobrepeso ou obesidade na vida adulta, o que pode predispor a diversos 

problemas de saúde. Ressalta-se, no entanto, que da mesma forma que a 

obesidade infantil é um desafio enfrentado por famílias e profissionais de 

saúde, um outro distúrbio alimentar muito preocupante é a desnutrição infantil. 

Este último persiste como um dos maiores problemas de saúde pública 

enfrentados pelos países em desenvolvimento, devido à sua alta prevalência e 
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aos danos causados ao organismo humano (CARRARA et al., 2008). Neste 

sentido à avaliação do estado nutricional infantil é um indicador de saúde 

global, sendo assim, monitorar o crescimento e o ganho ponderal permite 

detectar possíveis agravos à saúde e riscos nutricionais. A avaliação das 

condições de saúde da população possibilita o planejamento de estratégias de 

intervenção mais eficazes e eficientes. (SPERANDIO et al., 2011). Neste 

contexto vêm-se percebendo a associação positiva entre a permanência de 

crianças em creches e seu estado nutricional, visto que passam grande parte 

do seu dia neste ambiente em um período de vida de construção de hábitos 

alimentares, pois constata-se a redução dos déficits de peso e estatura, 

principalmente, entre as crianças com maior tempo de permanência. 

Entretanto, há também fatores negativos relacionados à frequência de crianças 

às creches como o aumento de episódios de doenças infectocontagiosas e de 

outras doenças de maior gravidade, podendo repercutir negativamente no 

estado nutricional (SOUZA, PEDRAZA, MENEZES, 2011). Por isso, torna-se 

importante, neste ambiente, além a avaliação do perfil nutricional, a educação 

em saúde voltada para a qualidade de vida relacionada a hábitos alimentares e 

atividade física. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de 

enfermagem na avaliação do perfil nutricional de crianças de 0 a 5 anos de um 

centro de educação infantil no município de Curitiba, por meio do Programa 

Saúde na Escola. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo tipo relato de 

experiência, que evidencia a atuação de acadêmicos da segunda série do 

curso de enfermagem da Universidade Positivo frente ao Programa Saúde na 

Escola (PSE), desenvolvido junto à prática clínica da disciplina O processo de 

cuidar em enfermagem na saúde coletiva e saúde da família. A ação foi 

realizada por quatro acadêmicos do curso, supervisionados pela docente 

responsável pela prática clínica no mês de março de 2015, em um centro de 

educação infantil da área de abrangência da unidade de saúde campo de 

estágio, no município de Curitiba, Paraná. Neste cenário os acadêmicos 

atenderam crianças matriculadas desde o berçário, maternal I, maternal II, 

maternal III e pré-escolar, e as avaliaram por meio da mensuração do seu peso 

e estatura, e em seguida calculado o índice de massa corporal (IMC). Após os 

dados foram entregues à unidade de saúde que faz a alimentação do sistema 

de informação onde constam os dados de cada criança e relatórios do 
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programa. RESULTADOS: As atividades foram realizadas em apenas um dia e 

avaliadas 129 crianças com idade entre zero e cinco anos. Iniciou-se com a 

chamada das crianças do berçário, e manteve-se uma ordem de recepção de 

acordo com o nível de ensino que a criança estava matriculada, até o pré-

escolar. Primeiramente foi realizada a avaliação individual com aferição do 

peso, em balança mecânica, e após a avaliação da estatura. Nas crianças 

menores de dois anos, a avaliação do peso foi realizada em balança infantil e 

da estatura com a criança deitada, por meio do antropômetro. Em seguida os 

dados eram transcritos em uma planilha manual disponibilizada pela unidade 

de saúde e calculado o IMC. A vivência possibilitou verificar que a maioria das 

crianças mantinha um estado nutricional adequado, porém também foi 

evidente, em menor número, crianças com baixo peso e sobrepeso. Durante 

toda a atividade foi realizado educação em saúde junto às crianças, de forma 

lúdica, destacando para cada uma a importância e o valor de uma alimentação 

saudável e percebeu-se que muitas já compreendem esta informação, o que 

mostra que podem ser agentes de mudança em seus próprios domicílios. Ao 

término de toda a avaliação, as planilhas foram entregues a enfermeira 

responsável pelo PSE, na unidade de saúde e ela iria digitar as informações no 

sistema informatizado do programa, que gera indicadores que permitem a 

gestão do município conhecer a realidade destas crianças e então estabelecer 

políticas de saúde voltadas a esta realidade. CONCLUSÃO: Por meio desse 

trabalho nos foi possível identificar que muitas crianças se encontram em 

estado nutricional adequado, fato que evidencia a importância de uma atuação 

positiva e agrupada entre unidade de saúde, centro de educação infantil e 

família, por meio de atividades de promoção à saúde destas crianças. Como 

acadêmicos de enfermagem essa experiência nos trouxe uma visão ampliada 

sobre a atuação do enfermeiro junto a crianças e ao PSE que entre suas ações 

estabelece a identificação e elaboração do perfil nutricional, análise das curvas 

de acompanhamento do crescimento ponderal, estabelecimento e 

planejamento de ações junto à equipe de saúde voltadas as reais 

necessidades da área de abrangência de uma unidade de saúde, assim, a 

formação do enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com 

ênfase no SUS e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e 
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humanização do atendimento, agregando, desta forma, maiores conhecimento 

para o futuro exercício de nossa profissão.  

 

DESCRITORES: Saúde escolar; saúde da criança, estágio clínico; 

enfermagem. 

 

REFERÊNCIAS  

BARRETO, A.C.N. G; BRASIL, L.M. P; MARANHÃO, H.S. Sobrepeso: uma 

nova realidade no estado nutricional de pré-escolares de Natal-RS. Rev Assoc 

Med Bras. v. 53, n. 4.2007. Disponível 

em:http://www.scielo.br/pdf/ramb/v53n4/15.pdf. Acesso em 24/06/2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 

alimentação complementar / Ministério da Saúde. Brasília : Editora do 

Ministério da Saúde, 2009. 

 

CARRARA, A.P.B.,et al. Obesidade: Um desafio para a saúde pública. Rev 

Inst Ciênc Saúde.v. 26, n.3. 2008. Disponível em: 

http://www.unip.br/comunicacao/publicacoes/ics/edicoes/2008/03_jul_set/V26_

N3_2008_p299-303.pdf. Acesso em 07/06/2015. 

 

SOUZA, M.M; PEDRAZA, D.F; MENEZES, T.N. Estado nutricional de crianças 

assistidas em creches e situação de (in)segurança alimentar de suas família. 

Ciência e saúde coletiva. v. 17, n. 12. 2012. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n12/27.pdf. Acesso em 02/07/2015. 

 

SPERERANDIO, N.et al. Comparação do estado nutricional infantil com 

utilização de diferentes curvas de crescimento. Rev. Nutr. v. 24, n. 4. 2011. p. 

565-574. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rn/v24n4/v24n4a05.pdf. 

Acesso em 24/06//2015  

 
 



139 
 

CHOQUE SÉPTICO DE FOCO URINÁRIO: ESTUDO DE CASO 

 
Lucas da Silva Ribeiro63 

Rafaela Pedroso64 

Adriano Shimbo65
 

 

 
INTRODUÇÃO: Atualmente, a sepse é uma das principais causas de 

mortalidade em todo o mundo. No Brasil, estudos têm demonstrado um 

aumento crescente na sua prevalência. Um estudo epidemiológico 

desenvolvido em várias Unidades de Terapia Intensiva UTIs brasileiras, 

concluiu que a avaliação laboratorial ou complementar é capaz de revelar dois 

aspectos distintos da sepse. O primeiro é o que se refere à busca ou 

identificação do agente agressor, através do rastreamento microbiológico do 

paciente; o segundo, diz respeito à identificação de alterações metabólicas ou 

da homeostasia, indicativas de comprometimento sistêmico e de órgãos 

específicos. A avaliação microbiológica inclui exames diretos e culturas de 

sangue, urina, fezes, secreções, líquor, petéquias e sufusões (na suspeita de 

meningococcemia) (SILVA 2011). E 25% dos pacientes apresentavam critérios 

diagnósticos de sepse, sepse grave e choque séptico (FARIAS et al., 2013). A 

sepse é uma resposta do organismo a um processo infeccioso, desencadeado 

por diversos tipos de micro-organismos, resultantes de um quadro clínico 

denominado de síndrome da resposta inflamatória sistêmica (FARIAS et al., 

2013). A Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS)  é definida pela 

presença de pelo menos duas das seguintes evidências clínicas: temperatura 

acima de 38°C ou abaixo de 36°C, taquicardia com frequência cardíaca acima 

de 90 batimentos por minuto, taquipneia com frequência respiratória acima de 

20 movimentos respiratórios por minuto ou hiperventilação com PaCO2 abaixo 

de 32 mmHg, leucocitose acima de 12.000/mm3, leucopenia abaixo de 

4.000/mm3 ou mais de 10% de formas jovens de neutrófilos (bastões) 

(WESTPHAL et al., 2012). Comumente, os pacientes sépticos tendem a evoluir 
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para condições clínicas mais graves denominadas de sepse grave e choque 

séptico. De acordo com o Consenso de definições para sepse e disfunções 

orgânicas, a sepse grave é definida como uma associação do quadro séptico 

com disfunções orgânicas, hipoperfusão ou hipotensão, enquanto que o 

choque séptico se caracteriza por uma sepse induzida que, a despeito de uma 

reposição volêmica, apresenta hipotensão e distúrbios de perfusão. Os exames 

para avaliação de disfunção orgânica são: lactato e gasometria arterial, 

hemograma completo, creatinina, tempo de protombina e bilirrubina (FARIAS et 

al., 2013). O tratamento tanto da sepse grave quanto do choque séptico sofreu 

profundas e significativas modificações na última década, graças às evidências 

advindas de importantes estudos no cenário clínico. Além disso, o 

desenvolvimento de uma campanha mundial, chamada Surviving Sepsis 

Campaign, com o objetivo de reduzir a mortalidade em 25% em cinco anos, 

estabeleceu uma rotina padrão para o atendimento desses pacientes. O 

aspecto temporal e a ordem das intervenções terapêuticas também passaram a 

ter um papel vital, com a instituição de condutas para o manejo dos pacientes 

com sepse grave e choque séptico, nas primeiras 6 horas e primeiras 24 horas 

do diagnóstico (SILVA, 2011). A equipe multidisciplinar deve atuar no 

reconhecimento dos pacientes de risco, além de estabelecer medidas 

preventivas e protocolos assistenciais que aperfeiçoem o atendimento e 

garantam o controle e prevenção da evolução da doença para formas mais 

graves e/ou complicações fatais (FARIAS et al., 2013). A importância da 

avaliação e diagnóstico precoce está associada a um tratamento efetivo, com o 

objetivo de proporcionar menor número de complicações e disfunções 

orgânicas. Assim a Enfermagem deve estar atenta a sinais clínicos iniciais, 

para direcionar terapias e melhorar prognóstico (WESTPHAL et al., 2012). 

Diante de pacientes tão críticos, como os convalescentes de sepse, a 

enfermagem deve aguçar seu olhar clínico, e estar atenta às mínimas 

alterações hemodinâmicas e de nível de consciência, agindo de encontro com 

as necessidades fisiológicas e humanas básicas do cliente, proporcionando-

lhes uma assistência adequada a fim de prevenir danos decorrentes do 

tratamento instituído (SILVA, 2011). OBJETIVO: Descrever o papel do 

Enfermeiro no atendimento ao paciente em choque séptico de foco urinário. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo com abordagem qualitativa, do tipo estudo 
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de caso. A coleta de dados foi realizada em uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) da cidade de Curitiba em abril de 2015. Os dados foram 

coletados por meio da avaliação clínica, e informações do prontuário do 

paciente, como resultado de exames complementares e intercorrências durante 

sua internação. A análise dos dados foi realizada com base na taxonomia da 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) e em base de dados 

cientificas como LILACS e SciELO.  Após análise dos dados foi possível 

determinar as principais intervenções ao paciente com choque séptico de foco 

urinário. RELATO DE CASO: J.F., 54 anos, internado há três dias, trazido pelo 

SAMU, admitido em uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade de 

Curitiba, com rebaixamento do nível de consciência, hipertermia 38,5ºC e 

dispneia. História mórbida atual: choque séptico de foco urinário. História 

mórbida pregressa: DM, HAS. Faz uso de hipoglicemiante oral (metformina). 

Infecção do Trato Urinário (ITU) de repetição. Achados clínicos: Paciente 

sedado com Dormonid e Fentanil, Ramsay 6, IOT em VM modo A/C, 

modalidade VCV, FiO2 100%, PEEP 5, Vt: 500ml, FR: 16 rpm, relação I:E 1:2, 

Sensibilidade: 5. Hipotenso, hipocorado, pupilas isocóricas mióticas, 

extremidades frias e cianóticas, tórax simétrico, AP: murmúrios vesiculares 

presentes bilateralmente. AC: bulhas cardíacas normofonéticas sem sopros. 

