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TRABALHOS DE APRESENTAÇÃO ORAL 

 

VIOLÊNCIA INFANTIL E SEU REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

Wanderlei Silvano Wos 1; Gabriella Karoline Bonato Rausis 2; Patricia Félix 

Bertoli 3; Leticia Rosa Alves 4 

 

INTRODUÇÃO: A violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno 

universal que ocorre em diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social, 

atingindo todas as classes sociais, etnias, religiões, raças e culturas. Pode 

manifestar-se por maus-tratos, que vão desde negligência até formas mais intensas 

de abuso físico e exploração sexual. Sabe-se, entretanto, que casos graves, que 

deixam sequelas ou provocam a morte são, em sua maioria, resultado de agressões 

rotineiras, com várias ocorrências e relatos de atendimentos anteriores em serviços 

de emergência (CODEPPS, 2007). Violência infantil para Campos et al (2003), é 

toda ação ou omissão por parte de pessoa mais velha que na qualidade de 

responsável, permanente ou temporário, possa resultar em prejuízo ao 

desenvolvimento físico ou psicossocial da criança e do adolescente. A Organização 

mundial da Saúde (OMS) define violência como “o uso intencional da força física, 

ou do poder real, ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, um grupo 

ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (OMS, 2005). A 

maioria das pessoas acredita que exista somente uma forma de violência. Porém é 

claro que evidenciamos diversos tipos, onde cada uma é tratada de forma única e 

1 Enfermeiro especialista em Saúde da Família, docente da Universidade Positivo. E-mail 

wanderleiwos@hotmail.com 
2 Acadêmica do curso de graduação de Enfermagem da Universidade Positivo. 

gabriellakaroline10@hotmail.com ; tel: 97427250 
3 Acadêmica do curso de graduação de Enfermagem da Universidade Positivo. 

patricia_bertolli@hotmail.com 
4 Acadêmica do curso de graduação de Enfermagem da Universidade Positivo. 

leticiarosaalves@hotmail.com 
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 não deixa de ser tão grave quanto à violência física.  As formas de violências são 

classificadas como, violência física, violência sexual, violência psicológica, 

negligência, síndrome de Münchausen por transferência onde a criança é trazida 

para receber atendimento hospitalar e acompanhantes e/ou seus familiares 

inventam sintomas para justificar seus ferimentos ou hematomas, o bullyng que 

atualmente também é tratado como uma forma de violência e culto ritualístico não 

muito conhecido, onde crianças são usadas em reuniões como parte de rituais e 

oferendas (CODEPPS, 2007). É bastante comum que o próprio agressor, na sua 

infância, tenha sofrido o mesmo tipo de violência que impõe à criança e ao 

adolescente, pois esta é a maneira de se relacionar aprendida e, por isso, 

reproduzida. Desta forma, cria-se um círculo vicioso onde, possivelmente, a criança 

e o adolescente poderão reproduzir o mesmo comportamento na idade adulta, 

assim como ocorreu com o adulto que o violentou (CODEPPS, 2007). A criança por 

inúmeras fases e vivências, faz várias experiências durante o desenvolvimento. 

Segundo Piaget, desenvolvimento consiste em estágios do desenvolvimento 

cognitivo, subdivididos em quatro estágios evolutivos e sequenciais do crescimento 

humano, qualitativamente diferentes entre si, que vão desde o nascimento à idade 

adulta. Em cada estágio, a criança desenvolve um novo modo de operar, sendo 

variável de indivíduo para indivíduo, obedecendo a um desenvolvimento gradual 

(BEE, 2011). Para Freud (1973), o desenvolvimento da personalidade forma-se 

através de uma sequência de estágios psicossexuais que ocorrem desde o 

nascimento até a adolescência e cada estágio corresponde uma determinada zona 

erógena, um conflito/experiência que pode deixar marcas na personalidade adulta. 

A avaliação psicológica de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual é um 

desafio para os profissionais, devido à complexidade do fenômeno. O direito ao 

respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança 

e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais 

(HABIGZANG, 2004). É nesse sentido que existem atualmente os programas como 

a Fundação de ação Social (FAS), Conselho Tutelar (CT) e os Centros de 

Referência especializados de Assistência Social (CREAS), destinados ao 
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atendimento integral, geral e emergencial da criança e adolescente vítima de 

violência, visando: o acolhimento, intervenção multiprofissional e ações voltadas 

para a prevenção de novos casos; o atendimento médico individualizado para a 

proteção da vítima e medidas para a identificação do material genético do agressor 

e atendimento psicoterápico; social; internação hospitalar e notificação do caso. 

Todas essas etapas estão integradas e protegidas pelo ECA onde está disposto 

todos os direitos pela lei e a proteção integral à criança e ao adolescente. Lei nº 

8069/90 define que o CT é um “órgão permanente e autônomo, não judicial, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente, definidos nesta Lei”. Instituição, na qual, é essencial para garantir a 

proteção da criança e do adolescente, tendo como objetivo uma proteção integral 

de maneira efetiva (BRASIL, 2008). Toda criança tem direito à vida, sem violência 

ou privação, tem direito a ser respeitada em todos os aspectos, direito a educação, 

a alimentação, devendo ser protegida (ECA). Essa lei Nº 8.069, de julho de 1990, 

com vigência da lei Nº 13. 105 de 2015 estabelecem primeiramente que: “Art. 4º É 

dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” 

(BRASIL, 1990). Para responder à questão norteadora: Podem as experiências 

vivenciadas na infância trazer alterações no desenvolvimento da sexualidade e 

consequências na vida adulta? Foi traçado o seguinte objetivo: definir violência 

infantil e identificar possíveis alterações ocasionadas no desenvolvimento; relatar a 

experiência de acadêmicos do terceiro ano de enfermagem na disciplina de saúde 

da criança e do adolescente correlacionando e aplicando a teoria assimilada em 

sala de aula na pratica diária durante estágio curricular em uma unidade de Saúde. 

Justificamos este relato pela necessidade de conhecermos as possíveis alterações 

comportamentais e no desenvolvimento ocasionadas pela violência infantil e 

relacionar com as experiências vivenciadas em âmbito domiciliar.  A utilização dos 

conteúdos assimilados nas aulas teóricas e a possível aplicação na prática também 

justificam o presente relato. METODOLOGIA: Para Rodrigues (2007), metodologia 
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é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para 

formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma 

maneira a sistemática. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta 

temática constitui um relato de experiência que ocorre a partir da experiência 

vivenciada pelas autoras, acadêmicas da terceira série, em ensino clínico na 

disciplina de Saúde da Criança e do adolescente, no período de estágio que 

aconteceu de março a abril de 2016, durante uma prática comunitária em uma 

Unidade de Saúde de Curitiba, realizando atividades dentro do Programa Saúde do 

Escolar (PSE) em uma escola Municipal onde através de relatos dos profissionais 

da escola obtiveram informações de situações de violência infantil observada e 

descrita da seguinte forma: duas crianças 8 e 9 anos, foram por mais de uma vez, 

praticando ou surpreendidas utilizando da força física ou coação verbal para 

conseguir satisfação sexual, chegando a praticar o sexo oral e ou o contato nu com 

partes íntimas de outras crianças no banheiro da escola no período das aulas. Para 

conseguir construir um alicerce sólido e a realização do presente relato buscou-se 

nas disciplinas de pediatria e psicologia, através de entrevista informal com 

docentes da graduação, informações e direcionamentos que pudessem contribuir e 

direcionar nosso caminho metodológico e a tentativa de encontrar argumentos que 

justificassem o comportamento dos escolares e respondessem a algumas das 

nossas inquietações para assim podermos traçar um plano de ação. Visando 

responder as muitas perguntas sem resposta foi realizada uma busca incansável na 

literatura e revistos os conteúdos já assimilados durante as disciplinas acadêmicas 

de base e curriculares para tentar identificar alterações no comportamento do 

escolar com possíveis alterações no desenvolvimento. Para maior riqueza e 

precisão das informações estas foram coletadas através de entrevista informal com 

diferentes profissionais da escola, docentes em momentos distintos e logo em 

seguida registrados, com o objetivo de manter a veracidade das informações. 

Também foi realizada observação direta dos escolares em um estudo duplo cego, 

dividido em dois momentos distintos: em um primeiro momento parte do grupo, 

autoras, sabiam da situação de violência, mas desconheciam nomes ou 

características que pudessem identificar os escolares; Já o segundo grupo, tinha o 
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conhecimento dos dois meninos envolvidos e os observavam diretamente e também 

observavam a forma como os seus colegas que desconheciam realizavam a 

observação, coleta e registros dos dados; no segundo momento todas as 

acadêmicas sabiam quais eram os meninos envolvidos e os observavam e esta foi 

realizada em diferentes situações, momentos e espaços tais como: recreio, aula de 

educação física e palestras do PSE. O objetivo desta estratégia foi tentar identificar 

alguma alteração no comportamento destes escolares em diferentes momentos, 

locais, formas de observação e sob diferentes olhares de uma forma imparcial e 

sem influencias pessoais. Os dados obtidos foram registrados, e destacados as 

características em comum foram analisadas, para em seguida buscar resposta na 

literatura para os comportamentos destacados. Vale ressaltar que logo que chegou 

ao nosso conhecimento a situação de violência, de imediato foi orientada a escola 

para realizar a notificação do caso a rede de proteção da criança e do adolescente 

e estes acontecimentos foram também repassados aos enfermeiros da Unidade de 

Saúde. Para não comprometer e não confundir ou criar qualquer situação que 

pudesse prejudicar as ações futuras da rede de proteção em nenhum momento 

realizamos qualquer intervenção, conversa ou questionamento direto com as 

crianças envolvidas, apenas as observamos e realizávamos os registros dos fatos. 

Para manter o sigilo, ética e preservar a integridade das crianças optou-se por 

determinar nos relatos de experiência a utilização dos termos: Componentes 1; 2; 

3; 4; (constituem os autores) 5; 6; 7; 8; para os professores da escola e demais 

profissionais informantes e para as crianças envolvidas o termo: criança A; criança 

B; criança C e criança D. A busca na Psicologia direcionou o caminho e uma forma 

investigativa para melhor compreender e tentar justificar o comportamento e assim 

determinar um plano de ação, tendo uma contribuição significativa neste relato de 

experiência. Também foram selecionados artigos científicos e livros que melhor se 

enquadraram nesta revisão e em nossos objetivos, a fim de desenvolvê-la de forma 

planejada e sistemática. Com dados e informações coletadas em artigos científicos, 

livros e protocolos existentes foram selecionados diversos conceitos de diferentes 

autores, visando disponibilizar informações para melhor compreender o 

comportamento do escolar e desta forma estabelecer um plano de ação e 
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orientação aos demais profissionais. Os descritores utilizados na presente pesquisa 

foram: Violência Infantil; Enfermagem; Criança. REVISÃO DE LITERATURA: O 

ECA, Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 anos de idade 

incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade 

(artigo 2o) (BRASIL, 1990). Segundo Freud (1973), o desenvolvimento da 

personalidade forma-se através de uma sequência de estágios psicossexuais que 

ocorrem desde o nascimento até a adolescência. São eles: 

• Estágio oral: decorre entre o nascimento aos 12/18 meses, em que o 

bebê obtém prazer através de várias ações como: mamar no seio da mãe, levar 

objetos à boca, ganhar experiência e controlo sobre si próprio e descobrir novas 

coisas sobre o seu corpo. Neste estádio a zona erógena é a boca, lábios e língua. 

O conflito psicossexual é o desmame que ocorre no fim do período do estádio oral, 

em que o bebe deixa de mamar. Ocorre a formação do ego (BEE, 2011). 

• Estágio anal: decorre entre os 12/18 meses até aos 3 anos. O bebe 

obtém prazer através da estimulação do ânus ao reter e expulsar as fezes, 

continuando também a obter prazer através da boca, lábio e língua (estimulação 

oral). É nesta fase que as crianças começam a ganhar controle da remoção de 

esfíncteres. A zona erógena é o ânus. A sexualidade é auto erótica e há um reforço 

do ego (BEE, 2011). 

• Estágio fálico: decorre entre os 3 e os 6 anos. A criança tem tendência 

a seguir os hábitos do progenitor do mesmo sexo e ao mesmo tempo sente-se 

atraído pelo progenitor de sexo oposto. A zona erógena é a zona genital, as crianças 

sentem uma curiosidade entre a menina e o menino (BEE, 2011). 

• Estágio de latência: decorre entre os 6 anos e a puberdade. Neste 

período de tempo a criança começa a dar importância as relações com os colegas. 

A criança investe a sua energia nas atividades escolares. Não havendo nenhum tipo 

de fixação (BEE, 2011). 

• Estágio genital: Ocorre após a puberdade, na faixa dos 12 anos. Neste 

estádio surge uma ativação da sexualidade, as pessoas de sexo aposto têm 

tendência a sentirem-se atraídas uma pela outra. O prazer sexual envolve todo o 
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corpo, integrando todas as zonas erógenas, principalmente o órgão genital quando 

estimulado pelo parceiro. Este é o último estágio do desenvolvimento psicossexual. 

Não existe nenhuma fixação, mas sim um desenvolvimento da maturidade, a 

ultrapassagem da sexualidade auto erótica, a satisfação do desejo sexual e a 

capacidade de amar e de cuidar (BEE, 2011). 

A cada estágio psicossexual corresponde uma determinada zona erógena, 

um conflito/experiência que pode deixar marcas na personalidade adulta (FREUD, 

1973). De acordo com Bee (2011), os níveis de desenvolvimento que Piaget 

formulou consistem em estágios do desenvolvimento cognitivo, subdivididos em 

quatro estágios evolutivos e sequenciais do crescimento humano, qualitativamente 

diferentes entre si, que vão desde o nascimento à idade adulta. Em cada estágio, a 

criança desenvolve um novo modo de operar, sendo variável de indivíduo para 

indivíduo, obedecendo a um desenvolvimento gradual. De modo geral, os estágios 

de desenvolvimento de Piaget estão assim divididos em: estágio sensório motor; 

estágio pré-operacional: estágio das operações concretas: onde neste estágio 

ocorre geralmente dos 6 aos 12 anos de idade. Há um desenvolvimento cognitivo 

das operações mentais das crianças, que vai pensando logicamente sobre eventos 

concretos, mas ainda possui dificuldades de lidar com conceitos hipotéticos e 

abstratos. Isso implica, dentre outros, na capacidade de combinar, separar, ordenar 

e transformar objetos e ações, bem como da noção de reversibilidade e o raciocínio 

silogístico (BEE; BOYD, 2011). A criança apresenta um declínio do egocentrismo, 

começa a se socializar em grupos, reconhecendo uma liderança. Compreendem 

regras e estabelecem compromissos. Possuem uma linguagem socializada, mas 

ainda têm uma inabilidade em entender pontos de vista diferentes. Assim, por meio 

das operações, os conhecimentos construídos anteriormente pela criança vão se 

transformando em conceitos (BEE; BOYD, 2011) e por fim estágio das operações 

formais que se inicia aproximadamente aos 12 de idade e prossegue em diante. 