Abdome flácido, com RHA presentes hipoativos. Acesso venoso periférico em 

MSE. Sonda vesical de demora com débito urinário de 100 ml em 3 horas de 

coloração amarelo turvo. Edema em MMSS e MMII, sinal de cacifo +. Em 

jejum. SSVV: PA 86/49; pressão arterial média 67; FC 125; FR: 16; 

Temperatura 35ºC. Hemograma: leucócitos 13.200 cels/mm3, bastões 78%, 

plaquetas 200.000, HB 10 g/dl, HT: 33%. Creatinina: 1.9 mg/dl. Uréia: 115 

mg/dl. Sódio: 130 mEq/l. Potássio: 4.6 mEq/l. Leucócitos: 100.000. Urina turva 

e com grumos. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: Traçar intervenções de 

enfermagem dentro da assistência ao paciente acometido por sepse de modo 

eficaz e direcionado significa aplicar as etapas do processo de enfermagem 

que consiste em histórico, diagnóstico, intervenção e evolução de enfermagem 

(FERREIRA, NASCIMENTO, 2014). No cenário em que o paciente se 

apresenta, é necessário identificar a problemática e imediatamente implantar 

ações junto à equipe, resultando em minimização do agravo e suas 

complicações, sendo assim, alguma das intervenções nos casos de instalação 
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de sepse, seja qual for o foco inicial, constituem o plano de ação do 

atendimento de enfermagem na sepse nas primeiras 24 horas (FERREIRA, 

NASCIMENTO, 2014). Ferreira e Nascimento (2014) colocam algumas 

intervenções de enfermagem à pacientes com sepse, como manter a cabeceira 

elevada a 45º e repouso no leito, objetivando minimizar o risco de 

broncoaspiração e Pneumonia Associada à Ventilação mecânica (PAV); Checar 

sinais vitais e monitorar intercorrências; Monitorar padrão ventilação/Perfusão; 

Mensurar SpO2 e leitura de gasometrias arterial e venosa pois, a elevação do 

lactato sérico pode identificar hipoperfusão em paciente de risco que não 

apresentam hipotensão; Manter acesso vascular pérvio; Atentar quanto a 

necessidade de início de aminas vasopressoras, caso o paciente mantenha 

hiperfluxo e hipotensão mesmo após a infusão de grandes fluidos; verificar 

glicemia capilar (70 a 110mg/dl) no mínimo de 4/4h; realizar avaliação 

constante do nível de consciência pois, pacientes com quadro de infecção 

normalmente encontram-se com alteração cognitiva logo, pacientes acometidos 

com quadro séptico, podem apresentar confusão, letargia, agitação e 

desorientação; manter dieta zero nas primeiras 6 horas críticas, pois pode 

haver a necessidade de realizar Intubação; Instalar sonda vesical de demora e 

monitorar débito urinário; Iniciar antibioticoterapia prescrita, após coleta de 

culturas; realizar monitorização hemodinâmica invasiva; Avaliar a necessidade 

de cateterismo enteral e avaliar diariamente parâmetros laboratoriais. 

DISCUSSÃO: É Importante que os enfermeiros estejam inteirados quanto a 

atuação diante de um paciente séptico, e atuem de maneira rápida, ágil, 

precisa e padronizada, seguindo protocolos pré-estabelecidos. Visando uma 

maior otimização do tratamento do paciente com sepse. Cabe ao enfermeiro, 

como membro de uma equipe multidisciplinar identificar os pacientes sépticos, 

bem como seus fatores de risco, para tal, é fundamental uma boa realização da 

sistematização da assistência visando um atendimento de qualidade, de 

maneira crítica e precisa, estabelecendo um plano de cuidado que auxilie no 

tratamento dos clientes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É de suma importância 

que o enfermeiro tenha conhecimento sobre sepse, seus sinais e sintomas, e 

saiba diferencia sepse, sepse grave e choque séptico, para que possa 

estabelecer seu plano de cuidados, de acordo com as necessidades do 

paciente. Entende-se que para efetuar uma boa assistência de enfermagem, é 
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necessário realizar uma impecável sistematização da assistência, pois a 

identificação precoce de potenciais problemáticas dos clientes faz com que se 

ampliem suas possibilidades terapêuticas e possível melhora funcional. A 

enfermagem está cada vez mais, buscando conhecimento e fundamentação 

cientifica, visando assistir a sepse da melhor maneira, porém, é necessário 

compreender o reflexo que possuem nas ações sobre a saúde dos clientes 

sépticos se almejam valorização no mercado de trabalho e encaixar-se ainda 

mais na equipe de saúde.  

 

DESCRITORES: Choque Séptico; Cuidados de Enfermagem; Infecção. 
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O PANORAMA DAS PUBLICAÇÕES DE ENFERMAGEM SOBRE O HIV NA 

GESTAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Layse Gabrielle de Mendonça66 

 Tatiane Herreira Trigueiro67 

 
INTRODUÇÃO: A gestação é um período no qual ocorrem diversas mudanças 

radicais na vida de uma mulher, como por exemplo, mudanças físicas, 

emocionais, hormonais e biológicas.  Nesse período de tantas experiências 

novas é de suma importância que haja um acompanhamento periódico e 

detalhado do estado de saúde da gestante e do bebê. Este acompanhamento é 

chamado de pré-natal; nele ocorre uma série de consultas periódicas com 

profissionais da saúde, sendo eles médicos e enfermeiros. De acordo com o 

Ministério da Saúde (2000), o pré-natal é de extrema importância, pois durante 

as consultas será avaliado tanto o estado de saúde do bebê, como também 

ocorrerá a orientação da gestante a respeito das mudanças que acontecerão 

durante este período, o que esperar da gestação e como passar por ela sem 

nenhum agravo. O intervalo entre as consultas deve ser de quatro semanas. A 

partir da 36ª semana, as consultas deverão acontecer a cada quinzena, com 

ênfase em pressão arterial, presença de edemas, altura uterina, movimentos 

fetais e batimentos cardiofetais. Dentre os diversos agravos que podem ocorrer 

em uma gestação que não conta com acompanhamento pré-natal, está a 

ocorrência das Doenças Sexualmente Transmissíveis, mais especificamente o 

HIV. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana é uma afecção viral 

que, progressivamente, destrói os glóbulos brancos e provoca a Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA). O HIV finalmente provoca a deterioração 

progressiva do sistema imunológico do corpo, permitindo o desenvolvimento da 

SIDA que é a fase avançada da infecção por HIV e é, atualmente, uma doença 

mortal (MANUAL TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL, 2000). 

JUSTIFICATIVA: O enfermeiro, por sua formação, é o profissional capacitado 

para atuar ativamente no pré-natal da gestante soropositiva. Na prática ela 
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desempenha essa função, seja nas consultas de enfermagem, na realização de 

grupos para gestantes ou como integrante de uma equipe interdisciplinar. O 

estabelecimento do vínculo desse profissional com a gestante e a sua atenção 

não apenas para o tratamento medicamentoso, mas também para as demais 

orientações que a gestante deve receber, é fundamental para o 

reconhecimento dessa profissional no papel de facilitadora no processo de 

educação em saúde da mulher soropositiva. (BRUN, 2011). Tendo em vista a 

importância da enfermagem na prevenção contra a transmissão vertical do HIV, 

surgiu a inquietação: qual o perfil da produção científica internacional de 

Enfermagem nos últimos cinco anos a respeito da transmissão vertical do HIV 

na gestação? OBJETIVO: Identificar o perfil da produção científica online 

nacional de Enfermagem a respeito da infecção do vírus da imunodeficiência 

em gestantes entre os anos de 2005 a 2014. 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), MEDLINE e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF).  Como critério de inclusão optou-se por: artigo 

completo publicado eletronicamente, estar no idioma português ou inglês, 

retratar em suma as questões relacionadas ao HIV na gestação e ter sido 

publicado entre os anos de 2005 a 2014.  A busca foi realizada pelo acesso 

online, no mês de junho de 2015 e, para tanto, foram utilizados os descritores: 

Gravidez e Sorodiagnóstico da AIDS.  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, 
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delineamento e características do estudo, resultados e discussão, 

considerações finais ou conclusões. A apresentação e discussão dos dados 

será realizada 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: Dos sete (7) artigos 

analisados observou-se que dois (2) artigos foram publicados por autores que 

vêm da formação de medicina, três (3) artigos publicados por autores que vêm 

da formação de enfermagem e saúde pública com um (1) artigo publicado 

sobre o tema, totalizando seis (6) artigos no período avaliado. Um (1) dos 

artigos analisados foi excluído após leitura por não tratar do tema proposto. 

Quanto a fonte de localização dos artigos observou-se que dois (2) artigos 

foram encontrados na plataforma LILACS, dois (2) artigos foram encontrados 

na plataforma MEDLINE e dois (2) foram encontrados na plataforma BDENF. 

Em relação ao ano de publicação, constatou-se que no período elencado para 

a análise, a produção foi equivalente para todos os anos, totalizando um (1) 

artigo publicado no ano de 2005, um (1) artigo publicado no ano de 2008, dois 

(2) artigos publicados no ano de 2010, um (1) artigo publicado no ano de 2013 

e um (1) artigo publicado no ano de 2014. Quanto a área de atuação, 

predominou enfermagem em relação a medicina com 50% dos trabalhos 

realizados, já a medicina apresenta 33,4% de trabalhos realizados e saúde 

pública apresenta 16,6% de trabalhos realizados sobre o tema. Quanto a país 

de origem da publicação, constatou-se que dois (2) artigos originam-se dos 

Estados Unidos e quatro (4) artigos originam-se do Brasil. Quanto a 

metodologia constatou-se que três (3) artigos publicados são de natureza 

qualitativa, dois (2) artigos publicados são revisões da literatura e um (1) artigo 

publicado faz uso de pesquisa de coorte prospectivo. CONCLUSÃO: 

Analisando a quantidade de publicações encontradas nessa revisão integrativa, 

pode-se notar a escassez que acomete a produção científica nacional e 

internacional no que diz respeito ao tema Transmissão Vertical do HIV. 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Tendo o profissional da 

enfermagem um papel essencial na prevenção e no controle da infecção do 

HIV em recém-nascidos, percebe-se uma necessidade de encorajar a 

produção de conhecimento científico em tal área. 

DESCRITORES: Gravidez; Sorodiagnóstico do HIV; Enfermagem. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E O USO DE DROGAS: 

UM ESTUDO DE CASO 

Danielle Cristine Negrão Perussolo68 

 Joyce Lohaina Dias de Souza68 

Marcela Lachinski Remedi68 

Giovanna Batista Leite Veloso69 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente vem-se percebendo um aumento no número de 

queixas formais sobre a violência doméstica contra mulheres, sendo muitas 

vezes associada ao uso de drogas lícitas e/ou ilícitas, tanto pelo agressor, 

como de forma concomitante com a pessoa agredida. Segundo Lima e Werlang 

(2011) este tipo de violência prejudica os direitos humanos, como também a 

própria saúde podendo ocasionar a morte das pessoas envolvidas. O ato da 

violência doméstica é uma ameaça à vida fazendo com que a vítima fique em 

silêncio e se submeta ao parceiro. Destaca-se que esta ação pode ser 

perpetrada pelo parceiro ou qualquer pessoa que reside no domicílio. De 

acordo Barros (2011), a importância do papel dos profissionais da saúde 

aumenta, quando se trata da violência doméstica, pois ficam responsáveis não 

só pelos cuidados com a vítima como também pela produção de informações 

úteis no combate a esse problema, sendo que a violência é questão de saúde 

pública, importante para o enfrentamento do estado. As mulheres, vítimas 

deste tipo de ocorrência podem apresentar diversos sintomas que precisam ser 

identificados pelo profissional de saúde. De acordo com Brasil (2002) entre os 

sintomas psicossomáticos estão a insônia, os pesadelos, a falta de 

concentração e irritabilidade, podendo assim ocorrer o estresse pós-traumático. 

Gomes et al. (2013) apontam que as mulheres vítimas tendem a se isolar cada 

vez mais e perdem gradativamente sua rede de apoio, tornando assim sua 

saúde mais vulnerável aos problemas. Considerando os problemas da 

convivência conjugal, é preciso que os profissionais de saúde compreendam a 
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complexidade do fenômeno, e os motivos associados à permanência da mulher 

na relação conjugal desrespeitosa e violenta. Embora busquem os serviços de 

saúde por conta de problemas desencadeados pela vivência da violência, as 

mulheres geralmente não revelam sua história e a invisibilidade de agravo 

também se dá pela pouca investigação por parte dos profissionais de saúde, 

cuja formação fragmentada e biologista tornam, muitas vezes, invisível a 

vivência da mulher (GUEDES; SILVA; FONSECA, 2009). Durante o 

atendimento da vítima de violência, em muitas situações, é possível identificar 

a presença do uso de drogas, que leva a alteração do comportamento, 

podendo desencadear atitudes consideradas inadequadas por parte do 

agressor ou de ambos envolvidos no processo de violência. Ressalta-se que 

em diversos momentos da assistência pré-natal, é possível que o profissional 

de saúde detecte o consumo dessas substâncias durante a gestação. DE 

acordo com Yabuut e Bernardy (2014) o consumo de drogas ilícitas como a 

cannabis, a cocaína e o crack vem aumentando significativamente no Brasil e o 

aumento progressivo do consumo dessas drogas durante a gestação é 

correlacionado taxas de mortalidade perinatal e neonatal. O diagnóstico 

precoce favorece a intervenção e cria possibilidades de acesso a serviços 

especializados de tratamento e alternativas de enfrentamento ao uso de drogas 

de abuso na gestação, evitando complicações maternas e neonatais (NAPPO 

et al., 2012). OBJETIVO: Relatar o caso de gestante usuária de drogas, vítima 

de violência doméstica atendida por acadêmicos de enfermagem em consulta 

de pré-natal em uma unidade de saúde de Curitiba PR. METODOLOGIA: Este 

é um estudo de caso do tipo qualitativo que segundo Rodrigues (2006) é 

utilizada para investigar problemas que os procedimentos estatísticos não 

podem representar. Entre esses problemas, podemos destacar aspectos 

psicológicos, opiniões, comportamentos, atitudes de indivíduos ou de grupos. 

Foi realizado em uma Unidade de Estratégia Saúde da Família, no distrito 

sanitário CIC no município de Curitiba PR. A coleta de dados ocorreu durante 

uma consulta de enfermagem de pré-natal com uma gestante de 33 semanas 

acompanhada de seu parceiro. Durante a entrevista foram identificados os 

antecedentes pessoais e familiares da paciente, após, realizada a coleta de 

material para exame citopatológico cervico uterino. RESULTADOS: MSD, 22 

anos, casada. Chegou a unidade de saúde, para consulta de pré-natal, numa 
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manhã de quinta-feira. Durante a consulta foi levantado que a paciente havia 

começado o pré-natal há mais ou menos duas semanas, sendo que estava de 

33 semanas de gestação. Segundo a paciente, não seguiu o programa por que 

havia se mudado há pouco tempo para o município de Curitiba, e aonde 

morava não tinha condições para ir à consulta mensalmente. No decorrer da 

consulta, foi percebido a sua ansiedade e insegurança perante as perguntas a 

ela dirigidas. A todo momento seu companheiro à interrompia, respondia os 

questionamentos dirigidos a sua companheira e mantinha-se ao seu lado. Na 

consulta de pré-natal foram avaliados os seus antecedentes obstétricos e 

ginecológicos, assim como seu histórico pessoal e familiar. Os sinais vitais 

estavam dentro dos parâmetros de normalidade e apresentava baixo peso. 