Nele, são desenvolvidas capacidades de se pensar em conceitos abstratos e no 

próprio processo de pensamento. Há a presença de pensamento hipotético dedutivo, 

raciocínio lógico, raciocínio dedutivo, capacidade de resolução de problemas e de 

pensamento sistemático; a linguagem está desenvolvida, permitindo discussões 
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lógicas e que cheguem a conclusões. É o período em que há a maturação da 

inteligência do indivíduo, em que há a capacidade de pensar sobre o seu próprio 

pensamento, ficando cada vez mais consciente das operações mentais que realiza 

ou que pode realizar diante do meio que o cerca (BEE; BOYD, 2011). Pode-se dizer, 

então, que o desenvolvimento, na concepção piagetiana, é fundamentalmente um 

processo de equilíbrio sucessivo que conduzem a maneiras de agir e de pensar 

cada vez mais complexas e elaboradas. Utiliza-se a psicologia na solução de 

problemas práticos. No Brasil, as pesquisas sobre violência na infância estão sendo 

cada vez mais investigadas para determinar a avaliação e a intervenção necessária 

para essas vítimas. Pesquisas que se tornam cada vez mais importante, pois afetam 

o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças. Violência que pode ser 

definida por qualquer contato que de alguma forma de estimulação sexual por outra 

pessoa, que pode incluir toques, carícias, sexo oral, ou qualquer outro tipo de 

penetração seja ela digital genital ou anal. Podendo não ter contato físico, sendo 

estimulado pelo simples fato da outra pessoa sentir prazer no momento de a criança 

despir-se, assédio, exposição, imagens pornográficas ou exibicionismo, sendo ou 

não por familiares e responsáveis (HABIGZANG, 2004). A psicologia aplica essa 

violência em três conjuntos de fatores que podem impactar o desenvolvimento da 

criança: fatores intrínsecos a criança (como vulnerabilidade e resiliência pessoal), 

fatores extrínsecos que envolvem a rede de apoio social e afetiva da vítima, e 

fatores relacionados a violência sexual em si que consiste no grau de parentesco 

entre o agressor e a vítima. Importante ressaltar que a criança pode apresentar 

depressão, transtorno de ansiedade, hiperatividade, déficit de atenção e transtorno 

do estresse pós-traumático sendo um dos mais citados e identificados nas crianças 

em psicopatologia (HABIGZANG, 2004). Quando a violência ocorre em contexto 

familiar, o agressor utiliza o seu papel de cuidador por conta da confiança que a 

criança tem nele, e começa a violência de forma mais sutil até chegar em uma forma 

mais extrema, pois, assim a criança não consegue identificar a violência, portanto 

não fala para ninguém. Quando a criança começa a identificar, o agressor usa 

chantagens para a criança ficar em silêncio; estudos apontam que é mantido por 

pelo menos um ano, tempo necessário para que a criança possa sentir-se culpada 
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de tudo, deixando oculto ao resto dos familiares por medo de ser punida 

(HABIGZANG, 2006). Diante da psicologia a vários fatores externos que ajudam a 

não extinguir esse tipo de violência por conta da não flexibilidade, estando de forma 

direta ou indireta o envolvimento de profissionais de saúde, educação deixando de 

lado a denúncia. Quando crianças comentam sobre assuntos que são superiores à 

sua idade, são comuns alguns profissionais definirem isso como uma fantasia criada 

pela criança. Atualmente se tem profissionais capacitados para lidar com essas 

crianças, com a ciência de que eles na maioria das vezes falam a verdade, essa 

revelação pode ser um momento crucial para a criança representando um risco de 

trauma suplementar. Isso mostra que é cada vez mais importante à denúncia 

dessas suspeitas de violência, conhecendo as implicações legais e éticas da 

intervenção ou omissão do caso (HABIGZANG, 2006). Diante das consequências 

que essa violência pode causar na criança, torna-se mais difícil a identificação 

psicológica, exigindo uma capacitação maior de psicólogos e outros profissionais. 

Além disso, deve-se haver um planejamento da intervenção a ser feita considerando 

completamente o desenvolvimento dessa criança e até da sua própria família e os 

fatores de risco que podem estar relacionados, considerando que cada 

planejamento deve ser feito com base individual, e não um planejamento no qual 

será usado para todos, bem como os tratamentos serão de forma individual 

(HABIGZANG, 2004). O trabalho a ser desempenhado deve ser baseado em 

adquirir a confiança dessa criança, revendo sentimentos, resgatando autoestima e 

esperança para que o desempenho do tratamento psicológico tenha um resultado 

positivo, tentando fazer com que o problema vire algo para motivá-lo a buscar ainda 

mais interesse pela vida, e deixar de lado o conceito que aquela violência é algo 

que vai empatar a vida dela, para que isso deixe de ser obstáculo é necessário nas 

primeiras etapas do tratamento, sendo parte dele, a criança relembrar, repetir e 

tenha uma nova experiência da violência. Fatores que irão definir quanto tempo a 

vítima vai estar e necessitar de tratamento psicológico (HABIGZANG, 2006). 

Tratamentos que buscam que a vítima melhore seu próprio conceito, ajudando a 

definir seu papel, sua sexualidade, suas escolhas, conhecimento do seu próprio 

corpo. Terapias feitas muitas vezes em grupo da mesma faixa etária, para que a 
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vítima não se sinta só buscando então trazer para a realidade da vítima o conceito 

daquilo que lhes faz bem ou não, que traz segurança ou não, estabelecer limites 

próprios, sabendo ter autocontrole, ressaltando a comunicação verbal e estimulando 

a transformação de ação em sentimentos (HABIGZANG, 2004). Portanto, a 

psicologia aplicada, ou seja, o tratamento psicológico é para que a vítima saiba 

dividir e levar a vida, tendo para si através da sua própria reconstituição de 

dignidade um conceito positivo sobre si mesmo, deixando de ficar calada, sabendo 

lidar com as situações que vive no dia-a-dia, e superando seus traumas com a ajuda 

do tratamento (HABIGZANG, 2006). Para o ECA toda criança tem direito à vida, 

sem violência ou privação, tem direito a ser respeitada em todos os aspectos, direito 

a educação, a alimentação, devendo ser protegida. Referente a isto, foi criada o 

estatuto da criança. Essa lei Nº 8.069, de julho de 1990, com vigência da lei Nº 13. 

105 de 2015 estabelecem primeiramente que: “Art. 4º É dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (BRASIL, 1990). Ao 

artigo 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Art. 

2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompleto, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Compreende 

ainda que: “Art. 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” (BRASIL, 1990).   

Respeitar sem limites, sem olhos de maldade, sempre lembrando que toda criança 

deve ser protegida para que cresça conhecendo as duas faces da sociedade em 

que vive, mas não, sendo colocada á a mostra gratuita. A criança é o refletor dos 

adultos que a cercam. Sabendo disso cabe a nós a responsabilidade como ser 

humano, dar o melhor exemplo, para que futuramente não possamos reclamar da 

sociedade que se criou, se nós não soubemos educa-la, ou protegê-la, como 
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poderemos cobrar mudanças, melhorias, se isso não fez parte da infância. Não 

devemos esquecer que o adulto de hoje foi há criança de ontem, somos um 

interminável ciclo, que deve ser protegido (BRASIL, 1990). Como exemplo: “Art. 5º 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 

qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”. “Art. 6º 

Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, 

as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a 

condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento” 

(BRASIL, 1990). O Art. 131 da Lei nº 8069/90 define que CT é um “órgão 

permanente e autônomo, não judicial, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei”. 

Instituição, na qual, é essencial para garantir a proteção da criança e do adolescente, 

tendo como objetivo uma proteção integral de maneira efetiva. Atuação que vai além 

de um órgão apenas, pois, depende de uma equipe multidisciplinar ou o que 

chamamos de “Sistema de Garantia” para que haja uma real efetivação nos 

objetivos traçados para a criança e ao adolescente, sem exceder suas próprias 

atuações (BRASIL, 2008). O artigo 18 diz: É dever de todos velar pela dignidade da 

criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor (BRASIL, 1990). Serviço 

considerado desafiador, pois, tem que fazer com que diversos órgãos, autoridades 

e entidades que integram o Sistema de Garantia aprendam a trabalhar em “rede” 

através do compartilhamento de ideias, buscando de forma conjunta a melhor 

decisão a ser tomada para que haja efetiva e integral solução para determinado 

problema, tendo consciência de que é um problema que aflige a todos e não apenas 

a criança ou adolescente que precisa acolhimento, pois, a Portaria nº 104 de 25 de 

janeiro de 2011 inclui a violência de qualquer espécie na lista de doenças e agravos 

de notificação compulsória (BRASIL, 2008).  Quando o profissional de saúde se 

depara com a situação e deseja tomar uma atitude para que essa criança deixe de 

ser vítima, com ou sem a autorização dos pais mesmo eles sendo uma grande 

suspeita deve informá-los da notificação que será aberta nos órgãos competentes, 
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conforme preconizado no ECA no artigo 13 e 245 (Artigos que estabelecem a 

obrigação dos profissionais em geral, não especificamente da saúde a notificar o 

CT das suspeitas ou confirmações de maus-tratos contra a criança ou adolescente). 

Após a ficha de notificação feita pelo profissional de saúde, encaminhado para a 

Gerência de Epidemiologia e informação, como preconizado pelo ECA, o 

profissional poderá abrir mais uma ficha de Notificação Protetiva que irá ser 

encaminhado à Gerência Distrital de Assistencial/ GERASA, no qual, resguardará e 

garantirá a segurança do profissional caso sinta-se ameaçado, isso implicará uma 

ligação (DISQUE 100) que irá solicitar ao Distrito Sanitário uma estratégia 

assistencial para esse profissional. Importante ressaltar que essas notificações 

serão todas encaminhadas para o Conselho Tutelar (BRASIL, 2008). Quando o 

profissional detecta que a criança está correndo risco de vida, é necessário um 

contato direto e imediato com o CT (BRASIL, 2008).  Quando há uma busca do CT 

para uma efetiva solução nos casos de violência sexual ou de qualquer outra 

espécie contra crianças e adolescentes, deve-se haver uma ação conjunta entre o 

próprio Conselho Tutelar, Ministério Público, tanto a Polícia Civil como a Militar, a 

Justiça da Infância e Juventude além dos órgãos públicos responsáveis pelas 

políticas de saúde, educação, assistente social, entidades de atendimento e uma 

equipe multidisciplinar, sendo necessário o cumprimento de cada papel visando a 

importância deles em cada etapa do encaminhamento da criança. Quando a criança 

não apresenta um responsável legal, o CT tem como dever acompanhar a criança 

em todas as etapas, ou quando o responsável legal é suspeito da agressão o 

Conselho deve se fazer presente na unidade de saúde de referencia a criança, para 

prestar toda e qualquer assistência cabível e legal naquele determinado momento 

(BRASIL, 2008). Com a falta de estrutura do poder público, a realização do serviço 

do Conselho Tutelar fica mais difícil, então passam a agir mais de forma preventiva, 

tendo uma preocupação coletiva, visando à implementação de programas 

específicos de atendimento e serviços públicos especializados para a violência 

sexual, permitindo combater a causa do problema e encontrar soluções efetivas e 

definitivas, tanto para a criança em particular quanto para sua família. Para que isso 

aconteça é necessário a elaboração e implementação dessas políticas públicas na 
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municipalização do atendimento como referido na diretriz primeira da política de 

atendimento traçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, visando o 

atendimento e a proteção integral que lhe é devida (BRASIL, 2008). A iniciativa que 

devem ser tomadas pelo CT, pode citar desde a realização de campanhas de 

conscientização da população no sentido de encaminhamento de denúncias de 

suspeita ou confirmação de casos de violência contra a criança e adolescente, 

orientação e capacitação dos profissionais de saúde e da rede de ensino, para que 

haja uma eficiência na identificação e notificação de ocorrências similares, como 

está disposto nos Arts. 13 e 56, inciso I da Lei 8069/90, até a criação de lares 

especializados para o acolhimento dessa criança vítima da violência sexual 

(BRASIL, 2008). Desenvolver programas de orientação e apoio as famílias da vítima, 

com apoio no plano jurídico também, para que saibam e aprendam a lidar com a 

situação, sendo capacitado para ajudar os órgãos que irão atuar na busca da 

solução precisa e definitiva. No entanto, as ações a serem desenvolvidas, devem 

ficar a cargo de órgãos municipais encarregados de executar a política pública na 

área da criança e do adolescente direta ou indiretamente, como as secretarias de 

educação, saúde, assistência social, entre outras, mas sem que precise haver um 

envolvimento e atuação dos órgãos estaduais e Federais (BRASIL, 2008). 

Atualmente estamos vivenciando uma onda de violência jamais presenciada e 

noticiada, todos os dias nos deparamos com mães, pais, tios, avôs, e outros 

familiares em desespero ou total desapego com os casos de ocorrência. Não se 

sabe ao certo quantos casos de crianças que sofrem abuso físico, psicológico, 

porque a grande maioria dos casos acontece dentro da própria família ou de 

pessoas próximas que frequentam a residência. Sendo um fator agravante, pois 

devido a isso o abuso pode estar ocorrendo por meses e anos sequenciados, sem 

sequer ser notado. Sabemos que muitos casos não chegam ás autoridades 

responsáveis, ou porque as famílias são desacreditadas ou leigas, e/ou porque o 

próprio agressor reside na casa onde existe conivência de ambos os responsáveis. 