Durante o exame físico foi identificado várias manchas arroxeadas pelo corpo, 

pele ressecada e descamativa, foram avaliadas as mamas da gestante, 

realizado a manobra de Leopold, ausculta dos batimentos cardíacos fetal e 

aferição da altura uterina. Em seguida foi realizado o exame do aparelho 

genital e coleta de material para exame citopatológico cérvico uterino, e foram 

identificados os seguintes problemas: leucorreia abundante, purulenta com 

odor fétido. Após foram solicitados os exames do protocolo mãe Curitiba e 

realizado orientações sobre a gestação, trabalho de parto e parto e cuidados 

com o recém-nascido, e então elencados os diagnósticos e prescrições de 

enfermagem. Diagnósticos de enfermagem: gravidez prejudicada relacionada 

ao baixo peso e ansiedade; risco para abuso de parceiro presente; ansiedade 

presente; hematoma presente nos braços; baixo peso; desidratação. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: Encaminhar casal para terapia de apoio 

familiar; Acionar o núcleo de apoio ao saúde da família com atuação de 

profissional de psicologia; orientar sobre ingesta alimentar adequada; orientar o 

aumento da ingesta hídrica; aumentar/apoiar autoestima; orientar sobre a 

importância do acompanhamento de pré-natal na unidade de saúde; 

aconselhar os cuidados pós parto; encaminhar para consulta com médico da 

área de abrangência; solicitar os exames do protocolo mãe curitibana; solicitar 

monitoramento familiar pela agente comunitária de saúde.  CONCLUSÃO: 

Com a realização deste trabalho pode-se visualizar a importância de observar o 

estado emocional que a gestante demonstra durante a consulta de 

enfermagem, que pode ser evidenciado pela sua forma de agir, de responder 
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aos questionamentos, e mudanças de humor. Desta forma o olhar dos 

profissionais de saúde deve estar voltado às necessidades que a paciente 

apresenta e ainda às possíveis intervenções que vão de encontro ao apoio e 

assistência adequada as mesmas, para ajuda-las na construção de uma 

melhor qualidade de vida e na tentativa de diminuir as consequências 

negativas tanto para mãe como para o recém-nascido. 

DESCRITORES: Drogas ilícitas, gravidez, violência doméstica. 

REFERÊNCIAS:  

BARROS, D.M. Notificação compulsória de violência – Implicações em saúde 

mental. Psiquiatria clínica. v. 38 n. 4, 2011. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

60832011000400001. Acesso em: 22/06/2015 

BOTELHO, A.P.M; ROCHA, R.C; MELO, V. Uso e dependência de 

cocaína/crack na gestação, parto e puerpério. Femina. v. 41, n. 1, 2011. 

Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2013/v41n1/a3777.pdf.> 

Acesso em 20/06/2015> 

LIMA, G.Q; WERLANG, B.S.G. Mulheres que sofrem violência doméstica: 

contribuições da psicanalise. Psicologia em estudo. v. 16 n. 4, 2011. 

Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413 

73722011000400002&script=sci_arttext.  >Acesso em: 22/06/2015 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Violência intrafamiliar: orientações para a 

prática em serviço. Caderno de atenção básica, n. 8, 2002. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_19.pdf. Acesso em: 

22/06/2015 

RODRIGUES, A.J. Metodologia Científica. Avercamp, 2006.  

 

YABUUTIA, P.L.K.; BERNARDYB, C.C.F. perfil de gestantes usuárias de 

drogas atendidas em um Centro de atenção psicossocial. Revista Baiana de 

Saúde Pública. v.38, n.2, p.344-356. abr./jun. 2014. Disponível em: 

http://files.bvs.br/upload/S/0100-0233/2014/v38n2/a4393.pdf Acesso em: 18 

out. 2015 

http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2013/v41n1/a3777.pdf.%3e%20Acesso%20em%2020/06/2015
http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2013/v41n1/a3777.pdf.%3e%20Acesso%20em%2020/06/2015
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413%2073722011000400002&script=sci_arttext.%20
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413%2073722011000400002&script=sci_arttext.%20


152 
 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TUBERCULOSO E A 

TEORIA DE FLORENCE 

Shaieny Naiê Marcon70 

 Gabrielle Ribeiro70 

 Lara Carneiro70 

Andressa Cristina70 

Kátia Renata Antunes Kochla71 

 

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença contagiosa e transmissível, 

considerada uma das mais mortais do mundo. Recentemente é interpretada 

como uma patologia do passado, mas, devido à manifestação e ressurgimento 

da bactéria ainda mais resistente aos medicamentos dispostos, o aumento de 

números de portadores vem crescendo gradativamente em países que se 

encontram em desenvolvimento. Causada por uma das sete bactérias do 

gênero Mycobacterium, surgem com maior frequência nos pulmões, porém 

pode afetar partes do corpo como intestino, rins, ossos ou até mesmo o 

sistema nervoso. O agente patogênico da tuberculose é a bactéria nomeada de 

Mycobacterium tuberculosis, que surgiu a cerca de 15 mil anos. Este fato foi 

detectado devido a estudos histológicos em múmias egípcias, o que comprova 

que a tuberculose já vem acometendo o homem a mais de 3,4 mil anos a.C. O 

Mycobacterium tuberculosis, também conhecida por bacilo de Koch, em 

homenagem a um bacteriologista alemão que se dedicou ao estudo da doença 

em 1882 (CAMPOS, 2006). Segundo este mesmo autor o bacilo de Koch é um 

patógeno intracelular aeróbico que necessita de oxigênio para seu crescimento 

e multiplicação. Seu tempo de incubação pode ser considerado longo, podendo 

variar de 14 a 20 horas. Os sintomas são desenvolvidos geralmente por 

pessoas idosas, portadores do vírus da imunodeficiência humana, ou em inglês 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) ou enfraquecidas, nelas há o aumento da 

perda de peso, cansaço, apetite, temperatura instável, variações de humor. No 

período de estágio cuidamos de um jovem com tuberculose que nos instigou a 
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estudar sobre a patologia e os cuidados de enfermagem baseados na teoria da 

Florence. OBJETIVO: Identificar os cuidados de enfermagem com o paciente 

tuberculoso baseado na teoria de Florence Nightingale. METODOLOGIA: 

Estudo de caso com um paciente jovem portador de tuberculose internado em 

uma Unidade de Pronto Atendimento em junho de 2015 localizada em Curitiba-

PR. A coleta de dados ocorreu no período da prática acadêmica utilizando um 

instrumento norteador da disciplina, após os problemas e prescrições de 

enfermagem foram elencados, descritos e discutidos com base na teoria 

ambientalista. O trabalho não foi submetido ao comitê de ética por não ser 

publicado na íntegra. RESULTADOS: HISTÓRICO: homem, 26 anos, morador 

de rua, usuário de drogas, sem ocupação, reside em Curitiba e não tem contato 

com a família. Deu entrada no pronto atendimento devido sofrer uma queda e 

bater a cabeça, sendo submetido a procedimento ao perder a consciência, 

realizou tratamento das feridas que apresentava em seu corpo, apresenta 

padrão nutricional irregular. EXAME FÍSICO: P.A: 120x70 mmHg, F.C: 76 bpm, 

F.R: 20 rpm, T: 36.5 ºC, saturação: 78%, cabeça simétrica, couro cabeludo não 

higienizado e com sujidades, apresenta expressão de desânimo, pele 

ressecada e com manchas, íris castanha, esclera branca, pupilas isocóricas e 

foto reagentes, mucosa ocular corada e hidratada, orelhas higienizadas com 

ausência de cerume, nariz simétrico sem desvios ou lesões aparentes, lábios 

ressecados, corado, mucosa oral íntegra, área vascularizada em região 

sublingual, presença de halitose, jugulares bem visíveis, sem presença de 

linfonodos, pele íntegra, um pouco ressecada não condizente com a idade, em 

repouso no leito, queixa-se de cefaleia, mantém-se em ar ambiente, com AVP 

em MSD com boa perfusão, unhas íntegras com boa perfusão periférica, 

apresenta tórax com expansão preservada, murmúrios vesiculares e bulhas 

cardíacas normais, diurese e evacuação presentes no período, orientado a 

realizar banho de aspersão, porém não aceitou. LEVANTAMENTO DE 

PROBLEMAS: Paciente tuberculoso, pouca exposição a luz solar, com risco de 

contaminar e disseminar a bactéria se não tratada, péssimo relacionamento 

com o enfermeiro não possibilitando os profissionais a realizar a higiene 

corporal. CUIDADOS DE ENFERMAGEM: É de extrema importância ressaltar 

os cuidados de enfermagem prestados ao paciente, nos quais consistem em 

diversas etapas: Manter o paciente em isolamento respiratório por 15 dias; 
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Manter o paciente no isolamento respiratório por precaução até sair o resultado 

do teste de escarro; Prevenir com isolamento respiratório aerossóis em 

pacientes com menos de 48 horas de tratamento; Solicitar no local de 

atendimento sorologia contra HIV (caso o cliente seja HIV+ o tratamento será 

outro); Pesar o paciente diariamente, com o mínimo de roupa possível; Verificar 

ingestão de medicamentos todos os dias, em jejum; Usar equipamentos de 

proteção, principalmente a máscara N95; Observar sinais de insuficiência 

respiratória, como má perfusão periférica, esforço respiratório acompanhado de 

dores; Verificação de sinais de alteração hepática, sinais vitais, sinais de 

intolerância aos medicamentos, vômitos, dores abdominais; Administração 

correta de antibióticos terapia e atenção para a sua saturação de O2, através 

de oxímetros e gasometria arterial; Orientar o cliente para que coloque a mão 

na boca toda vez que for tossir, ou espirrar; Avaliar as pessoas que mantiveram 

contato prolongado com o paciente pois podem ser prováveis doentes; Verificar 

a contagem de medicamentos para avaliar se está ingerindo de maneira 

correta; A Organização Mundial De Saúde (2010)  recomenda que os fármacos 

utilizados para o tratamento sejam uma combinação RHZE (rifampicina, 

isoniazida, pirazinamida, etambutol). O tratamento tem duração de no mínimo 

quatro meses, o que acaba gerando a grande taxa de abandono apesar do 

SUS disponibilizar gratuitamente as medicações (GEMAL, 2011). No ano de 

1920 foi criada pelos cientistas Calmette e Guérin uma vacina na qual se 

utilizava um bacilo semelhante ao da tuberculose, que depois de aplicada no 

organismo desenvolvia-se imunidade no indivíduo que recebera a dose. Hoje 

se denomina como vacina BCG. A aplicação desta é realizada pela via 

intradérmica, no braço direito, é aplicada uma dose única no recém-nascido, 

que tem por finalidade produzir o efeito que substitui a infecção natural por 

outra infecção artificial de maneira inofensiva, desse modo ocorrendo a 

inoculação de bacilos vivos, gerando uma resistência do organismo contra o 

bacilo que causa a patologia. A vacina é contraindicada a pessoas com 

sorologia positiva a HIV, em recém-nascidos com peso abaixo a 2.000 gramas 

e em manifestações na pele é recomendável adiar a dose. Para Florence, 

enfermeira fundadora da enfermagem moderna, o meio ambiente sempre 

emerge como o conceito principal, relacionado às condições externas com a 

influência das mesmas sobre a vida e desenvolvimento do paciente, 
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ressaltando que eram responsáveis pela preservação ou declínio da vida do 

indivíduo, incluindo a importância de conhecer o paciente, saber identificar os 

problemas e saber intervir de maneira adequada. Desenvolveu teorias no qual 

se aplica ao paciente tuberculoso: Ventilação: O indivíduo tem direito ao ar 

fresco, conservar o ar em que ele respira é um dos princípios sobre o qual o 

enfermeiro deve estar atento, vale ressaltar o uso da máscara para que não 

ocorra a transmissão da doença já que é transmitida via aérea, qualquer 

pessoa pode adquirir a patologia entrando em contato com o portador, o 

funcionário deve utilizar a máscara N95 para fazer contato no quarto de 

isolamento, transferir o leito do portador para perto das janelas mantendo o 

ambiente adequado e arejado, manter as janelas semiabertas sem correntes 

de ar. Iluminação: Não se faz necessário apenas a claridade da luz artificial, 

mas também a luz solar, para promover o regulamento do ritmo biológico do 

paciente, como a liberação de alguns hormônios durante a realização de 

atividades diárias, favorecer o bem estar físico e psíquico. O sol é precursor da 

vitamina D3 no organismo, responsável pela incorporação de cálcio nos ossos, 

deve-se expor o paciente ao sol antes das 10 e depois das 16 horas com o uso 

adequado do filtro solar promovendo o bem-estar e melhor qualidade de vida 

ao portador. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A Teoria Ambientalista 

refere-se a importância da prevenção de infecções, atualmente foi 

reestruturada tendo em vista os avanços tecnológicos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O estudo possibilitou avaliar as condições de saúde do paciente, 

conclui-se que através do tratamento e orientação proporcionadas ao portador 

da doença e ao familiar responsável houve a obtenção de informações cruciais 

para realização adequada do procedimento, focando no direcionamento do 

cuidado para que não haja a transmissão e disseminação de novos casos, 

tanto o cuidado com o portador quanto com o profissional, foi possível 

identificar dados epidemiológicos da tuberculose e intervenções da 

enfermagem para prevenção da patologia.  