Há tempos ouvimos falar em violência contra a criança e nós como profissional 

muitas vezes não acreditamos que esse fato ocorra com tanta frequência, e sim se 

tornou caso de saúde pública, estudos apontam que dentro de dez anos as 
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ocorrências de abusos aumentaram absurdamente e quando levamos os casos a 

adiante estamos levando conscientização a população e as famílias que fiquem 

atento ás mudanças de comportamento de seus filhos, e a não se calarem diante 

de tal covardia. Queremos salientar a importância da descoberta no início dos 

abusos seja ele físico, psicológico, negligência e de atos libidinosos, para podermos 

ter uma chance de que no futuro não termos um adulto com transtorno de 

personalidade, talvez agressivo, antissocial, ou até mesmo que cometa os mesmos 

abusos há outras crianças, pois é a realidade a qual ele conheceu. Nosso caso em 

questão traz uma criança, que ainda muito cedo já demonstra e realiza atos precoce 

de erotização, a qual chama a nossa atenção. Evidenciando também nossa 

preocupação, já que se trata de uma criança em fase escolar, com características 

de dominância sobre os outros coleguinhas do mesmo sexo. Muitos acreditam que 

toda violência sofrida seja culpa da vítima, em um mundo onde poucos se assumem 

culpados, é mais racional transferir a culpa ao frágil, que não sabe ainda o sentido 

da palavra defesa. Com isso temos os protocolos e guias de atendimentos as 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que vem para auxiliar os 

profissionais da saúde a tomarem a melhor decisão, e cuidados que serão 

essenciais para a recuperação integral ou porque não dizer parcial dessa vítima. 

Infelizmente não podemos prometer o total retorno e integração a sociedade. Pois 

não temos como saber ao certo o quão e profundo as marcas alcançaram. Nesse 

contexto Schraber et al (2006) refere que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

(OMS, 2002) definiu violência como: O uso intencional da força física ou do poder 

real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 

uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Estabelece 

também as diferenças e distensões da violência, a qual se refere como modalidades, 

são elas: violência física, violência psicológica, violência sexual, 

negligência/abandono/privação, violência financeiro-econômica-patrimonial, 

trabalho infanto-juvenil e violência institucional (SCHRAIBER et al, 2006). Quando 

usamos a palavra violência abrimos um leque de variantes de como possa ser e de 

que tipo. Nosso caso encaixa-se em violência sexual infantil e erotização precoce, 
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pois não sabemos ao certo qual meio familiar e qual exemplo essa criança possui 

em seu lar, nem ao menos o referencial adulto que ela possui (MURARO, 2008). O 

ECA defende e destaca o direito da criança quando diz: Art. 4º É dever da família, 

da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (GUZZO et al, 2011). Art. 

18. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 

constrangedor. Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou 

violação dos direitos da criança e do adolescente. No entanto o que presenciamos 

em muitos casos é a total negligencia e descaso com vítimas de violência sexual. 

Em muito por não saberem conduzir corretamente, ou até mesmo pela tardia 

comprovação dos casos e pela negligência que é o ato de omissão do responsável 

pela criança ou adolescente em prover as necessidades básicas para o seu 

desenvolvimento (MURARO, 2008). A violência sexual compreende toda ação na 

qual uma pessoa em situação de poder obriga outra pessoa a realizar o ato em si, 

por indução, atribuída por força física, por influência psicológica, ameaça e uso de 

armas e auxílio de drogas, para obter satisfação sexual (BRASIL, 2010). Os 

protocolos trouxeram uma nova visão para prestação de cuidados a serem 

prestados assim também, como a rede proteção à criança e adolescente. Que no 

âmbito para o encaminhamento para o atendimento que defini a natureza da 

violência, podendo ser física, psicológica ou por negligencia. Para realizar a 

notificação obrigatória a rede de proteção propõe quatro modalidades, são a elas 

de proteção ou omissão prejudicando a integridade violando seus direitos. Saúde, 

quando a criança ou adolescente são negligenciados para a manutenção da saúde. 

Educação, quando os responsáveis não matriculam as crianças ou adolescentes na 

escola, ou não acompanham o desenvolvimento escolar e a estrutural, quando 

incide as condições econômicas, social prejudicando o desenvolvimento e seu 

crescimento (MURARO, 2008). Abuso sexual sem contato físico é caracterizado por 

assédio sexual por propostas de relações sexuais. Na maioria das vezes, na 
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posição de poder do agressor sobre a vítima, que é chantageada e ameaçada pelo 

mesmo. O Abuso Sexual Verbal pode ser definido por conversas abertas sobre 

atividades sexuais destinadas a despertar o interesse da criança ou do adolescente. 

Os telefonemas e as trocas de mensagens obscenas também são uma modalidade 

de abuso sexual verbal. O Exibicionismo é o ato de mostrar os órgãos genitais ou 

de se masturbar diante da criança ou do adolescente. O Voyeurismo é o ato de 

observar fixamente órgãos sexuais de outras pessoas, quando estas não desejam 

ser vistas, buscando obter satisfação com essa prática (GUZZO et al, 2011). Temos 

também o abuso sexual com contato físico que são atos físicos que incluem carícias 

nos órgãos genitais, indução de tentativas de relações sexuais, masturbação, sexo 

oral, penetração vaginal e anal. O código penal define estupro como, constranger 

alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar 

ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso (Lei N° 12.015/2009) 

(BRASIL, 2010).  Com isso os protocolos proporcionam melhor entendimento dos 

casos e facilita sua notificação, pois, abordam desde os casos simples como 

também os casos mais graves. Assim todos os casos devem ser notificados, 

propiciando melhor atendimento, acompanhamento constante, redução nos danos 

psicológicos das crianças e até mesmo prevenção de novos casos ou repetição da 

violência em si. É dessa forma que a rede de proteção à criança desenvolve ações 

que promovem a prevenção de risco de violência contra a criança e ao adolescente, 

com ações preventivas e seguras (MURARO, 2008). Muraro (2008) defende que 

assim como os adultos as crianças e os adolescentes devem ser tratados com 

humanização e cuidado, pois, assim como os agravos de violência a adultos, as 

crianças e adolescentes também sofrem preconceito e distinção dos fatos ocorridos, 

sendo tratadas de forma desrespeitosa. A criança também sofre, ficam com marcas 

profundas do trauma sofrido, muitas não consegue manter uma rotina saudável, 

outras começam a reproduzir os atos que sofreram achando até mesmo normal. 

Devido a ser o que conheceram e viveram. Infelizmente, são poucos os casos de 

agressão e violência que a criança sai totalmente ilesa, sem sequelas físicas ou 

psicológicas. Devemos levar em conta que cada situação e caso possuem sua 

singularidade, mas que todas devem ser notificadas, apoiadas, sendo tratadas com 
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humanização sem distinção, com sigilo e respeito, orientação e apoio tanto aos pais 

e a criança e ao adolescente. Lembrando que é dever de todos quando houver 

suspeita ou comprovação a realizar a notificação da violência, que faz parte do 

grupo de Doenças de Não Transmissíveis (DANT´S). Sendo também dever dos 

gestores federal, estaduais e municipais promoverem e pôr em prática as políticas 

públicas permitindo ao setor da saúde, favorecer a prevenção e assistência às 

situações de violência contra crianças e adolescentes. A sociedade fica responsável 

por reivindicar e monitorar tais políticas, garantido que se cumpra todo o processo 

(GUZZO, 2011). RELATO DE EXPERIÊNCIA: O presente relato inicia-se com o 

ensino clinico de pediatria quando ao ser apresentado a escola Municipal onde 

realizaríamos as atividades educativas do Programa do Escolar nos foi apresentado 

uma situação de violência infantil que nos chamou a atenção pela idade das 

crianças e a forma como ela estava acontecendo. Através de relato o Componente 

6 nos traz a informações sobre duas crianças (8 e 9 anos) que por mais de uma vez 

foram flagradas sem roupas no banheiro manipulando as partes intimas de outros 

meninos. [...eles foram pegos no banheiro se esfregando na frente em outro menino, 

um segurava e o outro se esfregava]. Segundo o informante não se tratava da 

primeira vez que isso ocorria, e os mesmos já haviam sido repreendidos por isso. 

[...em uma vez ele foi trazido para minha sala, eu perguntei o que ele estava fazendo, 

e ele me respondeu que estava fazendo sexo...]. O relato foi reforçado com a 

informação que outros professores e funcionários e até mesmo outras crianças já 

haviam presenciado e relatado o fato aos seus professores; [...não achem que fica 

só nisso, eles já foram vistos fazendo sexo oral em outro menino...], comenta 

indignada. O Componente 7 reforça a informação dizendo [...os escolares A e B já 

foram trazidos para minha sala mais de uma vez por este mesmo motivo e mesmo 

sendo orientados e advertidos tornaram a repetir, não sei mais o que fazer...]. O 

Componente 8 relata [...duas crianças vieram e me contaram que os meninos A e 

B estavam pelados no banheiro transando com um outro menino, eu achei que era 

brincadeira de criança e nem levei a sério...]. Componente 6 com um tom de voz 

revoltado declara e expõe [... estava "tudo bem" até então, quando de repente chega 

no meu filho. Vim buscar meu filho na escola, quando encontrei ele chorando no 
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portão, perguntei o que tinha acontecido ele disse que um menino tinha chupado o 

"pipi" dele, fiquei revoltada demais e não pensei duas vezes para vir aqui e tentar 

dar um jeito nisso. Na hora nem pensei na minha profissão, mas sim no meu filho...]. 

Intervém falando: [...mas agora acredito que vai ficar mais difícil para eles, foi 

colocado uma inspetora na porta do banheiro no recreio, orientei as professoras a 

não permitir que meninos saiam em um mesmo momento da sala... estamos todos 

de olhos neles...]. Com base nas informações o Componente 4 de imediato orienta 

os Componentes 6 e 7 que se trata de um caso de suspeita de violência infantil, que 

este comportamento sugere repetição de algo já visualizado ou vivenciado por uma 

destas crianças (A ou B), e que a rede de proteção deveria ser imediatamente 

acionada; que a partir daquele momento, fossem evitadas situações de 

interrogatório na busca de informações diretas com as crianças, pois isso poderia 

criar fantasias na mente infantil dificultando a ação da rede de proteção no caso, 

isso valeria para nós Componentes 1, 2 e 3, as autoras. A partir desta informação 

fomos informados sobre a metodologia para a coleta de informações, o estudo duplo 

cego onde os componentes 2 e 3 não sabiam quem era a vítima (criança A), apenas 

o componente 1 foi informado qual era a criança A.  Componente 2 e 3, surpresos 

[...no primeiro momento não sabíamos quem era, não tivemos nenhum contato com 

a criança, nos baseamos em conhecimentos que "já tínhamos", e com isso houve 

da nossa parte um pré-conceito, julgamos sem saber. Esperávamos que ela 

(criança A) tivesse uma atitude mais feminina, demonstrasse atitudes mais frágeis, 

e pelo que notamos estamos completamente enganadas...]. Componente 1 

surpreso e pensativo [...O componente 4 se informou quem era a criança A, e depois 

contou e mostrou quem era, mas em segredo para o Componente 2. Tinha a mesma 

concepção que o Componente 2 e 3. Então em um dia de estágio na escola, 

decidimos ir até o pátio no momento de intervalo eu e o componente 4 e começamos 

a procurar a criança A para observá-la; achamos e começamos a conversar, e nesse 

descuido acabamos perdendo ela de vista. Quando nos demos conta, ela estava 

bem atrás de nós, onde concluí que a criança A estava mais seguro do que 

pensávamos pelas atitudes por ele apresentada, além de eu ter notado que ela 

também nos observava e tinha um certo controle sobre as pessoas ao seu redor e 



30 
 

parecia saber que era observada. Após os Componentes 2 e 3 ficarem sabendo 

[...quem diria! Ficamos absolutamente surpresas com o que vimos quando o 

Componente 1 e 4 nos contaram quem era a criança, realmente não estávamos 

esperando, até porque não iríamos achar nunca se dependesse das atitudes 

femininas que tínhamos pensando que veríamos. Muito pelo contrário, atitude 

totalmente masculina, e dominante ainda..]. O Componente 4 ao entra em contanto 

com o componente 5 para conseguir entender melhor a situação, e tentar identificar 

alguns outros tipos de ponto de vista. Então o componente 5 explicou [...vejamos 

assim, todos estão julgando a criança A, mas ninguém pensou na possibilidade que 

ele pode ser vítima. Devem tentar deixar a criança livre, para que você não o prenda 

e nesse prender instigue ainda mais a procurar um refúgio, e fazer aquilo que estão 

proibindo, acho que é uma grande possibilidade a se pensar, conforme li na 

literatura. Acredito que seja necessária uma conversa com os componentes 6,7, 8, 

para que possam ver as outras formas de pensar, e analisar se essa criança não 

está sofrendo algum tipo de abuso, ou até mesmo, vendo algo que não convenha 

para a idade. Não podemos julgar simplesmente pelas atitudes, mas sim ver a raiz 

da causa dessas atitudes, porque a criança A só está reproduzindo aquilo que 

aprendeu de alguma forma, incluindo até a possibilidade de ser uma vingança 

inconsciente, fazendo com que tenha um prazer na raiva, então acredito que deve 

investir mais nisso para saber de onde vem...]. Encerrou-se o estágio, mas o 

componente 4 continuou nos trazendo informações que foram coletadas, 

descobertas, além dos relatos. [...Não conhecíamos, nem buscamos conhecer os 

laços familiares destas crianças, até que descobrimos quando o "tio" veio buscar a 

criança A na escola. O "tio" se apresentava como "tia", totalmente vestido como 

mulher, mas com barba por fazer e se identificava até como "mãe" dele (criança A), 

inclusive falou que moravam juntos...]. O Componente 6 após algumas tentativas 

de intervenções e mudança na escola relata: [... Agora, com a ajuda do componente 

4 e 5 consegui entender e passei até a ter "dó" da criança A, porque percebi que 

não é culpado mas tudo indica que é a vítima por causa do meio onde vive, consegui 

deixar que meu instinto materno ficasse de fora naquele determinado sentido, 

porque esse instinto agora é movido e tem um ponto de vista diferente, que causa 
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esse sentimento de "dó" pela criança A, e isso faz com que eu busque me inteirar 

mais do assunto para que de alguma forma eu consiga ajudar...]. Componente 7 

convicta e mais aliviado [... com a ajuda do componente 5, eu, o componente 4, 6 e 

8 passamos tentar algumas coisas aqui na escola, como deixar eles (criança A, B, 

D) mais livres na escola para que percebessem que podem contar com a gente. 

Ficou melhor, pois, não temos mais o problema deles "sentirem o prazer de fugir da 

gente (componente 6, 7 e 8) ", inclusive eles (criança A, B, D) até vem conversar 

comigo aqui na minha sala. Agora estou mais segura, e consigo com minhas 

colegas ver de uma forma diferente essas coisas...]. DISCUSSÃO/ ANÁLISE DOS 

FATOS: O caso estudado demonstra um contato maior com a fase anal e fálica 

como pontos principais de estimulação. Com a retomada do estudo, foi identificado 

o principal problema que desencadeou o comportamento da criança: a Convivência 

com o familiar que apresentação comportamento homossexual assumido, 

visualizado quando o escolar é trazido à escola ou através de fala direta com o 

responsável. Sendo assim, a criança sendo vítima de uma violência visual e em 

contato com este determinado tipo de relação, começou a apresentar tal 

comportamento, influenciando posteriormente, o mais fraco entre seu vínculo social 

na escola. No entanto, apresentou comportamento dominante em relação aos seus 

colegas. A direção, pedagoga e professores da escola foram orientados a manter 

observação rigorosa em relação ao comportamento, facilitando a percepção e o 

cuidado mais rigoroso, como por exemplo, não deixar sair da sala acompanhado de 

outro colega para ir ao banheiro. Contudo podemos perceber que a cada estágio do 

crescimento e desenvolvimento que a criança passa, quanto maior for o contato e 

estimulação com a fase anal e fálica sobre a criança nessa fase, haverá uma maior 

possibilidade de desenvolvimento dessas características na criança futuramente.  

Evidencia-se certo pré-conceito e tende-se a estereotipar alguém quando se refere 

aos comportamentos homoafetivos. Observa-se também que quanto mais reprimido 

for, maior é a curiosidade e instinto de desafiar e provar que pode superar e fazer o 

proibido, sugerindo um comportamento meramente opositor ao que se espera. 

Quando o lado pessoal entra em conflito com o lado profissional há uma tendência 

a ações não imparciais e meramente punitivas ao agressor em relação ao agredido 
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e membro da família, isso pode gerar ações imprecisas e insensata e menos 

profissional. Evidencia-se a necessidade de buscar apoio em profissionais 

habilitados, rede de proteção à criança e ao adolescente, para que sejam tomadas 

as condutas corretas por olhares de diferentes profissionais e para não haja um pré 

julgamento antecipado e ou incorreto. Através da busca na literatura consegue-se 

entender e encontrar respostas ao comportamento das crianças, bem como 

identificar alterações no desenvolvimento conforme sugerido pelos autores, e a 

importância de seguir as orientações em caso de suspeita de violência, para que as 

medidas e ações tomadas não venham a expor ou agredir ainda mais a criança, 

mas constituir um instrumento de apoio para esta criança. Toda e qualquer situação 

de suspeita ou violência deve ser notificada à rede de proteção para que desta forma 

seja confirmada ou descartada. Deve-se tomar muito cuidado para não realizar 

muitas perguntas à criança em caso suspeito, pois isso pode confundir ou até 

prejudicar na identificação de fatos importantes para a confirmação da violência. 

Julgamentos ou interpretações pessoais sobre se é ou não um caso de violência 

podem ocultar, mascarar ou subnotificar situações de violência infantil e por isso 

devem ser evitados conforme recomenda a literatura. Desta forma observa-se a 

aplicabilidade e a correlação dos conhecimentos assimilados na teoria com a 

oportunidade de aplicá-los na pratica. AÇÕES DE ENFERMAGEM: Há uma 

dificuldade nas ações de enfermagem diante da violência contra a criança, pois, 

existe uma grande resistência da sociedade, da família e dos próprios profissionais 

de saúde em comunicar os departamentos devidos, quando pode haver algum 

indicio de que a criança é violentada sexualmente ou presencia atos inconvenientes 

no meio onde vive (ALGERI; SOUZA, 2006). Quando a equipe de enfermagem, 

tanto na Unidade Básica de Saúde quanto no hospital se depara com esse tipo de 

situação, é necessário que o enfermeiro conheça e construa uma forma de se 

relacionar com a criança, fazendo então com que haja uma confiança da criança no 

profissional para que assim consiga ter alguns detalhes mais precisos dessa 

possível violência que o indivíduo está sendo submetido e a partir disso obtenha 

ajuda (SILVA; et al, 2011). Cabe ao enfermeiro seguir algumas condutas quando há 

a possibilidade de a criança estar sendo submetida a essa violência, mas deve estar 
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ciente que passa a ser um desafio a ser superado diariamente com uma busca 

incessante da compreensão dos fatos, para que essas condutas que o mesmo deve 

seguir sejam eficazes e seguras quando colocadas em prática. A partir disso, é 

necessário então uma equipe multidisciplinar para a elaboração de um plano de 

cuidado (ALGERI; SOUZA, 2006). A primeira iniciativa a ser tomada pelo enfermeiro 

abrange o cuidado em si desse paciente, logo após, quando o paciente não 

apresenta nenhum risco de saúde, cabe a ele junto com a equipe multidisciplinar 

compor o diagnóstico desse indivíduo, envolvendo o tratamento e os possíveis 

agravos resultantes da violência no mesmo, contendo no planejamento ações 

educativas também, como orientação, encaminhamento, etc. Em critério de 

urgência deve-se fazer a notificação da violência contendo cunho obrigatório, 

estabelecendo um processo de proteção imediata da criança violentada, proteção 

no qual, é feita por algum órgão pertinente, como o Conselho Tutelar e o Ministério 

Público, passando então a responsabilidade e decisão para esses órgãos que a 

partir disso traçaram um plano de cuidado para criança envolvida no caso (SILVA 

et al, 2011). No entanto, é importante constatar que compõe no Código de Ética da 

Enfermagem, que é considerada infração ética “provocar, cooperar ou ser conivente 

com maus tratos” conforme Art. 52, com penas que variam entre uma simples 

advertência até a cassação de direito de exercer a profissão, incluindo em maus 

tratos todo e qualquer tipo de abuso (SALIBA et al, 2007). CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O desenvolvimento da personalidade forma-se através de uma sequência 

de estágios psicossexuais que ocorrem desde o nascimento até a adolescência. 

Diante das consequências que a violência pode causar torna-se mais difícil a 

identificação psicológica, exigindo uma capacitação maior dos profissionais de 

saúde. Deve-se haver um planejamento da intervenção a ser feita considerando 

completamente o desenvolvimento da criança, da sua família e dos fatores de risco 

que podem estar relacionados, considerando que cada planejamento deve ser feito 

de forma individual assim como o tratamento. O trabalho a ser desempenhado deve 

ser baseado em adquirir a confiança dessa criança. Sabemos que muitos casos não 

chegam ás autoridades responsáveis, ou porque as famílias são desacreditadas ou 

leigas, e/ou porque o próprio agressor reside na casa onde existe conivência de 
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ambos os responsáveis. Portanto, destacamos a importância da descoberta 

precoce dos abusos seja ele físico, psicológico, negligência e de atos libidinosos, 

para podermos ter uma chance de que no futuro não termos um adulto com 

transtorno de personalidade, talvez agressivo, antissocial, ou até mesmo que 

cometa os mesmos abusos há outras crianças. Ressaltamos a importância da 

notificação pelos profissionais e o acionamento dos órgãos responsáveis pela 

defesa dessa criança. 

 

DESCRITORES: Violência Infantil; Enfermagem; Criança. 
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A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS E ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM 

DURANTE O TRATAMENTO DOMICILIAR PROLONGADO DE CRIANÇAS EM 

OXIGENOTERAPIA 

Anelise da Rocha Carvalho 1; Bárbara Marin de Oliveira 1; Dayane Peyerl Giavara1;
 Sabrina do Rocio Kopietz 1; Wanderley Silvano Wos 2 

 

INTRODUÇÃO: Embora sua eficácia terapêutica tenha sido confirmada apenas na 

década de 1970, a Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) já vinha sendo 

utilizada nos últimos 50 anos, aproximadamente, melhorando a qualidade e 

expectativa de vida dos pacientes portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica (DPOC) com hipoxemia crônica (VIEGAS et al, 2000). A ODP é um dos 

inúmeros serviços executados no contexto da chamada Atenção Domiciliar (AD), 

sistema de cuidados subsidiado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de atenção 

primária, e que possibilita além de maximizar o cuidado adequado e a adesão à 

terapia, o convívio domiciliar e a participação da família no processo de cuidar e 

evolução do paciente, bem como o retorno do paciente às atividades cotidianas do 

qual ele estaria sendo privado/limitado enquanto em ambiente hospitalar 

(WATANABE et al, 2015). Na AD, cabe ao enfermeiro realizar todas as ações 

direcionadas ao paciente e seus familiares, sejam elas educativas ou assistenciais 

(COFEN, 2014). Portanto, frente a isto, é de responsabilidade do profissional 

enfermeiro informar aos responsáveis pela criança, no âmbito da educação em 

saúde, quais ações devem ser executadas para que a ODP seja realizada 

adequadamente. Consequentemente deve-se dar máxima atenção à qualidade das 

orientações passadas, para que não haja esquecimento ou rejeição destas devido 

à falta de compreensão por parte dos responsáveis, o que pode gerar complicações 

desnecessárias à saúde já comprometida da criança em razão de determinada 

pneumopatologia. De acordo com estudo realizado em Botucatu-SP (CAMARGO et  

1 Acadêmicas do curso de graduação de Enfermagem da Universidade Positivo. E-mail: 

sa_kopietz@hotmail.com tel: 041 9783-5399. 

 2 Enfermeiro especialista em Saúde da Família, docente da Universidade Positivo. E-mail 

wanderleiwos@hotmail.com. 
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al, 2008), em razão de realização inadequada de cuidados na ODP, 38% dos 

pacientes necessitaram de atendimento emergencial e 32% relatavam sono 

inadequado relacionado a dispneia e ao barulho do dispositivo de oxigênio. A partir 

destas informações, pergunta-se: quais orientações o profissional de enfermagem 

precisa fazer ao cuidador responsável pela criança submetida à ODP? 

JUSTIFICATIVA: Ao reunir informações de educação em saúde sobre cuidados aos 

pacientes pediátricos submetidos á ODP, tem-se um instrumento que auxiliará na 

redução das eventuais complicações ao paciente, que ocorrem em razão da falta 

de conhecimento acerca dos cuidados ao mesmo e ao equipamento utilizado na 

terapia. OBJETIVO: Descrever quais são as principais orientações de enfermagem 

ao (s) cuidador (es) responsável (veis) por crianças submetidas à ODP. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, objetivando 

reunir e sintetizar estudos publicados sobre os cuidados e orientações de 

enfermagem durante o tratamento de oxigenoterapia domiciliar prolongada em 

crianças. Para guiar a revisão integrativa, formulou-se a seguinte questão: quais 

são as principais orientações dadas aos cuidadores responsáveis pelo paciente 

pediátrico em ODP? Para seleção de literatura, foram utilizados como critérios de 

inclusão: Assunto principal: Oxigenoterapia, assistência domiciliar, equipe de 

assistência ao paciente, oxigênio. Tipos de estudo: Relato de casos e protocolos 

relacionados. Limites: pediatria. Idiomas: inglês e português. Ano de publicação: 

2012 a 2016. Quanto aos critérios de exclusão: todos os que não se encaixam nas 

exigências anteriores. As bases de dados utilizadas foram: MEDLINE, LILACS, 

BDENF. Os descritores utilizados para a busca foram: Enfermagem, Oxigenoterapia 

e Saúde da criança. Após a busca pelos critérios, foram encontrados quarenta e um 

artigos, dos quais quatro obedeceram aos critérios estabelecidos. Os dados foram 

categorizados, discutidos e classificados segundo os objetivos da revisão integrativa. 

Foi utilizada, além dos artigos selecionados, a Resolução COFEN nº464 de 2014. 

Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa por tratar-se de 

metodologia pedagógica da disciplina O Processo de Cuidar em Enfermagem na 

Saúde da Criança. RESULTADOS E DISCUSÃO: A partir da leitura e discussão 

dos artigos, os problemas relacionados à ODP foram identificados e as orientações 
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a estes foram classificados em três grupos: Quanto aos problemas relacionados à 

fisiologia do paciente: Utilizar o fluxo de oxigênio conforme prescrição médica. 

Umidificação de cateter com água destilada estéril para evitar lesões de vias 

respiratórias. Quanto aos problemas relacionados aos aspectos psicossociais do 

paciente: Apresentar relatório médico atualizado contendo revisão da prescrição da 

oxigenoterapia a cada seis meses, para a continuidade do tratamento. Investir na 

construção de vínculos com o paciente e a família/cuidador. Explicar a patologia 

para o paciente e família/cuidador bem como os efeitos da ODP na melhora desta. 

E quanto aos problemas relacionados ao equipamento: Manter o equipamento em 

bom estado de uso e conservação. Comunicar a empresa fornecedora se houver 

problema com o equipamento. Nunca rolar o cilindro na horizontal. Nunca 

movimentar cilindros com capacetes mal rosqueados. Nunca suspender cilindros 

pelo capacete. Nunca transferir gás de um cilindro para outro. Evitar exposição do 

cilindro ao fogo. CONCLUSÃO: Através desta revisão integrativa da literatura, 

conclui-se que a educação em saúde feita pelo profissional enfermeiro em relação 

à ODP, bem como a educação em saúde de diversas terapias realizadas em 

domicílio, é de indispensável presença para a promoção de evolução positiva da 

patologia do paciente pediátrico e para diminuição de re-internações em razão de 

complicações relacionadas à uma terapia domiciliar mal executada. Além disso, 

temos maior participação dos familiares no processo saúde/doença da criança em 

razão de maior confiança e competência no momento da realização de cuidados 

relacionados à ODP. CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE: Na contemporaneidade 

percebemos que a ODP é um tratamento que demonstra segurança e facilidade, 

vendo que essa terapêutica já vem sendo utilizada em grandes países como Chile, 

Austrália e Reino Unido, servindo como exemplo para países em desenvolvimento 

como Brasil. Como salientado ao longo desse texto a ODP promove a qualidade de 

vida, prolonga a expectativa da mesma, diminui o risco de infecções, considerando 

que o ambiente hospitalar aumenta o risco e a exposição dos pacientes a 

microrganismos patogênicos, além do tratamento hospitalar diminui o vínculo 

familiar, gerando também mais custos para a instituição. A partir da reunião destas 

pesquisas e informações aqui apresentadas sobre a ODP, percebemos que o 
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profissional de enfermagem tem maior participação na orientação e cuidados 

ensinados para a família, proporcionando uma maior segurança para a mesma, 

melhorando a eficácia das intervenções realizadas pelo enfermeiro, além de a ODP 

unir o contexto médico, econômico e social. 