DESCRITORES: Tuberculose; Processo de enfermagem; Teoria de 

Enfermagem 
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INTRODUÇÃO: Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma síndrome clínica que 

decorre da incapacidade dos rins em manterem suas funções (como: 

depuração de escórias nitrogenadas, regulação da volemia, controle da 

pressão arterial, equilíbrio hidroeletrolítico e acidobase, produção de 

hormônios, etc.). Ela pode ser caracterizada pela persistência da filtração 

glomerular abaixo de 60 ml/minuto/1.73 m2 por mais de três meses 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2015). Segundo o Ministério da 

Saúde (2014) temos cinco estágios a serem considerados na IRC que devem 

ser apurados de acordo com os resultados do teste de filtração glomerular, eles 

variam de leve, moderado a grave. Essa doença atinge anualmente muitos 

brasileiros, alguns fatores são bastante favoráveis ao aparecimento dessa 

patologia tal como a hipertensão (não tratada) que é responsável por cerca de 

30 a 40% dos casos, seguidos de diabetes melittus com cerca de 28% dos 

diagnósticos, e glomerulonefrites crônicas que obtém pouco mais de 10% dos 

diagnósticos de causa sendo que os 15% restantes são casos em que não se 

consegue estabelecer a causa do problema (PEDROSO; OLIVEIRA, 2014). O 

cuidado para pacientes que possuem IRC é voltado para o bem-estar cotidiano 

e a não progressão da doença. Os profissionais da área da saúde devem estar 

preparados para oferecer aos portadores dessa patologia todo tipo de 

orientação, auxílio e tratamento disponíveis com finalidade de êxito num dos 

princípios fundamentais estabelecidos no Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem, o qual, afirma que “A Enfermagem é uma profissão 
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comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na 

promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, 

respeitando os preceitos éticos e legais” (COFEN, 2007). O cuidado ao 

paciente com IRC durante o estágio realizado na disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica em Enfermagem nos instigou a estudar e aplicar a teoria 

ambientalista de Florence. OBJETIVO: Identificar os cuidados de enfermagem 

baseados na teoria ambientalista de Florence Nightingale para uma paciente 

com Insuficiência Renal Crônica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de 

caso, realizado em um hospital escola localizado na cidade de Curitiba – PR, 

que é composto por sete salas com finalidades cirúrgicas, 24 leitos de unidade 

de terapia intensiva, apartamentos e enfermarias com atendimento clínico e 

cirúrgico. A paciente escolhida era do sexo feminino, idade 68 anos, internada 

na enfermaria para tratamento paliativo, em acompanhamento por acadêmicos 

de enfermagem da primeira série da graduação em Enfermagem durante a 

prática da disciplina de Semiologia e Semiotécnica. A coleta de dados ocorreu 

em maio de 2015 e foi obtida mediante conversa com a família da paciente, 

leitura e análise do prontuário através do sistema TASY e exame físico. A 

análise dos dados consistiu em descrição dos dados de investigação, exame 

físico, anotação de enfermagem, levantamento dos problemas de enfermagem 

e prescrição de cuidados de enfermagem baseados e justificados nos 

conceitos da Teoria Ambientalista de Florence Nightingale. 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: Cliente A.M.A.P, 68 anos, admitida na emergência com queixa 

de dor bilateral em caixa torácica, dispneia e posteriormente transferida para 

enfermaria. A entrevista com a paciente não foi realizada, pois a mesma 

apresentava uma escala de Glasgow 8, ou seja, possuía abertura ocular 

quando recebia estímulos dolorosos, emitia sons incompreensíveis, e 

localizava estímulos dolorosos, mas, no entanto, não conseguia manter uma 

conversa lúcida, racional e compreensível, aspectos os quais são necessários 

para a realização de uma entrevista. Então, como forma alternativa para a 

obtenção de dados optamos por conversar com a filha da paciente que a 

acompanhava no momento. Segundo ela a mãe morava sozinha e realizava 

todos os serviços da casa, convivia bem com o diagnóstico a muito tempo, 
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tinha seis filhos (sendo duas mulheres e quatro homens) e todos moravam no 

mesmo terreno na região metropolitana de Curitiba A família adotava a religião 

Evangélica e a filha relata receber muito apoio do pastor e da comunidade da 

igreja que frequenta. A.M.A.P tinha formação fundamental incompleta e era 

profissional do lar, aposentada, vivendo em casa própria com saneamento 

básico. Exame físico: T: 35.5°C, FR: 35 rpm, PA: 99/55 mmHg. Paciente com 

Glasgow oito, não deambula, faz uso de O2 em névoa, alimentação através de 

sonda nasoenteral, presença de fístula em membro superior esquerdo, 

presença de hematomas nos braços e pernas. Ausência de força motora em 

todos os membros, ausência de evacuação. Realiza hemodiálise três vezes por 

semana. CUIDADOS DE ENFERMAGEM: SONDA NASOENTERAL EM 

NARINA DIREITA: Lavar a sonda de 4/4 horas com água destilada para evitar 

obstrução da mesma, em especial, após administração de dieta e 

medicamentos, trocar a fixação a cada doze horas e elevar cabeceira (45º a 

90º) para veiculação de dieta, medicação ou lavagem da sonda evitando assim 

qualquer risco de broncoaspiração. Em sua teoria Florence (1989) falava sobre 

a importância da limpeza no ambiente hospitalar seja ela intra ou extracorpórea 

por isso se deve a importância dos cuidados prescritos para a sonda a fim de 

evitar a proliferação de vírus e bactérias que possam vir prejudicar o quadro do 

paciente. DÉFICT DE VITAMINA D: A IRC é considerada um fator de risco 

para a deficiência de vitamina D portanto trocar as disposições dos leitos no 

quarto para que a paciente receba a luz solar nos horários indicados  além de 

suprir suas necessidades de vitamina D favorece que a iluminação e a 

ventilação natural , ajam para uma melhor recuperação, pois para Florence 

(1989) o ambiente em que o cuidado é prestado é de fundamental importância 

sendo que se esse for negativo certamente irá afetar o desenvolvimento e a 

melhora do paciente.  CUIDADOS PALIATIVOS: Atender e respeitar todos os 

desejos da família que forem possíveis dentro do âmbito hospitalar, assim 

como ofertar todo o apoio psicológico necessário para confortá-los e levá-los 

ao aceitamento da morte tão próxima de um ente querido colocando então em 

prática a visão de Florence sobre o paciente que de acordo com ela é um ser 

dotado de mente e corpo, deste modo o cuidado deve ser prestado igualmente 

aos dois, indo ao encontro do “poder vital” que para Florence poderia curar ou 

piorar seu estado. A paciente em estudo não podia falar, porém não significa 
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que nossos atos não influíssem em seu estado, por isso um dos princípios de 

Florence mais importante é o de tratar o paciente com respeito e carinho. 

CONCLUSÃO: A teoria ambientalista é restrita para muitos cuidados de 

enfermagem por ficar restrita ao ambiente, vale ressaltar que permeia toda a 

assistência de Enfermagem voltada para a limpeza, organização e bem-estar 

do paciente. Em suma, a paciente em estudo sem possibilidades terapêuticas 

necessitava de cuidados complexos que foram unidos aos cuidados ambientais 

de Nightingale. Observamos que mesmo com as novas teorias e tecnologias de 

cuidado Florence nos ofereceu sabedoria e, em sua época salvou muitas vidas. 

DESCRITORES: Insuficiência renal crônica; cuidado de enfermagem, 

Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Pneumonias são infecções que se instalam nos pulmões, 

podem acometer a região dos alvéolos pulmonares onde desembocam as 

ramificações terminais dos brônquios e, às vezes, os interstícios (VARELLA, 

2011). Na pneumonia, os alvéolos ficam cheios de secreções purulentas, 

impedindo a entrada e saída dos gases. Nestes alvéolos acometidos pela 

infecção não há troca de oxigênio por gás carbônico. Quanto mais alvéolos 

acometidos, mais grave o quadro da doença (PINHEIRO, 2012). É uma doença 

comum, que afeta todas as faixas etárias, sendo uma das principais causas de 

morte entre idosos e pessoas cronicamente doentes. As incidências desta 

infecção têm diversas causas, incluindo infecção por bactérias, vírus, fungos ou 

parasitas, podendo também ser resultado de irritação química ou física nos 

pulmões. Porém, o mais comum é que ela seja provocada por invasão de 

microorganismos, geralmente vírus ou bactéria, provocando resposta 

do sistema imunológico à infecção (MERCK, 2014). Os sinais e sintomas 

associados à pneumonia incluem tosse, dor no peito, expectoração, febre e 

dificuldade de respirar. A falta de ar, é comum, assim como dor no peito 

durante respiração profunda ou tosse. Outros sintomas possíveis são perca de 

apetite, cianose, náusea, vômito, alterações de humor, dores nas articulações e 

musculaturas. Em idosos as manifestações da pneumonia podem ser atípicas. 

Eles podem desenvolver confusão ou experimentar falta de equilíbrio, que pode 

ocasionar quedas. O tratamento da pneumonia após ser diagnosticada requer 

o uso de antibióticos, e a melhora dos sintomas é gradativa, em alguns casos 
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seu tratamento é realizado em ambiente hospitalar. A atuação do enfermeiro e 

os cuidados de enfermagem, como proporcionar ambiente limpo e arejado, 

manter cabeceira elevada a no mínimo 30° e oxigênio terapia contínua, são de 

grande importância para recuperação. A doença pode ser prevenida, porém as 

medidas específicas são: lavar as mãos, não fumar, evitar aglomerações e se 

vacinar. Atualmente, existem vacinas disponíveis para a pneumonia 

pneumocócica que, mesmo não sendo capazes de prevenir todos os casos de 

pneumonia, podem evitar as formas mais graves (CAMPOS, 2013). Cabe a 

enfermagem auxílio neste processo de promoção da saúde, promovendo a 

conscientização da população nos cuidados que proporcionem a remoção ou 

diminuição de fatores que causam a pneumonia, principalmente na população 

em risco. Tendo em vista a importância dos cuidados de enfermagem e 

atuação da enfermeira, vale ressaltar que a teoria ambientalista de Florence 

Nightingale que contribui em alguns cuidados específicos. Nightingale ressaltou 

em sua teoria o enfoque das características do ambiente para o processo de 

saúde-doença do paciente. Em teoria afirmava que para ocorrer contribuição 

no processo de recuperação da saúde, deve-se considerar a ventilação, o ar e 

um ambiente livre de ruídos e barulhos, com objetivo da promoção de um 

ambiente calmo, acolhedor e principalmente estimulante. (GARCIA, CABRAL, 

2010). OBJETIVO: Aplicar os conceitos da teoria ambientalista de Florence na 

assistência de enfermagem ao paciente com pneumonia. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo de caso, realizado na prática da disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem no período de maio de 2015. O 

local foi um hospital com 240 leitos, no setor de clínica médica, situado em 

Curitiba-PR. O paciente escolhido para o estudo de caso foi do sexo masculino, 

67anos, com diagnóstico de dispnéia associada à pneumonia bacteriana não 

especificada. A coleta de dados foi realizada através de entrevista com a 

esposa do paciente (pois o mesmo não verbalizava), sendo complementados 

os dados com exame físico, sinais vitais, leitura de prontuário e verificação de 

exames complementares, norteado pelo roteiro de investigação de 

enfermagem pré-definido pela disciplina, com base na aplicação do processo 

de enfermagem. A análise dos dados coletados constitui em descrição e 

discussão dos cuidados de Enfermagem baseados na teoria ambientalista de 

Nightingale. Este trabalho não foi submetido ao comitê de Ética tendo em vista 
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que não será publicado na íntegra. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Histórico: 

residente em Curitiba a 42anos, sexo masculino, casado, tem dois filhos que 

residem em São Paulo. O paciente trabalhou a vida toda com administração de 

empresas, não praticava atividade física regular, foi tabagista por 25anos, é 

hipertenso e cardiopata em tratamento a 10anos, tem histórico familiar de 

hipertensão e diabetes mellitus, religião espírita, teve mal súbito em sua 

residência a 5anos, foi diagnosticado com AVC a 3anos, necessitou de 

craniotomia descompressiva à D e internamento em unidade de terapia 

intensiva (UTI) por período de 1ano, desde então está acamado à 2anos. 

Exame físico: PA:130/80 mm/hg, FC:78bpm, T:36,6°c, FR:16rpm, SAT:95%. 

Acamado, alerta, calmo, não verbaliza, escuta atentamente quando solicitado, 

crânio apresenta abaulamento a D, couro cabeludo íntegro e com higiene 

preservada, face simétrica e corada, abertura ocular espontânea, olhos 

simétricos, pálpebras com oclusão completa, conjuntiva palpebral rósea, 

esclerótica branca e limpa, pupilas isocóricas e fotorreagentes, orelhas de 

tamanho normal e simétricas, nariz simétrico, boca com mucosa úmida, íntegra 

e corada, anodontia sem uso de prótese, língua saburrosa, traqueostomizado 

(traqueostomia metálica), tórax simétrico, ausculta pulmonar apresentando 

roncos bilaterais, ausculta cardíaca com ritmo regular, pulsos periféricos 

palpáveis, boa perfusão periférica, apresenta expectoração muco purulenta em 

traqueostomia, pele corada, hidratada, enrugada, sem lesões aparentes, 

abdômen plano e flácido, mantém gastrostomia em região mesogástrica com 

curativo limpo e seco, cistostomia em região hipogástrica para controle de 

diurese com curativo limpo e seco, genitália masculina glande peniana sem 

alterações, meato uretral sem presença de secreção, bolsa escrotal com pele 

íntegra e tamanho simétrico, movimentação parcial, hemiplegia a Esquerda, 

hemiparesia a Direita, eliminações fisiológicas diurese aspecto límpido, 

coloração amarelo cítrico presente em coletor urofix, evacuação aspecto 

pastosa amarronzada em média quantidade presente em fralda. Problemas de 

enfermagem: Paciente afásico. Restrição ao leito. Exposição a luz solar 

diminuída. Risco de infecção. Risco de bronca aspiração. Presença de 

dispositivos. Pele fragilizada. Florence discute a relação em enfermeira-

paciente, a necessidade de conhecer os pacientes, saber identificar os 

problemas e ainda ser ponto de referência para eles, a partir destas 



164 
 

constatações implementou cuidados que proporcionam um ambiente um pouco 

mais acolhedor e estimulador para o processo de recuperação ao paciente 

(GARCIA, CABRAL,2010). Nightingale afirmava em sua teoria que para gerar 

um ambiente que tenha contribuição significativa para recuperação do 

paciente, ou seja, um ambiente acolhedor e estimulante, é importante 

considerar a ventilação, ar e o barulho. (GARCIA, CABRAL,2010). Norteando 

se na teoria de Nightingale, foram prescritos cuidados de enfermagem 

específicos elencados para o diagnóstico. Intervenção de enfermagem: 

Transferir o leito do paciente para mais próximo a janelas, tendo em vista a 

importância de um ambiente arejado mantendo janelas semiabertas, visando à 

ventilação adequada, sem correntes de ar e acrescida de ar fresco e também a 

iluminação sendo de importância significativa a exposição adequada à luz 

solar. Manter cabeceira do leito elevada a 45° favorecendo padrão respiratório 

e diminuindo risco de broncoaspiração. Grades do leito elevadas evitando risco 

de queda devido locomoção prejudicada. Atentar se a promoção do alivio da 

dor. Realizar medidas que preconizem a higienização do ambiente que o 

paciente está inserido, como também medidas de hidratação da pele, conforto 

e posicionamento adequado, os profissionais da saúde são responsáveis em 

promover um ambiente mais seguro e higienizado considerando a diminuição e 

controle de fatores que sejam prejudiciais para processo de recuperação do 

paciente. Segundo Florence o ambiente influência na condição de saúde do 

paciente, tendo como cuidado elencado a promoção de um ambiente tranquilo, 

calmo e livre de barulhos. CONCLUSÃO: O presente estudo de caso nos 

permite reflexão sobre a teoria ambientalista de Florence aplicando ao paciente 

com pneumonia bacteriana não especificada. É uma doença tratável, todavia é 

relevante a conscientização dos profissionais da saúde quanto aos cuidados 

que proporcionem um ambiente mais seguro, com a diminuição de fatores que 

sejam propícios para o desenvolvimento ou piora do quadro do paciente com a 

doença, tendo em vista a importância de tratar o indivíduo integralmente, 

levando em consideração seus determinantes da saúde como, estado social, 

psicológico e ambiente. Os cuidados elencados ao tratamento do paciente nem 

todos são justificados pela teoria ambientalista de Nightingale, mas vale 

ressaltar que Florence foi a base para os cuidados de enfermagem.  
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INTRODUÇÃO: O Transtorno da Acumulação (TA) refere-se a uma 

psicopatologia incluída recentemente no manual diagnóstico e estatístico de 

transtornos mentais – DSM-5. Seus principais sintomas remetem à 

necessidade de coletar intencionalmente objetos ou animais, à dificuldade em 

desfazer-se dessas posses e, por consequência, a problemas de organização 

associados ao ambiente de convívio. Os indivíduos que acumulam possuem 

dificuldade patológica em se desfazer das posses, mesmo que estas não 

apresentem mais utilidade ou causem desorganização (SCHMIDT et al, 2014). 

Segundo Schmidt et al (2014), as pessoas que acumulam normalmente vivem 

sozinhas, podem ficar sem emprego e com sobrepeso, apresentando, assim, 

baixa qualidade de vida. Na maioria das vezes, o comportamento de acumular 

prejudica diversos aspectos da vida cotidiana, dificultando o convívio com 

esses indivíduos e a realização de atividades básicas relacionadas à 

alimentação, ao sono e à higiene, pois se trata de ambientes entulhados e com 

odores insuportáveis. Por isso, pessoas com características de TA acabam se 

isolando e relatam não se sentir confortáveis quando outros sujeitos 
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frequentam sua residência. Os estudos sobre esse tema são de extrema 

importância para o profissional de Enfermagem, pois estabelecem o panorama 

para o acompanhamento da saúde mental e os cuidados a serem prestados 

para prevenção do surgimento de outras patologias. Com isso, o 

relacionamento interpessoal se torna uma ferramenta indispensável, já que a 

base para se aproximar de um resultado de sucesso para um bom plano 

terapêutico se dá a partir do vínculo entre enfermeiro-usuário, que segundo 

Peplau apud George (2000), torna uma oportunidade para o amadurecimento 

pessoal de ambos, podendo assim, o profissional criar um plano singular 

terapêutico apropriado, considerando que cada indivíduo pode ser visto como 

uma estrutura única e que cada um apresentará reações diferentes. 

JUSTIFICATIVA: O tema proposto admite a necessidade de acompanhamento 

dos profissionais de saúde e os cuidados da enfermagem em casos de 

acumuladores de resíduos, prejudiciais para a própria saúde e dos demais ao 

redor, levando em consideração embasamentos teóricos que fundamentam os 

cuidados com o indivíduo, logo o profissional de saúde se torna autônomo, com 

a utilização de teorias, assim, possam ser realizadas praticas com eficácia no 

desapego desses objetos onde muitas vezes são desnecessárias para a 

utilidade do acumulador. OBJETIVOS: Elaborar o plano de cuidados segundo 

a teoria de Peplau em uma usuária portadora de transtorno de acumulação. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo relato de caso, realizado em uma 

unidade de saúde 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, entre os dias 12 de março de 2015 

a 16 de abril de 2015. Como participante elegeu-se uma usuária com 

diagnóstico de TA, L.X.B., sexo feminino, 72 anos. Ela mora sozinha e não tem 

um bom relacionamento com sua filha que reside no bairro. Ocorreram vistas 

na residência da paciente, mas foram um tanto restritas, assim como Peplau 

relata que é necessário o vínculo entre o enfermeiro – paciente. Mas não por 

isso que os alunos deixaram de realizar pesquisas sobre o assunto e possíveis 

intervenções de enfermagem para o caso. Foram também coletados dados do 

prontuário eletrônico para um acompanhamento do seu histórico pregresso e 

atual. As revisões bibliográficas e testes de campo permitiram que chegassem 

à análise de Transtorno da Acumulação dessa cliente. O prontuário da usuária 
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assegurava que esta teria sido diagnosticada em novembro de 2014 como 

“acumuladora”. 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. RESULTADO: L.X.B, 72 anos, tabagista, hipertensa e 

diabética. Realizado visita domiciliar com as acadêmicas, a agente comunitária 

e o professor, mas não se encontrava em sua residência. Conversaram com 

ela na rua. A paciente apresentava higiene precária (unhas grandes, roupas e 

pele com sujidades), estava calma e lúcida, relatou o desejo de mudança em 

relação ao acúmulo de objetos e aceitou o agendamento de nova visita. Na 

segunda visita a usuária encontrava-se próximo ao seu portão, receosa em 

relação à equipe, não aceitou conversar, pois relatou que estava ocupada. 

Demonstrou sentimento de fuga em relação à equipe. Quando o Professor 

disse que ela receberia acompanhamento da equipe de saúde ali presente, a 

mesma emocionou-se. A paciente insistiu no seu compromisso, finalizando 

assim a visita. A comunidade revoltou-se contra a usuária por conta do 

aparecimento de vetores para outras doenças relacionadas ao acumulo de 

materiais. Retiraram-na de sua casa, para que pudessem se desfazer desse 

acumulo, porém a residência sofreu abalos estruturais, pois o acumulo de 

matérias ajudavam a manter essa estrutura intacta e, quando ocorreu essa 

retirada a estrutura ficou comprometida. Logo, a usuária mudou-se para a 

residência de uma vizinha que a acolheu, já que ela não possuía condições de 

residir em outro lugar, ou seja, a usuária foi retirada de sua casa, perdeu seus 

bens acumulados que possuíam valor sentimental para ela e reside com uma 

vizinha, até então. Depois do ocorrido, a usuária passou a frequentar mais a 

UBS de referência, realizando controle medicamentoso da hipertensão e 

diabetes mellitus. Em relação ao seu quadro mental, a usuária está em 

acompanhamento diário no CAPS TM. Plano de Cuidados Baseado na 

Teoria de Peplau: Seguindo as fases de Peplau, durante a orientação foram 

recolhidos os dados iniciais sobre a usuária L.X.B., onde os seguintes 

problemas foram apresentados: hipertensão e diabetes mellitus não 

controlados; sobrepeso; oligúria; má alimentação; complicação visual; 

aparência e higiene corporal insatisfatória; solidão, sentimento de abandono; 

tristeza, insônia e melancolia; e diagnóstico clinico de Transtorno da 

Acumulação. No momento da identificação, foram realizados os diagnósticos 
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desses problemas, sendo eles: glicose sanguínea crônica elevada, fluxo 

sanguíneo arterial elevado, adesão ao regime medicamentoso ausente; peso 

elevado; baixa ingestão de líquidos, hidratação tegumentar comprometida; 

ingesta de alimentos prejudicada; auto imagem comprometida; isolamento 

social em decorrente ao Transtorno da Acumulação, relacionamento familiar 

comprometido; risco para depressão complexa presente; comportamento 

compulsivo e obsessivo potencializado.Na fase de exploração, os profissionais 

e a usuária elaboraram um plano de intervenções para tentar solucionar os 

problemas encontrados, sendo: verificar glicose sanguínea e pressão arterial 

diariamente, orientar consulta com o médico de referência, verificar adesão 

medicamentosa, avaliar conhecimento sobre seu estado de saúde e verificar 

aceitação do estado de saúde; avaliar estado de saúde geral, indicar 

alimentação adequada, adequar alimentação ao seu processo social, indicar 

exercícios físicos; orientar sobre hidratação adequada, ingesta de líquidos e 

avaliar integridade tegumentar; indicar consulta com médico de referência; 

avaliar bem-estar físico, social e mental, colaborar com o auto conceito 

positivo; evitar isolamento social, indicar exercícios físicos em grupo, avaliar 

apoio familiar, informar familiares em relação ao estado de saúde e orientar 

familiares sobre estado de saúde da usuária; realizar acompanhamento efetivo. 

A fase de resolução apresentou-se satisfatória no aspecto da saúde geral da 

usuária, por sua adesão aos tratamentos. Porém insatisfatória em relação à 

forma agressiva e abrupta que se deu a retirada dos acúmulos de sua 

residência, sendo que nesse caso, o ideal é retirar o acúmulo aos poucos e 

com a ajuda e consentimento da usuária, para que assim esta não retorne a 

acumular e não sofra pela perda dos objetos que possuíam valor sentimental 

para ela. Outro ponto insatisfatório foi que em nenhum momento houve a 

colaboração da família da usuária, não houve também a tentativa de 

restabelecer a estrutura familiar nesse caso. E por último, a comunicação entre 

Unidade e comunidade foi falha, onde a comunidade apenas via o caso como 

um problema social e não como um transtorno mental. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau atua como 

norteadora para os profissionais da enfermagem, e, por se preocupar com a 

forma de interação entre paciente e enfermeiro e com o amadurecimento 

pessoal resultante desse contato, tornou-se imprescindível sua aplicação no 
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caso relatado, uma vez que cabe ao Enfermeiro criar o vínculo, estabelecer 

confiança para conseguir orientá-lo, aconselhá-lo e conseguir envolver-se na 

tomada da decisão oferecendo um apoio psicológico e orientação aos 

familiares. Ressaltando que esse transtorno é considerado uma doença crônica 

e sem cura até o momento, sendo papel do Enfermeiro oferecer assistência ao 

portador, facilitando a convivência com a patologia, tendo em vista uma boa 

evolução e prognóstico. 

DESCRITORES: Teoria de Enfermagem; Transtorno obsessivo compulsivo. 
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A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PÓS-CIRÚRGICO 

DE TROCA MULTIVALVAR: UM ESTUDO DE CASO 

 

Jader Julio Tinelli79 

 Kátia Renata Antunes Kochla80 

 

 
INTRODUÇÃO: No território brasileiro as valvopatias representam uma 

significativa porção das internações por doença cardiovascular. A Febre 

Reumática (FR) é a principal causa das doenças valvares, responsável por 

cerca de 70% dos casos (DIRETRIZ INTERAMERICANA, 2011). As 

insuficiências valvares são diversas, sendo a mais comum a mitral reumática 

que acarreta em dupla disfunção não balanceada (insuficiência e estenose em 

diferentes estágios de evolução) manifestada entre os 20 e os 50 anos de vida. 

Caracteristicamente, a Insuficiência Mitral (IM) corresponde à lesão aguda, 

enquanto a estenose, às lesões crônicas. Contudo, é possível que pacientes 

apresentem níveis variados de estenose e insuficiência mitral (DIRETRIZ 

INTERAMERICANA, 2011). O diagnóstico das valvopatias inicia-se na 

realização da anamnese e exame físico completos, com ênfase para a ausculta 

cardíaca. O exame físico permite uma avaliação confiável, com alta 

especificidade para o diagnóstico das valvopatias, e o conhecimento prévio de 

instrumentos e dados para levantamento do histórico de enfermagem, podem 

guiar melhor o profissional durante a realização do exame físico 

(OLCERENKO, 2000). São vários os tipos de patologias que podem acometer 

as valvas cardíacas como: a estenose mitral que caracteriza-se pela resistência 

ao fluxo sanguíneo transmitral em razão do espessamento e da imobilidade 

dos folhetos valvares, decorrendo fundamentalmente de sequela reumática 

(CARDOSO, 2010). Segundo o autor citado na avaliação diagnóstica da 
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estenose mitral, o Eletrocardiograma poderá manifestar-se com uma 

sobrecarga atrial esquerda nos casos com lesão moderada a importante. Em 

presença de hipertensão pulmonar, poderá haver desvio do eixo elétrico 

cardíaco para a direita e sinais de aumento das câmaras direitas. Há duas 

modalidades aceitas para o tratamento intervencionista da (IM): Valvuloplastia 

Mitral Percutânea por Cateter-Balão e a cirurgia que se chama comissurotomia 

ou troca valvar. As doenças valvares são uma das causas mais frequentes da 

indicação de procedimentos cirúrgicos em pacientes cardiopatas. Elas podem 

ser tratadas de várias maneiras: 1) tratamento com medicação; 2) Reparo 

cirúrgico; 3) Troca cirúrgica. O primeiro passo é remover a válvula natural 

doente e implantar uma prótese valvar cardíaca, oferecidas em diferentes 

tamanhos, para se adequar ao paciente, e fabricadas com diferentes tipos de 

materiais (POMERANTZEFF, 2003). O cuidado de enfermagem ao paciente 

pós-transplantado deve acontecer de forma sistematizada, visando atender as 

necessidades afetadas do paciente, através da aplicação do processo de 

enfermagem. OBJETIVO: Elencar os principais diagnósticos de Enfermagem 

segundo a taxonomia da CIPE, e as Intervenções de Enfermagem pertinentes. 