 

DESCRITORES: Oxigenoterapia, Educação em Saúde, Enfermagem Pediátrica. 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

HOSPITALIZADOS VÍTIMAS DE LESÕES NÃO INTENCIONAIS 

 

Fernanda G.B.Santos1, Yasmim Fracaro2, Luciane F. Basegio3 

 

INTRODUÇÃO: Estudo construído a partir dos resultados encontrados na pesquisa 

desenvolvida no Programa de Iniciação Científica da Universidade Positivo ciclo 

2014-2015, intitulado “Perfil sociodemográfico e clínico de crianças e adolescentes 

hospitalizados vítimas de lesões não intencionais”. Tal pesquisa oportunizou o 

conhecimento do perfil da clientela em questão hospitalizada em uma determinada 

unidade de internação pediátrica do município de Curitiba. Esses dados trouxeram 

elementos que instigaram as pesquisadoras a dar continuidade nos estudos 

envolvendo a temática, por perceber lacunas no conhecimento. Sabe-se que o 

enfermeiro, seguindo as premissas legais do exercício de sua profissão, precisa 

oportunizar a equipe de Enfermagem ferramentas e condições que assegurem o 

adequado cuidado à criança/adolescente sob seus cuidados, além de estratégias 

que capacitem esta equipe para atuar como multiplicadores na educação em saúde. 

Entre as ferramentas que o enfermeiro possui a principal delas é a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (SAE). A SAE organiza o trabalho profissional da 

Enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos necessários, tornando 

possível a operacionalização do processo de Enfermagem, que por sua vez é um 

instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a 

documentação da prática profissional (COFEN, 2009). O processo de Enfermagem 
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deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e 

organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: 

histórico de Enfermagem, diagnóstico de Enfermagem, planejamento, 

implementação e avaliação de Enfermagem. A etapa do diagnóstico de enfermagem 

é um processo de julgamento clínico e existem diversas taxonomias que fornecem 

subsídios aos enfermeiros nesta etapa, e uma delas é a Classificação Internacional 

de Práticas de Enfermagem (CIPE), organizada pelo Conselho Internacional de 

Enfermeiros (CIE), definida como uma classificação de fenômenos (diagnósticos), 

ações (intervenções) e resultados de enfermagem (LUCIANO et al., 2014). A 

questão norteadora deste estudo é: Quais os diagnósticos de Enfermagem para 

crianças e adolescentes hospitalizados vítimas de lesões não intencionais? 

Considerando a importância e necessidade de implementar a SAE nos serviços de 

atendimento à saúde com participação da Enfermagem, Objetivou-se com este 

trabalho, realizar DE para crianças e adolescentes hospitalizados vítimas de lesões 

não intencionais, a fim de colaborar na organização do trabalho em uma unidade 

hospitalar específica, e sabendo da importância de um referencial teórico capaz de 

direcionar a elaboração de DE (diagnósticos de enfermagem), utilizamos a Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas (NHB) descrita por Wanda de Aguiar Horta, 

juntamente com a CIPE, para subsidiar este processo. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, realizada a partir de dados 

anteriormente coletados em unidade de pediatria de um hospital escola, localizado 

no município de Curitiba. Com relação aos aspectos éticos, como a pesquisa é uma 

continuidade de estudo anterior já submetido e aprovado pelo comitê de ética em 

Pesquisa do Hospital do Trabalhador (CAAE número: 36992314.7.0000.5225 em 

30/10/2014), não houve necessidade de nova submissão, apenas da realização de 

documento (adendo) expondo o novo objetivo criado a partir dos resultados obtidos 

com aquele estudo. Dessa forma, não houve necessidade de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, visto a pesquisa não ter intervenção direta com 

seres humanos. RESULTADOS: A partir do estudo anterior foi possível identificar 

fraturas de membros superiores (MMSS), fraturas de membros inferiores (MMII), 
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Traumatismo Cranioencefálico (TCE), lesão/laceração, politrauma e outros 

(ferimento por arma de fogo, engasgos, luxações) como as principais problemáticas, 

e a partir delas identificar as NHB afetadas, e então, utilizando a taxonomia da CIPE, 

criar DE capazes de subsidiar a prática profissional. Assim, após analisar 

minuciosamente as fichas de avaliação podemos observar quais os DE que mais se 

enquadram nas situações encontradas. Foram analisadas 140 fichas, dessas, sete 

foram descartadas, três por preenchimento incorreto e quatro devido à falta de 

informações necessárias para compreender a história da criança em questão. 

Portanto, foi possível analisar adequadamente 133 fichas, estas, foram então 

separadas de acordo com a problemática encontrada em: fratura, TCE, 

laceração/lesão, politrauma e outros (nessa categoria entram ferimentos por arma 

de fogo, engasgos, luxações), e logo após, organizadas em gráficos, contendo a 

quantidade de DE levantado por problemática. Por exemplo, das 133 fichas, 52 

eram relacionadas a fraturas de membros superiores e em 100% delas, foi possível 

encontrar o DE dor por fratura. Conseguiu-se observar assim, quais os 

diagnósticos mais presentes em cada problemática. Os DE relacionados aos 

agravos de maior prevalência, foram identificados na análise das fichas que 

compuseram a amostra deste estudo, e foram elencados um total de 85 DE que se 

repetiram conforme a problemática identificada, em seguida separamos de acordo 

com as NHB afetadas. Obteve-se 62 DE categorizados como Necessidades 

Psicobiológicas e 23 DE como Necessidades Psicossociais. Para as NHB 

Psicoespirituais não houve DE elaborados, pois não puderam ser identificadas tais 

necessidades nas fichas, pois as mesmas não contemplavam essa informação. 

Entre os diagnósticos referentes às Necessidades Psicobiológicas estão: Atividade 

psicomotora prejudicada; capacidade adaptativa intracraniana diminuída; 

capacidade para arrumar-se por si só prejudicado; conjunto de processos corporais 

alterados; desenvolvimento infantil prejudicado; dor por fratura; cefaleia presente; 

audição prejudicada; confusão presente; convulsão presente; integridade tissular 

prejudicada; intolerância a atividade; lesão por queda; mobilidade física prejudicada; 

risco e lesão perioperatória; visão prejudicada;  dor presente, entre outras. Entre os 

diagnósticos relativos as Necessidade Psicossociais, estaca-se: ansiedade 
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presente; autocuidado prejudicado; baixa estima situacional; ansiedade do 

cuidador; estresse do cuidador; autoimagem prejudicada; insegurança presente; 

enfrentamento familiar ineficaz; déficit de atividade de recreação; falta de 

conhecimento sobre prevenção de queda; entre outros. CONCLUSÃO: Com este 

trabalho foi possível relacionar os principais agravos que acometem crianças e 

adolescentes vítimas de lesões não intencionais com os DE que melhor explicitam 

sinais e sintomas referidos e apresentados por aqueles que vivenciaram o processo 

de hospitalização decorrente dessas injúrias, e ainda compreender a importância 

dos DE e o impacto que essa etapa tem na elaboração e continuidade do Processo 

de Enfermagem enquanto ferramenta da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem prestada a criança/adolescente e sua família em processo de 

hospitalização. Não se pode vislumbrar a realização dos cuidados de Enfermagem 

sem a fundamentação em um processo que o organize e sistematize, e, desse modo, 

a etapa da construção de DE é parte integrante e fundamental para que este 

processo ocorra. A sua construção atrelada às NHB, trouxe consistência e 

fundamentação teórica, capaz de justificar sua criação e posterior implementação 

nas ações de cuidar do enfermeiro. Como limitações do estudo cita-se a falta de DE 

relacionado às Necessidades Psicoespirituais, devido à ausência de informação 

relacionada a esse aspecto nas fichas utilizadas como base de dados para a 

elaboração dessa pesquisa. Porém, cumpre-se com o objetivo instituído e espera-

se que os resultados ora apresentados possam subsidiar o enfermeiro como 

instrumento de consulta e apoio para o desenvolvimento das demais etapas do 

processo de enfermagem e, consequentemente, facilitar a aplicação deste pelos 

membros da equipe de enfermagem. 

 

DESCRITORES: Acidentes, Enfermagem, Diagnóstico de enfermagem. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE O MANEJO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E A PREVENÇÃO DA LESÃO HIPÓXICO-

ISQUÊMICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

Layse Gabrielle de Mendonça¹; Melissa Alves Ploencio¹; Michel Marcos 

Dalmedico² 

 

INTRODUÇÃO: A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é definida como a cessação 

súbita da circulação sistêmica em indivíduos com expectativa da restauração de 

suas funções fisiológicas, e não portador de doença crônica intratável ou em fase 

terminal. Seu diagnóstico clinico é feito quando os seguintes sinais estão presentes: 

inconsciência, respiração agônica ou apneia e ausência de pulso carotídeo. 

(KNOBEL, 2010) Quanto ao perfil epidemiológico, a PCR é um evento de alta 

morbidade e mortalidade, e apesar dos avanços nos últimos anos relacionados a 

prevenção e tratamento, muitas vidas são perdidas devido à parada 

cardiorrespiratória, ainda que não se possa ter a exata dimensão do problema 

devido a falta de estatísticas a esse respeito. Podemos estimar algo em torno de 

200.000 PCRs ao ano no Brasil. (GONZALEZ et al, 2013) Segundo dados do 

ministério da saúde do Brasil durante o ano de 2011, as doenças do aparelho 

circulatório representaram 335.213 mortes em todo o país. No total de doenças 

desse sistema, em primeiro lugar estavam as doenças isquêmicas do coração 

(30,87%) e as cerebrovasculares (30,05%), sendo todas estas capazes de levar a 

uma PCR. Na lista das principais causas de doenças circulatórias está a hipertensão 

arterial, dislipidemias e o diabetes. (BUENO; MOREIRA; OLIVEIRA, 2013) Devido 

à melhora na qualidade do atendimento ao paciente crítico e avanços tecnológicos 

nos setores de emergência, grande parte dos pacientes sobrevivem após uma 

parada cardiorrespiratória. No entanto, uma parte considerável evolui apresentando 

sequelas neurológicas. Essas sequelas se devem à baixa perfusão e oxigenação  
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no cérebro, e nesses casos, o grau de anóxia cerebral e o tempo de isquemia são 

fatores determinantes no desfecho do caso clínico. (NETO, 2004) Para o 

enfrentamento desta situação tem-se a reanimação cardiopulmonar (RCP), que 

consiste no conjunto de manobras ou técnicas realizadas com o objetivo de manter 

artificialmente o fluxo arterial ao cérebro e a outros órgãos, até que ocorra o retorno 

da circulação espontânea. As manobras de RCP constituem-se, então, na melhor 

chance de restauração da função cardiopulmonar e cerebral das vítimas de PCR.  

(TALLO, et al., 2012). Aproximadamente 80% das PCR ocorrem em ambientes não 

hospitalares e necessitam de estratégias adequadas e urgentes de intervenção. 

Dentre estas, destaca-se o acesso precoce à desfibrilação. (GONZALEZ et al, 2013) 

A realização imediata das manobras de RCP em uma vítima de PCR, ainda que 

apenas com compressões torácicas em ambiente pré-hospitalar, contribui para o 

aumento das taxas de sobrevivência. Portanto, as ações realizadas durante os 

minutos iniciais de atendimento a uma emergência são críticas em relação à 

sobrevivência e prognóstico do paciente. (GONZALEZ et al, 2013) Diante disso, 

pode-se destacar a importância dos serviços de atendimento médico de urgência e 

emergência no desfecho satisfatório e na reversão das PCR que ocorrem em 

ambiente extra-hospitalar, tendo papel crucial na prevenção de lesões neurológicas 

causadas pela baixa perfusão e oxigenação cerebral. JUSTIFICATIVA: 

Considerando a elevada mortalidade da PCR, e os casos de dano neurológico, o 

trabalho se faz necessário para o esclarecimento dos profissionais, incluindo a 

enfermagem, acerca bom preparo por parte da equipe e agilidade na manobra de 

ressuscitação na para um desfecho satisfatório. A partir deste contexto, 

OBJETIVOU-SE delinear o perfil da produção científica nacional e internacional 

acerca do atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória nos serviços 

médicos de emergência na prevenção da lesão hipóxico-isquêmica. 