METODOLOGIA: Trata-se de um de um estudo descritivo, do tipo estudo de 

caso, desenvolvido a partir da avaliação clínica durante estágio supervisionado 

em uma Unidade Terapia Intensiva Cardíaca – UTIC de um Hospital Geral 

localizado no município de Curitiba-PR. O paciente escolhido para o estudo foi 

um paciente do sexo masculino, 45 anos e hipertenso. Os dados foram 

coletados com o auxílio do prontuário eletrônico disponível na instituição e de 

um instrumento instrucional de histórico de enfermagem que continha: a 

identificação do paciente, idade, naturalidade, estado civil, padrões de nutrição, 

eliminatório, dependência, cognitivo, de autopercepção e de sono/repouso; 

controle da saúde englobando o uso de tabaco, álcool e medicamentos e 

consulta ao prontuário da paciente. A análise dos dados consistiu em descrição 

dos dados coletados, construção dos diagnósticos e intervenções de 

Enfermagem utilizando a taxonomia CIPE (Classificação Internacional das 

Práticas de Enfermagem) versão 1 (CIPE, 2007). Este trabalho não foi 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: Paciente sexo 

masculino, 45 anos, Hipertensão arterial sistêmica (HAS), Vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), faz uso de álcool e cigarro esporadicamente. 
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Glasgow, 15 (O:4; M:6; V:5), pupilas isocóricas, ausculta pulmonar com 

campos pleuro pulmonares (CPP’s) murmúrios vesiculares basais, bulhas 

cardíacas normofonéticas (BCNF), rítmico, Ruídos Hidroaéreos presentes 

(RHA+), abdômen flácido, fígado palpável, débito urinário diminuído, 

evacuação ausente, perfusão <2 segundos, pulso filiforme, edema +, pele 

normotérmica, sudoreico. SSVV: PA: 130/70 mmHg FR: 20rpm FC: 65bpm T: 

36,5°C. Os diagnósticos de enfermagem elencados na taxonomia CIPE foram: 

Débito cardíaco aumentado; Choque cardiogênico; Arritmia; Dispneia funcional; 

Fadiga; Troca de gases prejudicada;  Ascite;  Acidose metabólica por alteração 

de líquidos e eletrólitos; Perfusão tissular cardíaca alterada; Habilidade para se 

vestir e se arrumar prejudicada; Hipóxia por congestão; Controle inadequado 

do regime terapêutico relacionado com a complexidade e aos efeitos colaterais. 

Frente aos diagnósticos as intervenções de enfermagem  que se fazem 

pertinentes são:  Controlar volume de líquidos ganhos; Monitorar alterações da 

frequência cardíaca após esforço físico; Posicionar o paciente adequadamente 

no leito; Reduzir esforço físico; Anotar variações na pressão sanguínea 

(hipotensão ortostática); Observar sinais de oligúria; Preparar medidas de 

contensão circulatória (preparo de drogas cardiotônicas); Relatar episódios de 

pulso rápido e fino e alteração da perfusão periférica e, iniciar manobras de 

ressuscitação de fluidos e suporte básico; Analisar função cardiovascular e 

risco iminente de arritmia após esforço do paciente e, reduzir esforço; Instituir 

manobras de Suporte Básico de vida; Observar frequência e regularidade do 

pulso se alterada; Verificar sinais de arritmias letais (FV, TV) como 

rebaixamento do nível de consciência; 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%; Acompanhar 

níveis séricos de eletrólitos (Ht, Hb, Na); Auxiliar no contato social; Desenvolver 

um plano de manejo individualizado para reabilitação física e social; Planejar 

períodos de repouso/atividade; Auxiliar na punção arterial para exames 

diagnósticos; 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; Acompanhar através de exame físico 

alterações associadas (estertores, distensão de veia do pescoço); Controlar 
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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; 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 tissular cardíaca; Aprimorar habilidades com suas funções 

reduzidas; Atentar para sinais de tontura e hipoperfusão; Comunicar aos 

familiares e cuidadores sobre vestimentas fáceis de vestir preferir com botões e 

largas; Manter próximo material de uso próprio para higiene; Observar 

presença de dispneia súbita; Oferecer orientação (família e cuidadores) sobre 

os cuidados no esforço ao paciente arrumar-se só Reduzir fatores que 

precipitam alteração de pressão arterial (esforço maior que suas condições) ao 

arrumar-se; Monitorar a administração da oxigenoterapia; Reduzir ingestão 

hídrica de modo rigoroso; Explicar ao cliente e a família sobre o processo 

saúde-doença; bem como sobre o regime terapêutico; efeitos colaterais e 

sinais e sintomas de complicações.  CONCLUSÃO: O trabalho nos 

proporcionou conhecimento sobre a temática das doenças valvares e os 

procedimentos realizados para reparar este cenário. Os cuidados específicos 

de Enfermagem com o paciente que foi submetido a Troca Multivalvar são 

complexos e exigem sistematização, no qual deve-se atentar a detalhes do 

histórico de enfermagem e principalmente ao exame físico, que é a forma mais 

clara de detecção das Valvopatologias. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: O profissional de Enfermagem, como membro da equipe de 

saúde, diante do desenvolvimento dos cuidados aos pacientes cirúrgicos e das 

mudanças técnico-científicas, tem por necessidade aprofundar seus 

conhecimentos de modo a atuar efetivamente na assistência ao cliente 

cirúrgico, o cliente cardiológico, utilizando-se da implementação das 

intervenções de enfermagem na prestação da assistência de qualidade.    

DESCRITORES: Enfermagem;  Valvas Cardíacas; Cirurgia Torácica. 
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CUIDADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE ALCOOLISTA NA 

PERSPECTIVA DO PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR 

Juliano Cesar Semkiw81 

Gabriel Renato Barth dos Santos81 

Iliane Vacarin81 

Jenifer Francine Gelenski81 

Luiz Claudio Sobrinho do Nascimento82 

 

INTRODUÇÃO: O alcoolismo, considerado pela Organização Mundial de 

Saúde como doença com componentes físicos e mentais, começou a ser 

estudado e consumido de forma crescente após a fabricação de álcool 

destilado a partir da Revolução Industrial. A bebida consumida em moderação 

pode gerar um bom funcionamento do organismo, porém, ingerida em excesso 

acarreta doenças cardiovasculares, cirrose, câncer, violência e transtornos 

mentais, além do afastamento familiar do usuário e perda de funções sociais. O 

consumo abusivo de álcool, de acordo com Costa (2004: 285) “provoca direta 

ou indiretamente custos altos para o sistema de saúde, pois as morbidades 

desencadeadas por ele são caras e de difícil manejo”. O profissional deve ter a 

sensibilidade e o entendimento de que o sofrer psíquico não pode ser visto 

como algo a ser eliminado ou combatido, mas como um caminho capaz de 

levar à redescoberta do real. (PINTO, et al, 2011). O Projeto Terapêutico 

Singular (PTS) foi desenvolvido na atenção à saúde mental e na busca de 

proporcionar integração de toda equipe envolvida, valorizando outros aspectos 

além do diagnóstico e tratamento aplicado ao paciente, alcançando o 

entendimento do sujeito e a definição das propostas de ações a serem 

realizadas. O PTS é desenvolvido a partir de quatro etapas: O diagnóstico que 

deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social, que possibilite uma 

conclusão a respeito dos riscos e da vulnerabilidade do usuário, considerando 
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seus interesses, doenças, desejos, bem como sua convivência familiar, seu 

ambiente de trabalho e vida social. A Definição das metas do tratamento que 

serão realizadas com base nos diagnósticos e discutidas com a equipe e o 

paciente. A divisão de responsabilidades na definição das tarefas e objetivos 

de cada envolvido.  E a reavaliação onde realizada a evolução e analise do 

tratamento e seus resultados. (BRASIL, 2008) A elaboração do projeto 

terapêutico baseado em suas necessidades sem a exclusão de seus projetos 

de vida visa buscar uma espécie de autorização para que sua saúde seja 

mantida ou reestabelecida. JUSTIFICATIVA: O alcoolismo como todos os 

transtornos mentais tem uma causa multifatorial e por essa característica o 

enfermeiro deve estar atento na abordagem ao usuário. O projeto terapêutico 

singular proporciona uma visão mais ampla do problema do usuário e o coloca 

como protagonista da sua vida. Este processo cria uma nova relação em que o 

enfermeiro e os usuários participam igualmente na construção do cuidado. 

OBJETIVO: Descrever o cuidado de enfermagem a um usuário alcoolista a 

partir da perspectiva do projeto terapêutico singular. METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo descritivo, em relato de estudo de caso, realizado por 

Acadêmicos do segundo ano do curso Enfermagem da Universidade Positivo 

durante as aulas prática da disciplina de Saúde Mental realizadas em uma 

Unidade Básica de Saúde de Curitiba/PR, no período de 11/06/2015 a 

07/08/2015. O estudo foi desenvolvido com o Sr. RCS, 72 anos, residente em 

casa própria e com diagnóstico de alcoolismo.  O primeiro contato foi através 

de visita domiciliar com a Agente Comunitária e o Professor acompanhado 

pelos acadêmicos. Os dados foram coletados, na data de 12 de junho de 2015, 

com auxílio da ficha de investigação admissional de enfermagem, que 

comtemplava a identificação do paciente. Para subsidiar a pesquisa, também 

foram utilizadas informações provenientes do prontuário clinico, assim como, 

as intercorrências durante toda a trajetória do acompanhamento. 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: RCS, 72 anos, alcoolista e tabagista, mora sozinho, 

aposentado e tem 3 filhos o qual tem uma relação conflituosa. Internação 

recente em hospital psiquiátrico por etilismo, o mesmo fez desintoxicação por 

60 dias e no momento teve recaída a uma semana. Faz uso de medicações 
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como: Tiamina, (vitamina b) 2 x ao dia, recusa medicação para hipertensão. 

Seu Roberto nos recebeu em sua casa, se queixando da falta de convívio com 

os filhos chegando a ficar até três meses sem vê-los e quando aparecem 

acabam entrando em conflito com agressão verbal. recebe auxílio do sobrinho, 

pois relata que esse é o único que o ajuda. Diz também que prefere ser tratado 

no hospital do que parar num asilo, nega tratamento para hipertensão, mas 

soube escutar os conselhos dados pela equipe e diz que irá segui-los. Na 

última visita realizado pela USB o paciente não conseguiu manter o tratamento 

apresentando recaída internado para tratamento. Com base na análise dos 

dados da avaliação inicial e embasamento teórico, foi formulado o projeto 

terapêutico singular para acompanhamento do caso. PROJETO 

TERAPÊUTICO SINGULAR: As sequências numéricas nas etapas são 

correspondentes entre si. Diagnósticos: 1) Etilismo; 2) Conflitos Familiares; 3) 

Dificuldade de marcha; 4) Hipertensão; 5) Nutrição comprometida; 6) Negação 

ao tratamento medicamentoso; 7) Depressão; 8) Inserção à sociedade; 9) 

Autocuidado prejudicado. METAS: 1) Reeducar sobre etilismo e possibilidade 

de recaídas; Proporcionar terapia de apoio em grupo; Orientá-lo a avaliar as 

situações e a si mesmo de uma maneira realista, sem distorções; 2) Reduzir ou 

eliminar os mecanismos de enfrentamento problemáticos; Auxiliar na 

identificação e expressão dos sentimentos; Encorajar o aprendizado de 

técnicas de enfrentamento; Estabelecer um relacionamento confiante; Ajudar a 

família a entender o comportamento; Explicar a família que as dificuldades 

emocionais são mais de relacionamento do que psiquiátricas. 3) Proporcionar 

oportunidade para exercícios; Encaminhar para acompanhamento com 

fisioterapeuta; Inscrever nas atividades em grupo; Orientar quanto ao risco de 

quedas, uso de sapatos confortáveis e com antiderrapantes na sola. 4) Orientar 

quanto a sinas, sintomas e cuidados nas crises hipertensivas e como identifica-

la; orientar quanto a importância do uso da medicação e auxilia-lo aos horários 

e doses a serem ingeridas; Orientar quanto a alimentação com alto teor de 

Sódio, incentivando-o a ingesta de alimentos saudáveis; Inserir nos grupos de 

exercícios físicos da US; promover o incentivo da participação no programa do 

hipertenso. 5) Incentivar o manuseio de alimentos saudáveis e como ingeri-los; 

realizar a procura de algum responsável que elabore as refeições e o sirva nos 

horários devidos; incentivar a ingesta de alimentos saudáveis; orientar a 
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quantidade de ingesta hídrica diária, orientar quanto ao danos que a bebida 

causa ao organismo. 6)  Monitorar a adesão às medicações; Diminuir o 

comportamento problemático; Criar métodos que facilitem a forma da ingesta 

do medicamento; Explicar cada medicamento, suas funções, horários e quais 

possíveis efeitos colaterais pode causar e quais medidas devem ser tomadas 

quanto ao referido. 7)  Proporcionar terapia de apoio em grupo; Conhecer e 

esclarecer os medos do paciente; Aumentar o conforto psicológico; 

Proporcionar a garantia de que uma solução pode ser encontrada; Tratar o 

paciente de forma calorosa, positiva; Modificar as auto expectativas excessivas 

e irreais; Ensinar sobre os recursos comunitários disponíveis, se necessário 

(centros de atenção psicossociais, grupos de autoajuda); Auxiliar o paciente a 

aceitar a ajuda dos outros; Encorajar visitas/contatos com amigos e pessoas 

significativas; Auxiliar na identificação e expressão dos sentimentos; Encorajar 

o aprendizado de técnicas de enfrentamento. 8) Realizar educação em saúde; 

Promover interação social; Investigar a interação social do paciente; Investigar 

o comportamento problemático que impede a socialização; Substituir o 

comportamento social destrutivo pelo comportamento positivo; Descrever 

estratégias para promover a socialização efetiva; Auxiliar a ver como o 

comportamento ou as atitudes contribuem para seus frequentes conflitos 

interpessoais. 9) Proporcionar um relacionamento sustentador, individual; 

Orientar quanto a maneiras que facilitam nas horas de ações higiênicas intimas 

(banho, barbear, pentear cabelos, entre outros; Incentivar a importância da boa 

aparência. RESPONSÁVEL E REAVALIAÇÃO: 1) Enfermeira e Psicólogo – 45 

dias. 2) Enfermeira, Psicólogo, Médico Generalista e Médico Psiquiátrico – 60 

dias. 3) Enfermeira, Médico Generalista e Fisioterapeuta – 45 dias. 4) 

Enfermeira, Médico Generalista, Educador Físico e Nutricionista – 15 dias. 5) 

Enfermeira e Nutricionista – 7 dias. 6) Enfermeira e Farmacêutica – 7 dias. 7) 

Enfermeira, Médico, Psiquiátrica, Psicológico – 30 dias. 8) Enfermeira, 

Assistente Social e Psicóloga – 45 dias. 9) Enfermeira e Psicóloga – 7 dias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O caso em estudo apresenta uma complexidade 

social, cultural e de saúde no qual o projeto terapêutico singular vem no intuito 

de melhorar o vínculo do usuário ao serviço e buscar a sua autonomia, 

principalmente fortalecendo os laços familiares. Analisando todo o processo 

percorrido pelo Sr. RCS no sistema de saúde notamos que a visão dos 
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profissionais na atenção primária a saúde é muito segmentada e neste 

contexto essa visão centrada na clínica não atingirá o objetivo desejado que é 

o seu protagonismo em relação a sua vida. A Unidade de saúde tem que fazer 

um trabalho de articulação com a rede de apoio presente no território para no 

retorno do Sr. RCS à comunidade ele não apresente recaídas recorrentes e 

seja encaminhado para o internamento em hospital psiquiátrico. Essa 

articulação deve ser planejada com o auxílio da ferramenta do PTS que irá 

provocar uma mudança neste contexto posto até então. 