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; 
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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. A partir da definição do tema produção científica nacional e 

internacional a respeito da parada cardiorrespiratória e a prevenção da lesão 

hipóxico-isquêmica, a questão norteadora foi elaborada, sendo: Qual o perfil da 

produção científica nacional e internacional acerca do atendimento ao paciente em 

parada cardiorrespiratória nos serviços médicos de emergência na prevenção da 

lesão hipóxico-isquêmica? Posteriormente, definiu-se como critério de inclusão: 

artigo completo, publicado eletronicamente, estar nos idiomas inglês e português; 

retratar em suma as questões relacionadas a parada cardiorrespiratória e a lesão 

hipóxico-isquêmica e ter sido publicado entre os anos de 2010 a 2015. Para a 

seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical 

Literature Analisys and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), por estas possuírem o maior volume de artigo sobre a 

temática em questão e a área profissional. A busca foi realizada pelo acesso online, 

no mês de setembro de 2016 e, para tanto, foram utilizados os descritores: Parada 

Cardíaca; Hipóxia-Isquemia Encefálica. Para a coleta de dados foi adotado uma 

planilha de análise, que permitirá ordenar os textos selecionados, identificar os 

autores, formação dos autores, ano de publicação, fonte de localização, revista de 

publicação, delineamento e características do estudo, resultados e discussão, 

considerações finais ou conclusões. Na primeira busca dos dados, foram 

encontrados 50 artigos. A apresentação e discussão dos dados foi 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. Por tratar-se de uma revisão integrativa, este estudo dispensa o uso 

de termo de consentimento livre e esclarecido. RESULTADOS: Na primeira busca 

dos dados, foram encontrados cinquenta (50) artigos, dos quais trinta e oito (38) 

foram excluídos da tabela por fugirem do tema proposta na revisão e por texto 

indisponível/pago, restando assim doze (12) artigos para serem analisados. Destes, 

observou-se que onze (11) foram publicados por autores que vêm da formação de 
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Medicina, e um (1) publicado em parceria por autores com formação em Medicina e 

Medicina Veterinária, totalizando doze (12) artigos no período avaliado. Quanto a 

fonte de localização dos artigos, observou-se que todos os doze (12) foram 

encontrados na plataforma MEDLINE. Em relação ao ano de publicação, constatou-

se que no período elencado para a análise, a produção foi bem distribuída entre 

todos os anos, totalizando três (3) artigos publicados no ano de 2010, dois (2) artigos 

publicados no ano de 2011, um (1) artigo publicados no ano de 2012, dois (2) artigos 

publicados no ano de 2013, três (3) artigos publicados no ano de 2014 e um (1) 

artigo publicado no ano de 2015. Quanto a área de atuação, predominou a Medicina 

em relação a Medicina Veterinária. Quanto ao idioma utilizado nos artigos, 

constatou-se que os doze (12) artigos se encontravam no idioma Inglês. No que diz 

respeito a metodologia usada na publicação, constatou-se que em duas (2) 

publicações foi usada a abordagem qualitativa, em duas (2) publicações foi usada 

a abordagem quantitativa, duas (2) publicações eram revisões de literatura, uma (1) 

publicação era um estudo randomizado, uma (1) publicação era um ensaio clínico, 

duas (2) publicações eram artigos, uma (1) publicação era um estudo prospectivo 

experimental, uma (1) publicação era um estudo retrospectivo de coorte e uma (1) 

publicação era uma revisão integrativa, totalizando assim doze (12) publicações 

analisadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 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 a associação entre 

o manejo da Parada Cardiorrespiratória no atendimento pré-hospitalar e a lesão 

hipóxico-isquêmica. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Tendo o profissional 

da enfermagem um papel essencial na manobra de Reanimação Cardiopulmonar e 

na prevenção da lesão hipóxico-isquêmica, percebe-se uma necessidade de 

encorajar a produção de conhecimento científico em tal área. 

 

DESCRITORES: Parada Cardíaca; Hipóxia-Isquemia Encefálica. 
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A TEORIA DE DOROTHEA OREM APLICADA NA ROTINA DE UMA PACIENTE 

COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 

Andressa Paliano¹, Chayane Karla Lucena de Carvalho¹, Gabriela Carvalho 

Ximendes Cardoso¹, Giovanna Leite Batista Veloso² 

 

INTRODUÇÃO: A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença dos neurônios 

motores caracterizada pela degeneração destes no córtex, tronco encefálico e 

medula espinhal. A ELA é atualmente melhor conceituada como uma doença que 

afeta todos os sistemas do organismo do indivíduo, caracterizada pela atrofia 

progressiva dos músculos do corpo, atingindo membros superiores e inferiores, fala 

e deglutição (LINDEN JUNIOR, 2013; FERNANDES BORGES, 2003). Segundo a 

Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (2009), a causa exata 

permanece desconhecida, sendo a incidência ELA na população varia de 0,6 - 2,6 

a cada 100.000 habitantes, com a idade sendo um fator determinante e importante 

para sua ocorrência, com prevalência maior em pessoas na faixa etária entre 55 e 

75 anos de idade. Durante a atuação em campo de estágio da disciplina “O 

Processo de Cuidar em Enfermagem na Saúde Coletiva e Saúde da Família e a 

vivência com usuário portador de ELA no domicílio, houve uma reflexão sobre a 

orientação a ser planejada aos cuidadores da paciente. Ressalta-se que para 

indivíduos portadores de ELA uma das teorias que pode-se aplicar é a do 

autocuidado, desenvolvida por Dorothea Orem, em especial àqueles em cuidados 

domiciliares, em que a assistência muitas vezes é prestada pela própria família. 

Orem nasceu em 1914, em Baltimore, Maryland (EUA), sendo que em 1959 teve 

sua primeira publicação do conceito da sua teoria do autocuidado, que vincula o 

autocuidado à três categorias de requisitos, que são: Universal 

Desenvolvimento, Desvio de saúde, que consiste, basicamente, na ideia de que os  

1 Acadêmicas do curso de graduação de Enfermagem da Universidade Positivo.  
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indivíduos são capazes de cuidar de si mesmos, e em caso de existir a incapacidade 

do mesmo, entra o trabalho do enfermeiro no processo de educação e cuidado da 

família e do indivíduo (EDUCAÇÃO, 2012). Durante o período de estágio, tivemos 

a oportunidade de realizar uma visita domiciliar na região de Curitiba/PR, a uma 

paciente portadora de ELA, que nos possibilitou observar esta e o processo de 

cuidado a ela prestado. A experiência nos instigou a aprender um pouco mais sobre 

a doença e atuação da equipe de saúde. OBJETIVO: Descrever a atuação da 

equipe de saúde, como educadores e incentivadores dos cuidados aplicados ao 

paciente com ELA, enfatizando a teoria e conceitos pressupostos por Dorothea 

Orem. METODOLOGIA: Estudo do tipo estudo de caso realizado por meio de uma 

visita domiciliar em área de abrangência de uma Unidade da Estratégia de Saúde 

da Família (USF) em Curitiba/PR. A paciente escolhida para o estudo foi do sexo 

feminino, 45 anos de idade com diagnostico de ELA em tratamento no serviço de 

referência em neurologia da cidade e acompanhamento pela USF. A coleta de 

dados foi realizada durante visita domiciliar em março de 2016 e em prontuário 

eletrônico da paciente disponível na USF. 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: C.S.C, 45 anos, 

nascida em 24 de abril de 1971, Curitiba-PR, residente no bairro Cidade Industrial 

de Curitiba, do lar, divorciada, mora com a mãe e sua filha, não relata comorbidades, 

porém foi tabagista por muitos anos. Por volta do ano de 2000, C.S.C começou a 

apresentar hemiparesia de membro inferior esquerdo, meses depois posteriormente 

do membro inferior direito. Devido a estas queixas procurou atendimento médico 

em hospital público de grande porte de Curitiba, onde foi diagnosticada com ELA, 

iniciando tratamento com a equipe de neurologia da instituição. Durante o período, 

desde a descoberta da patologia até os dias de hoje, a paciente passou por diversas 

experiências, que colocou a prova seu estado psicológico e de sua família, devido 

o aparecimento de conflitos, pela falta de aceitação da progressão da doença e a 

presença da incapacidade de ambos em suportar esta nova fase. C.S.C hoje 

encontra-se consciente, lúcida, orientada, comunicativa, crânio e face simétricos, 

respirando espontaneamente em ar ambiente, tórax simétrico com expansibilidade 
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e movimentos respiratórios preservados, abdômen globoso e flácido, ausência de 

função motora de ambos os membros superiores e inferiores com presença de 

atrofia, sendo esta mais evidente em membro superior esquerdo, extremidades 

periféricas aquecidas com perfusão preservada, nutrição assistida por via oral, 

genitália feminina e meato uretral preservados, eliminação de diurese aspecto 

grumoso com coloração amarelo cítrico em coletor sistema fechado por cistostomia 

em região hipogástrica com local de inserção apresentando hiperemia sem 

presença de secreção, mantendo com curativo oclusivo limpo e seco, evacuação 

presente regularmente em fralda, sem presença de lesões por pressão. A teoria do 

autocuidado de Orem, é formada por três constructos que são: teoria do 

autocuidado, teoria do déficit de autocuidado e teoria dos sistemas de enfermagem. 

Os sistemas de enfermagem são planejados pelo profissional, relevando a 

capacidade do paciente de executar as atividades de vida diária e suas 

necessidades de autocuidado. Este constructo é subdividido em: Totalmente 

compensatório, Parcialmente compensatório e Sistema apoio-educação. A paciente 

em estudo é constatada como Sistema de Enfermagem Totalmente compensatório 

devido a sua incapacidade para o autocuidado e sua total dependência dos 

cuidados familiares. A enfermagem contribui com o conhecimento técnico-cientifico 

auxiliando a família, principalmente com ações educativas, para a promoção da 

melhor qualidade de vida da paciente. Segundo os sistemas de enfermagem 

proposta por Orem, a família é constatada como o Sistema apoio-educação, devido 

assumir as realizações das atividades de vida diária para a paciente. Os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem, foram elaborados de acordo com a 

taxonomia CIPE, referenciados pelo julgamento e conhecimento clínico, com 

objetivo de promover ações positivas a família e paciente. Diagnóstico de 

enfermagem: Risco de aspiração, relacionada à possibilidade de disfagia. 

Presença de condição psicossocial negativa. Aceitação de estado de saúde, 

negativo, evidenciado pela tristeza crônica. Ausência de capacidade para alimentar-

se por si próprio, evidenciado pela imobilização física. Presença de déficit de 

autocuidado, relacionado ao prejuízo das funções musculoesqueléticas. Presença 

de desesperança, relacionado ao estado de saúde, conhecimento do 
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desenvolvimento da doença e falta de cura. Risco de estresse do cuidador, 

relacionado à total dependência do paciente para o cuidado. Presença de 

incapacidade do adulto para desenvolver-se de modo saudável, evidenciado pela 

interrupção decorrente da doença. Presença de medo de representar uma carga 

para os outros, relacionado à incapacidade de desenvolver-se por si próprio. Risco 

de lesão por queda, relacionado à imobilização física. Risco de qualidade de vida, 

negativa, relacionado à socialização prejudicada. Risco de queda do leito, 

relacionado à imobilização física do indivíduo e mobilização pelo cuidador. Presença 

de tristeza crônica. Risco de angustia familiar e do paciente, devido o processo de 

adoecimento. Ausência de atividade psicomotora, relacionado ao desenvolvimento 

da doença. Risco de crise familiar, relacionado à inversão de papeis, evidenciado 

pelo estresse do cuidador e paciente. Presença de necessidade de cuidado de 

saúde e social, evidenciado pela incapacidade do indivíduo para o autocuidado. 

Presença de suscetibilidade a infecção, relacionado ao uso de cateter urinário e 

procedimentos invasivos. Risco de integridade da pele, prejudicada, relacionada a 

imobilização física e proeminências ósseas. Risco de constipação intestinal, 

relacionado à atividade física insuficiente. Socialização prejudicada, evidenciada 

pela mudança de frequência do contato com a sociedade. Risco de ulcera (lesão) 

por pressão, evidenciado pela imobilização física e circulação prejudicada. 

Intervenções de enfermagem: Posicionar a paciente em decúbito de 45º. 

Monitorar nível de consciência, reflexo de tosse, náuseas e capacidade de deglutir. 

Estimular a participação em psicoterapia. Oferecer informações sobre o diagnóstico, 

tratamento e prognostico. Incentivar à família quanto a sua importância na 

recuperação do indivíduo. Auxiliar a paciente na alimentação. Criar um ambiente 

agradável e relaxante para as refeições. Encorajar paciente a traçar metas. 

Estimular momentos de lazer ao cuidador. Encaminhar paciente a grupo de apoio. 

Manter cama em altura adequada para prevenir queda. Manter elevada as grades 

de proteção da cama. Encaminhar a paciente para o serviço da psicologia. Oferecer 

apoio emocional ao paciente/família. Orientar a família sobre movimento passivo de 

articulação. Incentivar a presença dos familiares junto ao paciente. Orientar a família 

da importância da higiene do paciente. Monitorar sinais e sintomas de infecção. 
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Utilizar técnicas assépticas para procedimentos invasivos. Avaliar presença de 

sinais flogísticos. Monitorar temperatura da pele do paciente. Aumentar a ingestão 

liquida. Orientar a importância de uma alimentação rica em fibras. Encorajar 

paciente na formação de novos relacionamentos com pessoas na busca de 

companheirismo. Manter a pele hidratada. Manter a pele limpa e seca. Estabelecer 

medidas de conforto trocando a cada 2 horas. CONCLUSÃO: Diante de altas taxas 

de morbidade relacionadas a inúmeras doenças crônico-degenerativas, faz-se 

necessário enfatizar a importância da reflexão sobre questões que norteiam os 

fatores modificáveis de saúde e questões éticas que permeiam todo processo de 

assistência e o uso de tecnologias para melhorias das condições de saúde da 

população. A ELA é uma doença crônico degenerativa que leva a 

comprometimentos funcionais de impacto nas atividades de vida diária tanto do 

paciente, quanto da família. As características dessa patologia exigem estabelecer 

vinculo e confiança entre o profissional/família, ressaltando o enfermeiro que é parte 

ativa para o planejamento do cuidado, este deve ser criativo e proativo em sua 

atuação. Segundo Orem, em sua teoria, a enfermagem é uma profissão que atua 

prolongando a vida, a saúde e recuperando as pessoas do seu estado de doença, 

através de satisfazer as necessidades de autocuidado destes indivíduos.  

 

DESCRITORES: Esclerose Lateral Amiotrófica; Enfermagem; Teoria do 

autocuidado. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM A LUZ DE FLORENCE NIGHTINGALE A 

PACIENTE COM SEPSE 

Francyelle Nascimento¹, Kwanna Toledo¹, Denise Faucz Kletemberg², Kátia 

Renata Antunes Kochla³ 

 

INTRODUÇÃO: A sepse pode ser definida como resposta sistêmica a uma doença 

infecciosa, seja causada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários, que afeta o 

sistema imunológico, provocando reação em cadeia e pode atingir qualquer órgão 

do corpo. Estimativas apontam a existência de aproximadamente 600 mil novos 

casos de sepse a cada ano no Brasil, sendo ela responsável por 16,5% dos 

atestados de óbitos emitidos, ou seja, em torno de 250mil casos. O aumento da 

incidência pode estar associado ao envelhecimento da população, as bactérias 

resistentes aos medicamentos e a sistemas imunitários enfraquecidos. Alguns 

fatores podem estar associados ao aparecimento/agravamento da doença como: 

paciente idoso, debilitado ou em Unidade de Terapia Intensiva; portador de feridas 

ou lesões, presença de cateteres ou tubos respiratórios; doentes crônicos; 

portadores de DSTs; diabéticos; indivíduos que utilizam antibióticos e usuários de 

drogas ou álcool. Dados epidemiológicos apontam que cerca de 30% dos leitos das 

unidades de terapia intensiva são ocupados por pacientes com sepse (INSTITUTO 

LATINO AMERICANO PARA ESTUDOS DE SEPSE, 2015). Para prestar o 

atendimento a este paciente o profissional enfermeiro necessita de um referencial 

teórico que direcione o raciocínio clinico, de modo que todas as informações 

necessárias sejam coletadas e as necessidades do paciente sejam analisadas, 

compreendidas e solucionas. Um destes referenciais é a Teoria de Florence 

Nightingale que traz os preceitos dos cuidados com o ambiente externo, tais como:  
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limpeza, iluminação, organização, aquecimento, local bem arejado e também 

salientava a preocupação com o meio ambiente interno, voltando sua atenção para 

o estado emocional e espiritual do paciente, seu poder vital e como ele reagia ao 

tratamento (CARRARO, 1997). JUSTIFICATIVA: Deste modo, se faz necessário 

elencar os cuidados de enfermagem na perspectiva do meio ambiente e do bem-

estar do paciente com sepse, direcionando as ações do profissional no atendimento 

individualizado. OBJETIVO: Elencar os cuidados aplicados ao paciente com sepse 

por meio de raciocínio clinico embasados nos preceitos da Teoria ambientalista de 

Florence Nightingale. METODOLOGIA: Estudo descritivo tipo relato de caso, 

realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizado no município de 

Curitiba – PR, que presta atendimento a pacientes pelo Sistema Único de Saúde, 

um dos campos de aula prática da disciplina de Semiologia e Semiotécnica, dos 

alunos do curso de enfermagem da Universidade Positivo. A amostra foi um 

paciente idoso, masculino, 85 anos, diagnosticado com infecção do trato urinário - 

ITU e sepse, internado na área vermelha (utilizada para atendimento aos casos 

mais graves na unidade). A coleta de dados foi realizada em junho de 2016 durante 

prática acadêmica da disciplina, através de um formulário composto de anamnese 

e exame físico. Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética por tratar-se de 

metodologia pedagógica da disciplina, sendo um trabalho acadêmico que não será 

publicado na íntegra RESULTADO: Paciente A.M.L. proveniente de ambulância 

pelo Samu, com relato do filho de queda do estado geral, febre, inapetência, 

gemência, anorexia, alteração na cor da urina. Comorbidades: portador de Diabetes 

(em uso de insulina NPH) e Alzheimer há 6 anos. Ao exame físico: temperatura 

32°C, pressão arterial de 100/80mmhg, frequência respiratória 13rpm e batimentos 

cardíacos 63bpm, aferido em decúbito dorsal. Em uso de sonda nasogástrica para 

alimentação (500ml/24h) e sonda vesical com diurese turva e presença de grumos. 

Crânio simétrico, couro cabeludo com integridade, sem presença de parasitas e 

presença de cabelo. Face simétrica, sensibilidade preservada, olhos simétricos, 

pupilas isocóricas e fotorreagentes, escleróticas íntegras. Pavilhão auricular 

simétrico, sem malformações, integridade e higiene satisfatória; nariz simétrico e 
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integro, fluxo nasal obstruído pela passagem de sonda nasogástrica. Pescoço com 

mobilidade e tonicidade muscular normal. Ausculta pulmonar com murmúrios 

vesiculares presentes, expansão pulmonar abdominal, respiração arrítmica, sem 

tosse nem expectoração, ausculta cardíaca rítmica. Abdômen assimétrico, com 

presença de massa abdominal, flácido, indolor a palpação, higiene satisfatória, 

integridade cutânea preservada, coloração levemente pálida, sem edema, turgor 

cutâneo diminuído, aspecto da pele fina e sem lesões. DISCUSSÕES: Os preceitos 

de Florence no conceito ambientalista tem relação com cuidados e a prevenção da 

sepse. De acordo com a Teoria de Florence existem alguns fatores que devemos 

estar atentos: conforto do paciente, ventilação, ar fresco, porém sem correntes de 

ar, pois deve-se conservar o ar puro, porém aquecido; a Iluminação, que segundo 

Florence não é apenas a claridade que os pacientes desejam e sim a luz do solar; 

temperatura, evitar que o paciente se resfrie ou perca calor; o silêncio também é 

essencial para  recuperação do paciente, devendo a enfermagem proporcionar 

tranquilidade e paz (CARRARO, 1997).  Neste caso, realizar mudanças de decúbito 

a fim de impedir lesão por pressão, pois o paciente encontra-se inconsciente, 

aumentar a quantidade de cobertores, pois tratava-se de uma noite fria e o paciente 

estava despido e apresentava hipotermia. Florence também apontava a limpeza 

como importante fator para o cuidado com as necessidades do paciente, 

higienização das mãos e ambiente, pois um local sujo é vulnerável a 

microrganismos e bactérias, correndo o risco do paciente adquirir novas infecções 

(CARRARO, 1997). Em razão das manifestações clinicas da sepse cabe ao 

profissional de enfermagem verificar os sinais vitais e realizar outras intervenções 

como: punção acesso venoso calibroso; exame físico; instalar monitorização 

cardíaca, colher hemoculturas. Alguns cuidados devem ser atribuídos a limpeza e 

prevenção de infecções tendo uma atenção especial com as sondas tanto 

nasogástrica, quanto a vesical. Outro preceito apontado por Florence é a 

alimentação. Este paciente tem inapetência, anorexia e presença de sonda 

nasogástrica, então a enfermagem deverá verificar atentamente se o paciente está 

recebendo a alimentação adequada em relação ao valor nutricional e quantidade, 

afim de evitar uma desnutrição. Deverá ser verificado também se a sonda não está 
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forçando o septo/asa do nariz para evitar traumatismos, o seu posicionamento 

correto no estômago, a higienização da sonda realizada com 20 ml de soro para 

evitar obstrução da mesma. Outro fator é o cateter de demora, por isso é importante 

manter a técnica asséptica, desde calçar as luvas até a introdução do cateter, pois 

o paciente encontra-se mais vulnerável, e tanto ambiente quando profissionais 

podem servir como vetores de microrganismos. Na Teoria ambientalista deve-se 

sempre buscar o bem-estar do paciente, sendo então indicado uma higiene 

adequada (banho e oral), dieta satisfatória, ambiente limpo, organizado, arejado, 

leito confortável, temperatura e iluminação adequada.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Podemos concluir que os conceitos de Florence Nightingale, mesmo sendo 

observados e implementados há muito tempo, contribuem para a recuperação do 

paciente, pois se atentarmos aos cuidados, que podem parecer mínimos, diminuirá 

a incidência de pacientes contraírem novas doenças associadas a fatores externos. 

Um ambiente que esteja limpo, arejado, com alimentação e cuidados adequados 

causa uma notável melhora no quadro do paciente tanto psicológico, como 

emocional e físico. CONTRIBUÍÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A aplicação dos 

conceitos de Florence no cuidado ao paciente com sepse reforça o direcionamento 

que um referencial teórico propicia, auxiliando os profissionais de enfermagem no 

cuidado integral e individualizado e consequentemente na melhoria da qualidade da 

assistência prestada ao paciente, pois o ambiente é favorável a recuperação.  

 

DESCRITORES: Sepse; Cuidados de enfermagem; Teoria da enfermagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO, FUNDAMENTADOS NA TEORIA DE NIGHTINGALE 

 

Luiz Eduardo de Lima Giamberardino1, Milena Cristina de Lima1, Renan Gabriel 

Turubia1, Thainara dos Santos Shuenck1, Denise Faucz Kletemberg2 

 

INTRODUÇÂO: O acidente vascular encefálico (AVE) é um distúrbio neurológico 

caracterizado por lesões cerebrais resultantes de alterações da irrigação sanguínea, 

que acarretam déficits das funções motoras, sensoriais, comportamentais, 

perceptivas e da linguagem. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2013) 2,2 milhões de pessoas com mais de dezoito anos foram 

diagnosticadas com AVE no ano de 2013, representando 1,5% da população 

brasileira. A incidência da doença é maior nas regiões urbanas, no norte e nordeste 

do Brasil, sendo considerada uma das maiores causas de mortes no mundo 

(TORTORA e NIELSEN, 2013). O cliente acometido de acidente vascular encefálico 

necessita de acompanhamento constante da equipe de enfermagem e ainda precisa 

receber instruções sobre as consequências pós evento, como a disfagia, paralisia 

facial, fraqueza muscular, déficits de sensibilidade, alterações visuais, limitação de 

atividades motoras e funcionais (LOPES; MENDES, 2013). Para prestar este 

atendimento ações devem ser implementadas, norteadas por um referencial teórico, 

como a teoria ambientalista de Florence Nightingale, que traz o enfoque no controle 

do meio ambiente sobre o indivíduo, visando deixá-lo mais confortável possível, no 

intuito de proporcionar-lhe condições favoráveis para seu restabelecimento. 

Segundo Florence o ambiente no qual o paciente é cuidado tem efeito direto em sua 

recuperação, devendo ser tomado específicos cuidados para que o ambiente esteja 

benéfico para sua melhora. Se não houver equilíbrio ambiental o cliente utilizará a 

sua energia para compensar o estresse causado pelo ambiente, retirando-a de sua  

1 Acadêmicos da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. 
Luizeuardo.giamberardino@gmail.com, Milenacristinadelima@hotmail.com, 
Thainara_shuenck@hotmail.com e Renan_turubia@hotmail.com  
2 Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
Positivo. Líder do Núcleo de Estudos Cuidados e Ensino em Saúde (NECES). 
denisekle@yahoo.com.br 
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cura (SILVA e BRAGA, 2011). JUSTIFICATIVA:  O estudo desta Teoria fomentou 

a necessidade de descrever os cuidados de enfermagem na perspectiva do meio 

ambiente e do bem-estar do paciente, norteando os atos do profissional de 

enfermagem no atendimento ao cliente pós acidente vascular encefálico, devido a 

limitação física imposta, o que o torna dependente para atividades de vida diária. 

OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem a serem prestados ao cliente 

com acidente vascular encefálico, fundamentados na Teoria de Florence 

Nightingale. METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo estudo de caso realizado em 

junho de 2016. O estudo foi efetuado em um hospital filantrópico, localizado em 

Curitiba-PR. O hospital conta com 232 leitos, atende clientes de convênios e do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e foi campo de aulas práticas do primeiro período 

de Semiologia e Semiotécnica, do curso de graduação em Enfermagem da 

Universidade Positivo. O cliente escolhido para o estudo foi do sexo masculino, 74 

anos e diagnosticado com acidente vascular encefálico. Os dados foram coletados 

por meio do prontuário eletrônico  e pelo histórico de enfermagem, em roteiro pré-

estruturado da disciplina. Não foi encaminhado ao Comitê de Ética por se tratar de 

um trabalho acadêmico, que não será publicado na íntegra. RESULTADOS: I.N, 74 

anos, solteiro, brasileiro, aposentado e residente em casa própria com a família. 

Internado devido AVE e lesões por pressão na região sacral. Paciente pouco 

comunicativo, pálido, confuso e agressivo. Não possuía histórico de comorbidades 

e queixava-se de dores na cabeça. Alimentado por sonda de gastrostomia e 

utilizava dispositivo para incontinência urinaria, com eliminação vesical em grande 

quantidade. Utilização de fralda geriátrica para evacuação intestinal, com volume e 

coloração normal. Exame físico: sinais vitais temperatura 37,6°C, frequência 

cardíaca 54 bpm, pressão arterial; 130/90mmHg. Couro cabeludo, face, nariz, olhos, 

orelhas satisfatoriamente higienizados e sem alterações, língua íntegra com 

sialorréia, pescoço imóvel e sem gânglios. Pulmões com MV presentes, respiração 

rítmica e sem tosse ou expectoração. Abdômen simétrico, escafoide, RHA 

presentes, baço não palpável, genitália íntegra, higienizada e sem secreção. 

Ausência de MIE e atrofia no MID, pele pálida com eritema e hematoma em MSE, 

apresenta lesão por pressão em região sacral, perfusão periférica de quatro cruzes. 
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DISCUSSÃO: De acordo com Florence é necessário proporcionar o bem-estar para 

o paciente. Dentre os cuidados de enfermagem para um cliente com AVE, devemos 

verificar sinais vitais de seis em seis horas, atentando para pequenas alterações. 

Posicionar a cabeceira sempre elevada, utilizando almofadas ou colchão de ar para 

não pressionar pontos pré-dispostos a lesões por pressão. Checar oximetria 

periodicamente e se estiver menor que 92% colocar o paciente em oxigenoterapia. 