 

DESCRITORES: Assistência integral à saúde, Alcoolismo e enfermagem 
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A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE IDOSO PORTADOR 

DE DEMÊNCIA: UM ESTUDO DE CASO 

 

Jader Julio Tinell83 

 Felipe Abilio Vasco de Oliveira84 

Tatiane Aparecida Cruz Assumpção85 

Denise Faucz Kletemberg86 

 

INTRODUÇÃO: Na senescência o ser humano sofre muitas mudanças, 

principalmente nesta fase da vida ocorre um declínio das funções cognitivas. 

Algumas delas são graduais outras permanecem ao longo da vida. 

(PORTUGUEZ, 2002). A percepção crescente do idoso relacionada à sua 

incapacidade física é um dos índices que auxilia no desencadeamento da 

depressão nesta classe, está doença é de alta incidência nos idosos. O 

enfraquecimento das atividades cognitivas principalmente a memória, são 

fatores limitantes que consolidam os agravos das perdas significativas como 

familiares, amigos, condições econômicas e falta de possibilidade de trabalhar, 

intensificam ainda mais este sentimento (IZQUIERDO, 2006). A avaliação dos 

problemas de saúde dos idosos é muito importante, pois os prejuízos causados 

pelo declínio da saúde acometem principalmente a visão, audição e as 

demências que por sua vez podem envolver negativamente a autonomia dos 

idosos (CHAIMOWICZ, 1997). No cenário familiar as doenças mentais como as 

demências causam transformações, evidenciadas por meio de sobrecarga 

emocional, mudanças nas atividades da vida diária dos membros da família, 

sendo assim, avaliada como uma doença que engloba toda a família. (DE 

ROSSO KRUG, 2012). Existe uma problemática evidente no cuidado 

empregado ao idoso portador de demência, cuidados estes muito complexos 

que envolvem questões de aspectos social e emocional, que afetam 

diretamente a família, pois ela se percebe envolvida em sentimentos difíceis de 
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administrar, que acabam por lhes impor certo isolamento nas atividades do 

cuidado, abalando profundamente os sistemas emocionais, originando 

privações e modificações em todo o estilo de vida para incluir e conviver com 

as novas necessidades e manias de seu familiar doente (OLIVEIRA, 2012). 

OBJETIVO: Identificar os diagnósticos e as intervenções de enfermagem ao 

paciente idoso institucionalizado portador de demência. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, realizado em 

unidade medico - cirúrgica de um hospital-escola de Curitiba - PR. Instituição 

filantrópica possui 232 leitos, incluindo todos os níveis de atenção. Os dados 

foram coletados com o auxílio de um instrumento instrucional de histórico de 

enfermagem que continha: a identificação do paciente, idade, naturalidade, 

estado civil, religião, apoio social; padrões de nutrição, eliminatório, 

dependência, cognitivo, de autopercepção e de sono/repouso; controle da 

saúde englobando o uso de tabaco, álcool e medicamentos e consulta ao 

prontuário da paciente. Após a coleta de dados, foram elencados os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem, na taxonomia CIPE. (GARCIA, 

2015). Por se tratar de metodologia pedagógica da disciplina, este trabalho não 

foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: Paciente sexo 

Feminino, 91 anos, Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Glasgow, 12 (O: 4; 

M:5; V:3), pupilas isocóricas, ausculta pulmonar campos pleuro pulmonares 

(CPP’s) basais, respira ar ambiente, bulhas cardíacas normofonétiocas, ritmo 

regular, ruídos hidroaéreos diminuídos, abdômen flácido, diurese presente em 

frauda, cuidador relata evacuação ausente, perfusão <2 segundos, pulso 

filiforme, edema +/+ em MMII, pele normotérmica, leve desidratação. SSVV: 

PA:110/60mmhg, FR:20ipm, FC:66bpm, T: 36,2°C. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM: 1. Processo de pensamento alterado relacionado ao 

envelhecimento, evidenciado por dificuldade de concentração, falta de clareza 

de raciocínio; 2. Desesperança relacionada ao abandono evidenciada por vida 

vazia, falta de fé no futuro, preocupação com coisas sem importância, vontade 

de chorar, dificuldade de tomar decisões; 3. Risco de solidão relacionado a 

isolamento social; 4. Sentimento de impotência relacionado ao ambiente de 

assistência à saúde evidenciado por esquecimento, insatisfação, mau humor; 

5. Memória prejudicada evidenciada por experiências de esquecimentos, 

incapacidade de aprender novas habilidades e reter novas informações; 6. 
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Distúrbio do padrão de sono relacionado ao processo secundário da doença; 7. 

Distúrbio no relacionamento familiar evidenciado pelo cansaço do cuidador. 8. 

Risco de queda; 9. Suporte nutricional prejudicado; 10. Integridade da pele 

prejudicada relacionada a alteração fisiológica do tecido tegumentar. 

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: 1. Realizar atividades que potencialize 

a cognição do idoso com oficinas de memória, jogos e cuidados pessoais. Criar 

medidas para manter orientação: auxilia-lo a lembrar onde fica seu quarto, 

utilizar objetos familiares, estimula-lo caminhar (fora da ILPI se possível); 2. 

Transmitir empatia com o intuito de promover a verbalização por parte do 

idoso; 3. Envolver o idoso em atividades e programas de exercícios, 

promovendo sua socialização, identificar as causas e ações possíveis de 

direcionamento ao risco de solidão. Identificar bloqueios aos contatos sociais 

(imobilidade física, deficiências sensoriais, falta de liberdade motivada pelos 

gerentes da instituição quanto às entradas e saídas dos idosos, incontinência) 

procurando ajuda-los na adaptação a essas situações. Identificar os motivos de 

isolamentos, envolvendo outras pessoas (alunos de enfermagem, voluntários 

que frequentam a ILPI) como apoio, promover participação do idoso em 

atividades de lazer/recreação; 4.Transmitir empatia, com o intuito de promover 

a verbalização, por parte do idoso, sobre dúvidas, medos, preocupações e os 

motivos de suas insatisfações; auxiliar ao idoso a não se sentir desamparado, 

ajudando a identificar pontos importantes e vantagens pessoais; disponibilizar 

tempo para o idoso expressar sentimentos e envolve-lo na tomada de 

decisões; 5. Incentivar o aprendizado continuado, ligar novas informações com 

informações familiares, fornece um ambiente tranquilo e sem distrações, 

manter períodos curtos de ensino, incentivar a participação verbal e 

estabelecer metas de curto prazo com estímulos para o idoso; 6. Ensinar ao 

idoso técnicas de relaxamento, evitar a utilização de alimentos e de 

medicamentos que possam influenciar o sono; explicar a importância do sono e 

repouso; orientar quanto a pratica de atividades durante o dia; programar 

rotinas de cuidados de enfermagem para não interromper o sono e o repouso 

do cliente; 7. Realizar rodízio dos cuidadores e uma distribuição nos gastos 

financeiros, auxilia na diminuição da sobrecarga em apenas um cuidador, 

procurar ajuda especializada; 8. Realizar posicionamento de mobílias de forma 

segura, adaptar local com rampas, corrimão e o que for necessário para a 
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segurança do idoso; 9. Controlar situações que desencadeiam alterações no 

apetite, incentivar a ingestão alimentar, monitorar a ingestão de medicamentos 

que alteram o apetite, auxiliar na alimentação, averiguar se existem lesões na 

cavidade oral, pesar cliente diariamente, orientar o cliente quanto uma posição 

confortável para se alimentar; 10. Avaliar continuamente presença de lesões, 

avaliar a evolução da ferida, monitorar a temperatura, realizar hidratação da 

pele, estimular corte correto das unhas, encorajar a ingestão adequada de 

nutrientes. CONCLUSÃO: Este trabalho proporcionou maior conhecimento 

sobre a temática relacionada ao idoso portador de demência e os aspectos 

multifatoriais envolvidos no cuidado. Os cuidados humanizados prestados pela 

equipe de enfermagem foram de grande auxilio para o entendimento dos 

diversos aspectos que cercam o idoso nesta etapa patológica da vida, pois 

enobrecem e enriquecem o levantamento de dados mediante ao histórico de 

enfermagem e principalmente no exame físico, as necessidades evidenciadas 

são demonstradas na utilização deste instrumento. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Frente aos avanços das políticas públicas direcionadas ao 

portador de doença degenerativa mental, encontram-se muitos aspectos que 

evidenciam as barreiras enfrentadas pela família e pelos profissionais da 

saúde, como a busca do envelhecimento ativo, com preservação da autonomia 

e independência do idoso para as atividades de vida diária, sendo estes 

caracterizados como os maiores desafios neste momento da vida. Deste modo 

o profissional enfermeiro deverá direcionar sua assistência nesta perspectiva, 

buscando primeiramente combater os preconceitos, quebrar as barreiras, 

focando sua pratica na utilização e implementação das intervenções, que 

respeitem a opinião do idoso e estimulem a ampliação dos conhecimentos 

relacionados aos cuidados ao paciente portador de demência.  

DESCRITORES: Demência; Processo de Enfermagem; Idoso. 
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INTRODUÇÃO: As pneumonias são doenças que afetam o sistema respiratório 

e causam elevados índices de morbidade e mortalidade, portanto conceituá-las 

e diferenciá-las é de suma importância. Pneumonia significa inflamação aguda 

no parênquima pulmonar, causada por agentes bacterianos, viróticos, fúngicos, 

químicos, físicos nos pulmões e o consumo elevado de bebidas alcoólicas. O 

fator da longevidade da população acarreta em uma quantidade significativa de 

pessoas idosas residentes em asilos e em suas próprias residências onde não 

contam com profissionais e cuidados devidos. Quando apresentam os sintomas 

de pneumonia como febre alta e dificuldade respiratória são internadas em 

estabelecimentos de saúde. Na visão de Campos (2011), a pneumonia pode 

ser prevenida, porém medidas específicas de prevenção devem ser adotadas 

como lavar as mãos, não fumar, evitar aglomerações e se vacinar. Tipos de 

pneumonia: Pneumocócica: Streptococcus pneumoniae (pneumococo) é a 

causa bacteriana mais frequente de pneumonia. Estafilocócica: O 

Staphylococcus aureus  causa somente 2% dos casos de pneumonia adquirida 

fora do hospital, mas, em contrapartida, provoca entre 10 e 15% das 

pneumonias que se adquirem nos hospitais. Este tipo tende a desenvolver-se 

em pessoas muito jovens ou de idade avançada e em indivíduos debilitados 

por outras doenças. Bacteriana: causada por bactérias gram-negativas, como 

a Klebsiella e Pseudomonas, provocam uma pneumonia que tende a ser 

extremamente grave. Quando causada pela bactéria Haemophilus influenza 

sendo este o do tipo mais comum entre as pessoas que sofrem de anemia 

falciforme. Atípicas: são pneumonias causadas por microrganismos diferentes 

dos denominados tipicamente bactérias, vírus ou fungos. Os mais frequentes 

http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/04/17/pneumonia-em-idosos/
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são Mycoplasma e Chlamydia, dois microrganismos semelhantes às bactérias. 

Viral: muitos vírus podem afetar os pulmões. Fungos: frequentemente se deve 

à três tipos de fungos: Histoplasma capsulatum, que causa a 

histoplasmose, Coccidioides immits, que causa a Coccidioidomicose, 

e Blastomyces dermatitidis, que causa a blastomicose. 

Microrganismo: Pneumocystis carinii é um microrganismo comum que pode 

residir inofensivamente nos pulmões normais, causando a doença só quando o 

sistema imunitário está debilitado devido a um cancro ou ao tratamento do 

mesmo ou devido à SIDA. Por Aspiração: Partículas minúsculas provenientes 

da boca migram frequentemente para as vias aéreas, mas, de um modo geral, 

são eliminadas pelos mecanismos normais de defesa antes que possam 

chegar aos pulmões ou causar inflamação ou infecções. Outras causas: o vírus 

do sarampo em crianças desnutridas e causas de origem. Todavia, esta é uma 

doença muito comum com altas taxas de morbidade e mortalidade na 

população. Os profissionais de saúde em especial o enfermeiro precisam 

conhecer e sistematizar suas ações para a promoção, prevenção e cuidado 

durante o tratamento do paciente com pneumonia. Durante a prática clínica da 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem foi nos oportunizado 

cuidar de um paciente com pneumonia que nos incentivou a estudar mais 

sobre o assunto. OBJETIVO: Aplicar a teoria ambientalista de Florence 

Nightingale na promoção e assistência aos cuidados ao paciente com 

pneumonia. METODOLOGIA: Estudo de caso, realizado em uma Unidade de 

Pronto atendimento (UPA), na região de Curitiba-PR no mês de maio de 2015. 

O paciente escolhido para o estudo foi um homem de 90 anos com diagnóstico 

de pneumonia. Para coletar os dados utilizamos um roteiro que contemplava: 

histórico de enfermagem e exame físico foi utilizado o prontuário do paciente 

para complementar os dados. Após a coleta, os cuidados e intervenções foram 

elencados e organizados em uma tabela para melhor visualização. O trabalho 

não foi submetido ao Comitê de Ética por se tratar de um trabalho acadêmico 

que não será publicado na íntegra. RESULTADOS: Paciente J.S.A, sexo 

masculino, 90 anos, admitido no dia 08 de maio de 2015 ás 20h 45 min., 

acompanhado pela filha que relatou que o mesmo apresentava falta de ar, com 

histórico de pneumonia bacteriana. Tabagista e nega etilismo. Ao exame físico 

PA: 150/100mm/hg, FC: 70bpm, T: 34,6°c, FR: 13 rpm. Não verbaliza, 
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compreende e responde com gestos, acamado, segundo a filha não apresenta 

úlcera por pressão, apresenta uso de máscara de névoa, tosse seca sem 

expectoração, sem prótese dentária, língua saburrosa, olhos que com média 

secreção, utiliza fralda, conforme consulta ao prontuário do paciente verificou-

se que exames laboratoriais e de radiografias foram realizados na UPA. 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM E DISCUSSÃO: Os cuidados de enfermagem 

de se manter os ambientes de saúde com a devida aeração, iluminação, 

ventilação aquela acrescida de ar fresco, sem correntes de ar, alimentação, de 

importância fundamental, aliados aos serviços de higiene e limpeza tanto do 

ambiente como dos profissionais de saúde são ações fundamentais para se 

tratar e controlar as doenças. Estas práticas devem ser aplicadas pelos 

profissionais de saúde com eficiência, pois contribuem para que determinadas 

doenças não se propaguem. Durante o estágio realizamos alguns cuidados 

preconizados ou que estão relacionados com o que Florence escreveu como: 

limpeza do leito higiene do paciente, mudança decúbito de 2 em 2 horas para 

prevenir úlcera por pressão, rinçamento do acesso venoso com soro fisiológico 

para permitir sua permeabilidade e evitar proliferação bacteriana, administração 

da dieta VO para prevenir risco de bronco aspiração pois paciente tem 

dificuldade de deglutir e a dieta  era líquida pastosa , troca de fralda de 4 em 4 

horas ou quando necessário para evitar assaduras e manter a higiene, manter 

grades da cama elevadas pra evitar risco de queda, verificar névoa, trocar água 

e umidificadores quando necessário e estabelecido pelas rotinas da unidade,   

verificar sinais vitais de 4 em 4 horas. DISCUSSÃO: A teoria de Florence 

Nightingale ressalta que o banho favorece e é um fator de conforto e bem-

estar, a arrumação do leito se não bem cuidada e ajustada a cama, causa 

lesões na pele do enfermo pela pressão exercida em pontos específicos. 

Verificamos também que devido o paciente ser idoso, acamado e com 

pneumonia seu leito deveria estar com a cabeceira elevada no ângulo 45°,  

próximo a janela onde poderia receber iluminação solar e ar arejado. 

CONSIDERAÇOES FINAIS: Os cuidados de limpeza e aeração são tarefas que 

requerem observação e tempo dos profissionais de saúde que já tem tendo 

trabalho, precariedade de material e tempo diminuído. Orientações da 

importância de manter o ambiente arejado, localizar a cama próxima à janela, 

foi repassado para a pessoa da família do paciente. Os profissionais de saúde 
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são de extrema importância pois ao  adotar esses cuidados proporcionam  e 

promovem  a melhoria da saúde. Aplicando os preceitos da teoria ambientalista 

de Florence é uma forma de identificar e mapear o ambiente interno das 

instituições de saúde e assim atacar efetivamente os principais focos de 

problemas melhorando o ambiente de trabalho. A teoria ambientalista de 

Florence parte de bases fundamentais quanto aos cuidados com o ambiente 

que se iniciam com a análise deste  ambiente de saúde, são ações cuja 

principal função é possibilitar melhoras em pacientes. Para que estes objetivos 

sejam alcançados, um dos requisitos básicos é que as equipes de trabalho 

estejam integradas e motivadas, tornando-se colaborativas e ágeis, em 

consequência melhorando as condições dos ambientes. Os profissionais da 

saúde tem papel de extrema importância no combate as doenças infecciosas. 

O cuidar da vida presente e futuro da humanidade, é uma obrigação de todos 

mas, particularmente, dos profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) que 

tem a vida de seus pacientes em suas próprias mãos (FONTE Neusa de 

Queiroz Santos, 2004)  

DESCRITORES: Pneumonia; Teoria ambientalista; Enfermagem.  
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Hiohan Gabriel de Lima Schneider88 

Denise Faucz Kletemberg89 

Maria Elisa Brum do Nascimento90 

 

INTRODUÇÃO: A transição demográfica ocorrida nos últimos anos no Brasil 

aponta a tendência do envelhecimento da população, podendo alcançar 34,3 

milhões de idosos em 2050 (IBGE, 2006). As mudanças no perfil demográfico 

do Brasil associado às desigualdades sociais e econômicas demandaram 

atenção da sociedade e principalmente dos órgãos públicos, para ações que 

preservem a saúde e bem-estar físico, mental e social, a dignidade e também 

autonomia, aspectos estes básicos para o envelhecimento ativo e saudável. 

Envelhecer com saúde depende não só de fatores genético-biológicos, mas 

também, do contexto social, cujos fatores não se têm controle. Exemplo disto 

têm-se as doenças típicas da velhice, da pobreza, do pouco acesso aos 

serviços de promoção da saúde e prevenção de doenças (MARZIALE, 2003). 

Neste aspecto é essencial que os profissionais de enfermagem assumam o 

compromisso de oferecer à população idosa, uma atenção em saúde que 

priorize seus aspectos mais básicos e integrais, para a promoção de um 
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envelhecimento ativo e saudável. No processo de envelhecimento várias são 

as doenças crônicas que se instalam e que são responsáveis por variados 

graus de dependência e incapacidade, evidenciado pela sarcopenia a qual 

pode ser definida como o decréscimo da capacidade neuromuscular, sendo 

caracterizada principalmente pela diminuição da quantidade e da habilidade 

que as proteínas contráteis exercem (UNICOVSKI, 2004). Um dos fatores que 

mais influencia a capacidade funcional em pessoas idosas é a força muscular, 

e sua diminuição é um dos fatores que podem ser associados ao déficit de 

independência, preconizada pelas políticas públicas de saúde do país 

(BRASIL, 2007). O déficit da força muscular interfere diretamente na 

independência do idoso. Ao prestar a assistência ao idoso institucionalizado, o 

enfermeiro deve levantar os diagnósticos e prescrever intervenções que 

considerem a sarcopenia presente nessa população e busquem a autonomia e 

independência, devido ao déficit de força muscular. OBJETIVO Identificar os 

diagnósticos e as intervenções de enfermagem ao paciente idoso 

institucionalizado acamado. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, 

com abordagem qualitativa, realizado em unidade medico - cirúrgica de um 

hospital-escola de Curitiba - PR. Instituição filantrópica possui 232 leitos, 

incluindo todos os níveis de atenção. Os dados foram coletados com o auxílio 

de um instrumento instrucional de histórico de enfermagem que continha: a 

identificação do paciente, idade, naturalidade, estado civil, religião, apoio 

social; padrões de nutrição, eliminação, dependência, cognição, de 

autopercepção e de sono/repouso; controle da saúde englobando o uso de 

tabaco, álcool e medicamentos e consulta ao prontuário da paciente. Após a 

coleta de dados, foram elencados os diagnósticos e intervenções de 

enfermagem, na taxonomia CIPE (GARCIA, 2015). Por se tratar de 

metodologia pedagógica da disciplina, este trabalho não foi submetido ao 

Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: Paciente do sexo feminino, 85 

anos, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), ex-tabagista há 10 anos, 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) há 10 anos, sequelas de Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) há cinco anos, hemiplegia a direita. Glasgow 11 (O: 

3; M: 4; V: 4), pupilas isocóricas, ausculta pulmonar campos pleuro pulmonares 

(CPP’s) com sibilos difusos, esforço respiratório, bulhas cardíacas 

hipofonéticas, ritmo irregular, ruídos hidroaéreos diminuídos, abdômen flácido, 
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borda do fígado palpável, diurese concentrada em fralda, evacuação ausente, 

pulso filiforme, edema +++/++++, pele fria, pegajosa, desidratada. SSVV: PA: 

100/70mmHg FR: 18ipm FC: 62bpm T: 35,0°C. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM: 1. Controle inadequado do regime terapêutico relacionado a 

complexidade e aos efeitos colaterais; 2. Deambulação ausente relacionada a 

prejuízos musculoesqueléticos, prejuízo neuromuscular e visão prejudicada 

evidenciada por fraqueza muscular, fraturas e paralisia parcial e total; 3. 

Percepção sensorial perturbada relacionada a déficit visual, à Acidente 

Vascular Cerebral e a restrições à mobilidade; 4. Déficit no autocuidado para 

vestir-se/arrumar-se relacionado à dor, prejuízo musculoesquelético, 

neuromuscular e perceptivo; 5. Déficit no autocuidado para banho/higiene 

relacionado a prejuízo musculoesquelético, prejuízo neuromuscular e 

incapacidade de perceber uma parte do corpo; 6. Comunicação verbal 

prejudicada relacionada à isquemia do lobo frontal ou temporal secundária a 

Acidente Vascular Cerebral (AVC); 7. Déficit no autocuidado para alimentação 

relacionada a prejuízo neuromuscular, a paralisia parcial ou total, déficit visual, 

dor e desconforto; 8. Risco de queda; 9. Risco de lesão; 10. Percepção 

sensorial perturbada relacionada a déficit auditivo, à Acidente Vascular 

Cerebral e a restrições à mobilidade. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: 1. 

Orientar ao cliente e a família sobre o processo saúde-doença; bem como 

sobre o regime terapêutico; efeitos colaterais e sinais e sintomas de 

complicações; 2. Investigar os fatores causadores da deambulação 

prejudicada; promover a mobilidade e o movimento ideal; aumentar a 

mobilidade dos membros; aplicar calor ou frio para reduzir a dor à inflamação e 

o hematoma; apoiar as extremidades com travesseiros para evitar ou reduzir 

edemas; evitar períodos prolongados na mesma posição quer sentada ou 

deitada encorajar a deambulação por períodos curtos e frequentes com auxílio; 

se instável, se o cliente for incapaz de caminhar, auxiliá-lo a sair da cama para 

cadeira de rodas ou para poltrona3. Evitar luz excessiva à noite, limitar se 

possível; o uso de lâmpadas piscantes e de equipamentos similar durante as 

horas de sono; promover a reorientação local e temporal, promover a 

movimentação no leito; usar medidas para prevenir lesões; 4. Investigar os 

fatores causadores como déficits visuais; membros afetados por amputações, 

artrites, paralisia, déficit cognitivo por envelhecimento traumatismo e AVC; 
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promover a independência ao vestir-se por meio da prática contínua e sem 

ajuda; permitir tempo suficiente para vestir-se e despir-se, pois a tarefa pode 

ser exaustiva, dolorosa ou difícil, proporcionar privacidade durante a rotina de 

vestir-se; preparar um ambiente sem obstáculos e com boa iluminação; 5. 

Investigar os fatores causadores como paresias; proporcionar a privacidade 

durante a rotina do banho; manter o ambiente simples e sem obstáculos; 

providenciar a segurança no banheiro com tapetes antiderrapantes; apoio para 

a mão, cadeira ou banco no banheiro; observar as condições da pele durante o 

banho, supervisionar a atividade até que a pessoa possa realizar a tarefa por si 

mesma com segurança; 6. Fazer um esforço concentrado para entender; 

permitir a pessoa tempo para responder; não interromper, solicitar que a 

pessoa fale lentamente e que diga cada palavra com clareza; encorajar a 

família a partilhar os sentimentos em relação aos problemas de comunicação; 

7. Procurar saber os fatores causadores como déficits visuais; membros 

afetados por amputações, artrites, paralisia, déficit cognitivo por 

envelhecimento, traumatismo e AVC; assegurar que a pessoa faça suas 

refeições sem prejuízo decorrente da sua necessidade; Manter grades do leito 

elevadas; Manter a cama travada; Realizar a contenção se necessário; 9. 

Manter vestes do leito sem dobraduras; Realizar mudança de decúbito de 2 em 

2 horas; 10. Diminuir a liberação e o volume de ruídos; posicionar a pessoa 

afastada da fonte direta de ruído; se possível, desencorajar a televisão após as 

22 horas; promover a reorientação local e temporal. Falar devagar, com clareza 

e próximo ao idoso, utilizando gestos, desenhos, figuras, fotos e buscando 

identificar o seu entendimento da mensagem emitida. CONCLUSÃO: Este 

trabalho proporcionou maior conhecimento sobre a temática relacionada ao 

idoso acamado e os aspectos multifacetários envolvidos nos cuidados deste 

paciente, na perspectiva da autonomia e independência. Apresentando uma 

evidência maior nos seguintes aspectos relacionados diretamente a autonomia, 

como falar devagar, com clareza e próximo ao idoso, utilizando gestos, 

desenhos, figuras, fotos e buscando identificar o seu entendimento da 

mensagem emitida. Concomitantemente promovendo a independência ao 

vestir-se por meio da prática contínua e sem ajuda; permitir tempo suficiente 

para vestir-se e despir-se, pois a tarefa pode ser exaustiva, dolorosa ou difícil, 

proporcionar privacidade durante a rotina de vestir-se; preparar um ambiente 
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sem obstáculos e com boa iluminação. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: As políticas públicas direcionam os profissionais da saúde 

para a busca do envelhecimento ativo, com preservação da autonomia e 

independência do idoso para as atividades de vida diária. Assim, o profissional 

enfermeiro deverá direcionar sua assistência nesta perspectiva, buscando 

implementar intervenções que respeitem a opinião do idoso e estimulem a 

realização do autocuidado, mesmo durante a hospitalização e acamado.  

DESCRITORES: Idoso, Processos de Enfermagem; Enfermagem 
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