Florence relata que cores, quadros, gravuras e plantas de cores fortes proporcionam 

bem-estar ao paciente e que os trabalhos manuais, como escrita e pintura, também 

contribuem para o conforto do paciente, porém em excesso deixará o paciente tão 

irritado quanto se estivesse desocupado. Os ruídos desnecessários são prejudiciais 

ao bem-estar do cliente e assim a sua recuperação. (SILVA; BRAGA, 2011). Deve 

também ser avaliada a capacidade de deglutição e aceitação da dieta e ingestão 

hídrica, pois Florence relata que a qualidade da dieta é essencial para o processo 

de cura. A sonda de gastrostomia deve ser lavada com água após a administração 

de medicamentos e dieta, para evitar obstruções da mesma. As medicações em 

forma de comprimidos devem ser macerados e diluídas para a administração.  A 

cabeceira da cama deve ser elevada (45° a 90°) para administração de 

medicamentos, dieta e lavagem da sonda. Segundo Florence a integridade da pele 

é de extrema importância, devendo ser realizado banho de aspersão ou no leito, 

caso o cliente não consiga se locomover, e troca de roupa do paciente para o seu 

conforto e alivio (SILVA e BRAGA, 2011). Realizar curativos da úlcera sacral duas 

vezes ao dia, mantendo sempre limpo e livre de maus odores para prevenir 

contaminações. Florence menciona que a cama do paciente deve sempre estar 

próxima à janela, para captar a iluminação que é proveniente, e os lençóis mantidos 

sem dobras para evitar surgimento de lesões por pressão. Para Florence é 

importante manter o ambiente limpo, higienizado e ventilado, mas sem permitir que 

o paciente sinta frio. Um ambiente limpo diminuirá o número de infecções, o que é 

compreendido hoje como infecção hospitalar. Florence tinha uma preocupação 

especial com o meio ambiente e o cliente, pois considerava o ambiente essencial 

para recuperação de seus pacientes, assim como prezava a tranquilidade, o silêncio 

e a entrada da luz solar no ambiente interno para sua iluminação e assim diminuir a 
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proliferação de doenças (SILVA e BRAGA, 2011).  CONCLUSÃO: O estudo 

permitiu analisar a teoria ambientalista de Florence Nightingale, como um parâmetro 

sobre o ambiente hospitalar e na prática da enfermagem. Ao utilizar os seus 

preceitos no cotidiano, podemos deixar o ambiente mais benéfico para a 

recuperação da saúde do paciente com acidente vascular encefálico. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O estudo mostra a importância de se 

utilizar um referencial teórico para guiar o raciocínio clinico do profissional, 

proporcionando o aumento na qualidade do cuidado individualizado ao paciente pós 

AVE.  

 

DESCRITORES: Acidente Vascular Cerebral, Cuidados de Enfermagem, Teoria de 

Enfermagem. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de rotinas para atenção ao AVC. Brasília: 

Editora MG, 2013. 

 

LOPES, L.C.S; MENDES, V.L.F. Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa 

com Acidente Vascular Cerebral. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional 

de Saúde. 2013. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf> Acesso em: 15/09/2016. 

 

SILVA, J.V; BRAGA, C.G. Teorias de enfermagem. São Paulo: Iatria, 2011. 

 

TORTORA, J; NIELSEN, M.T. Princípios de Anatomia Humana. 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

 

 

ftp://ftp.ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf


65 
 

APLICAÇÃO DA TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE NOS CUIDADOSA 

UM PACIENTE COM ATROFIA MUSCULAR TIPO I (DOENÇA DE WERDNING 

HOFFMANN) 

Joyce Oliveira¹, Maria Fernanda Santos¹, Mayara Nunes¹, Mylena Cruz¹, Kátia 

Renata Antunes Kochla², Denise Fauczkletembeg³ 

INTRODUÇÃO: Atrofia muscular espinhal tipo 1, ou também conhecida como 

doença de Werdning Hoffmann, consiste na hipotonia psicomotora, onde há uma 

degeneração dos neurônios localizados no corno anterior da medula espinhal, 

devido a uma alteração genética recessiva ocasionada pela junção de genes dos 

progenitores (TOPOLAGLU; HALUK, 2009). Pode se manifestar desde a fase 

intrauterina até os 3 meses de vida extrauterina. O número de casos é 1 a cada 

10.000 pessoas. O portador apresenta diminuição dos movimentos corporais após 

o nascimento e ainda uma fraqueza aguda principalmente em membros inferiores, 

pois os mesmos se encontram estendidos em rotação e abdução externa. Os 

membros superiores ficam em posição batráquio, estendidos ao lado do tronco, 

diferentemente da posição esperada de um neonato sadio. Devido a todas essas 

características recorrem a dificuldade de sucção, deglutição e respiração, 

favorecendo assim infecções respiratórias, desnutrição e redução da imunidade, 

que por infortúnio ocasiona o óbito. Durante o curso de nossos estudos tivemos a 

experiência de conhecer um paciente que apresenta o quadro de atrofia muscular 

tipo I e este fato nos incentivou a realizar um estudo detalhado de sua situação. 

Para que possam ser efetivos os cuidados de enfermagem ao paciente com tal 

situação, é preciso realizar procedimentos com base na Teoria Ambientalista de 

Florence Nightingale, que traz entre seus preceitos o foco no meio ambiente do 

paciente, que envolve condições e influências internas e externas, proporcionando 

meios de prevenção e contribuindo para a saúde ou para a doença. (BOCK et al.,  

1Acadêmicas da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. 
mayara00.nunes@gmail.com;joyce-aparecida59@hotmail.com;mylenacrlima@gmail.com; 
mariafernada24@yahoo.com.br;  
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OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem a serem ministrados a paciente 

com atrofia muscular espinhal tipo 1 com ênfase na teoria Florence Nightingale. 

METODOLOGIA: Estudo do tipo estudo de caso foi realizado em uma casa privada 

com serviço de Home Care 24 horas, localizada em Curitiba/PR, em agosto de 2016. 

O paciente escolhido para o estudo foi do sexo masculino, 12 anos de idade com 

diagnóstico de AME do Tipo I, submetido aos cuidados para seu bem-estar 

diariamente. A coleta de dados foi realizada durante o atendimento de enfermagem 

e teve como guia o roteiro padronizado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica 

(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: L.F.L,B 12 anos, 

brasileiro, natural de Curitiba, reside com seus pais no município de Curitiba em 

moradia própria. Internado com sistema de home care desde os dois anos de idade 

devido ao seu diagnóstico. Seus primeiros sinais de atrofia aconteceram com 3 

meses de idade, a mãe desconfiou de algo porque o mesmo apresentava pouca 

movimentação. Não há nenhum membro da família com a mesma patologia. Faz 

uso de dieta em sonda gástrica a 400ml/h a cada 3 horas em bomba de infusão, 

diurese em fralda com aspecto alaranjado, eliminação intestinal pastosa sob uso de 

fralda. O desconforto relatado é a déficit de coordenação motora, juntamente com 

uma insuficiência respiratória, com o avanço da patologia. Ao exame físico: PA: 

90/60 mmHg; P: 122 bpm; T: 35,6 C; SPO%: 95%. Cabeça: Crânio assimétrico, 

coluna com escoliose, integro e sem sujidade. Face: Pele hidratada, apresentando 

lesões de pele (dermatite). Olhos e pálpebras: Iris castanho, esclera branca, pupilas 

isocóricas e foto reagente. Nariz: Simétrico, sem desvio de septo e lesões aparentes, 

higienizado. Pavilhão Auricular: Cartilagem em boa condição, higienizada, sem 

problemas auditivos. Boca hidratada, língua integra, sem mobilidade, mucosa oral 

integra, corada e sem edema. Pescoço: Com alterações volumétricas, 

traqueostomizado com uso de respirador 24 horas, pulso carotídeo palpável, 

jugulares não visíveis não ingurgitadas, mobilidade traqueal prejudicada. Membros 

Superiores: Integro. Unhas: Higienizadas, integras e com perfusão periférica 

diminuída. Tórax assimétrico, mamilos simétricos. Ausculta pulmonar com presença 
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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 ruídos hidroaéreos 

presentes percussão timpânica. Membros Inferiores: Tônus muscular diminuído em 

Membro Interno Esquerdo e Direito. Recluso ao leito. DISCUSSÃO: Florence relata 

em sua obra Notes on Nursing (1859), cuidados com o meio ambiente externo, como 

limpeza, aeração ideal, iluminação e aquecimento. Ela também une aspectos 

internos do paciente, quanto sua situação mental e emocional. Fatores internos e 

externos são firmados não somente para alivio e conforto do paciente, mas também 

para manter e restaurar a saúde e prevenir doenças (CORTEZ,1859). No ambiente 

é necessária a circulação de ar puro, com ausência de corrente de ar, o local deve 

ser limpo e claro para dificultar a reprodução de microorganismos que atacam 

principalmente um organismo já bem debilitado como um paciente imunodepressivo 

com atrofia muscular (CARRARO, TELMA ELISA). “Onde há sujeiras há bactérias, 

infecções”. Lembrando que quanto mais limpo e organizado for o ambiente do 

paciente isso lhe proporcionara um alivio e conforto, além de prevenção contra 

infecções. A dieta do paciente também entra nos padrões de cuidados essenciais 

que Florence divulga em seu livro, pois para cada doença há uma regra a ser 

seguida, neste caso o paciente tem sonda de gastrostomia que é higienizada 

diariamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao considerarmos os preceitos de 

Florence podemos aplica-los junto aos cuidados prestados ao paciente com atrofia 

muscular quanto a iluminação adequada, pois devido ao mesmo estar recluso ao 

leito a síntese de vitamina D torna-se dificultada. Quanto a limpeza do local, o 

paciente tem sua imunidade diminuída por falta de contato com meio externo, assim 

é muito suscetível a ação de microorganismos, a limpeza diminui a proliferação dos 

mesmos. Outro fator importante é a alimentação, a dieta de um paciente que não 

possui deglutição necessita ser realizada por sonda, a qual tem uma regra 

nutricional que deve ser seguida. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A 

aplicação dos cuidados de Florence no cuidado ao paciente reforça que o 

conhecimento das técnicas é essencial na melhoria da qualidade de assistência 

prestada ao paciente. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA TEORIA HOLÍSTICA DE LEVINE AO 

PACIENTE COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA 

                    Daniela Souza¹, Eloiza Souza¹, Paula Hinata¹, Adriano Shimbo² 

 

INTRODUÇÃO: Devido as mudanças de gerações e culturas, a ansiedade tem 

estado cada vez mais presente na vida dos indivíduos. E com isso, se tornando 

preocupante, pois apesar de ser considerada normal, está ultrapassando está 

barreira, e gerando vários tipos de transtornos, os quais dificultam a vida das 

pessoas. A ansiedade generalizada, é definida no DSM-IV como uma preocupação 

excessiva e abrangente, acompanhada por uma variedade de sintomas somáticos, 

que causam comprometimento significativo no funcionamento social e ocupacional.  

É provavelmente o transtorno mais comumente encontrado com outro transtorno 

mental coexistente, qual pode começar em qualquer idade, sendo mais frequente 

na segunda década de vida (FLISTER,1998). A Teoria Holística (1967), foi 

desenvolvida visando a interação entre paciente e enfermeiro, a qual tem como 

objetivo manter ou ajudar a adaptação deste indivíduo a novos fatores. Levine avalia 

o Homem como um todo, ou seja, um ser que deve estar em harmonia e íntegro 

para manter seu equilíbrio, o qual diante a alterações emitem respostas. Estas 

respostas modificam a integridade da pessoa, podendo trazer várias consequências. 

Devido isto, a enfermagem serve como conservadora da mesma, sendo um recurso 

quando o indivíduo apresenta dificuldades de se adaptar. Por isso, Levine traz 

quatro princípios de conservação, sendo eles a de energia, integridade estrutural, 

pessoal e social, as quais servem para guiar o enfermeiro no processo de 

¹ Acadêmicas do 2° ano do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo, Curitiba – PR. E-mail: 

eloiza_al@yahoo.com.br; paahinata@gmail.com; danielacsouza@outlook.com. Contato telefônico: 
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 enfermagem. JUSTIFICATIVA: Realizamos a escolha desta teoria, justamente por 

visar o cliente holisticamente, e por se tratar de um transtorno psiquiátrico, que pode 

acometer totalmente a vida do indivíduo e de pessoas ao seu redor. OBJETIVO: 

Elencar os cuidados de enfermagem, com base na teoria Holística de Myra Estrin 

Levine. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com característica 

dissertativa, realizado no 1° bimestre de 2016, em uma unidade de saúde de 

Curitiba-PR, durante os estágios de enfermagem em Saúde Mental, da 

Universidade Positivo. Foram elencados através da coleta de dados, durante as 

consultas de enfermagem, os problemas, diagnósticos e intervenções a serem 

realizados, com base na teoria.  Por se tratar de um trabalho acadêmico, com coleta 

em fontes secundárias, o mesmo não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa. 

DISCUSSÃO: A teoria de Levine, busca visualizar o cliente de forma holística, 

observando todo o seu contexto de vida, por isto, traz os princípios de conservação 

do indivíduo, os quais serão pautados a seguir.  Histórico: Identificação: J.C.C.T., 

23 anos, sexo masculino, católico, solteiro, reside em Curitiba, empregado. Queixa 

principal: estresse desencadeado pelo excesso de trabalho. Histórico da doença: 

devido o primeiro episódio de crise de ansiedade, procurou o serviço da UBS por 

causa de uma intensa irritabilidade no dia a dia. Histórico familiar: Não apresenta 

antecedentes com transtorno mental. Histórico de doença clínica: não apresenta 

queixas de quaisquer patologias. Medicamentos: Rivotril e Fluxetina. Exame do 

estado mental: Durante a entrevista, o paciente apresentou-se consciente e 

comunicativo, orientado auto e alopsiquicamente, humor e afeto adequado, sem 

alterações na forma e curso de pensamento. Sem alterações na sensopercepção e 

psicomotricidade, linguagem e expressões adequadas, apresenta crítica e insight, 

memória remota, passado e recente preservadas. Princípios de conservação: 1° 

Princípio - Conservação de energia: Relata ter uma alimentação saudável, ingesta 

hídrica adequada e eliminações sem alterações. Sono e repouso alterados, 

desencadeadas pelo alto nível de estresse. Mantém atividades físicas frequentes. 

Durante a entrevista, queixou-se de seu superior, que delegava muitas funções 

dentro e fora de seu horário de trabalho, deixando-o com sobrecarga de atividades, 

e ainda relatou que o mesmo enviava mensagens referentes a serviços em horários 



71 
 

inapropriados, o qual desencadeava sua ansiedade, irritabilidade, dores de cabeça 

e alterações do sono e repouso, ou seja, alterando sua conservação. 2° Princípio - 

Conservação da integridade estrutural: Cabelos brilhantes, couro cabeludo íntegro. 

Nariz e boca sem alterações. Acuidade auditiva normal. Pupilas isocóricas e 

fotorreagentes. Nuca e sustentação cervical sem alterações. Membros superiores e 

inferiores com movimentos preservados. Pele íntegra, corada e hidratada. Padrões 

de sono irregulares e alimentação eutrófica. Diurese e evacuação presentes. SSVV: 

T°36,4°C; FR: 16 rpm; FC: 79 bpm; PA: 110X80 mmHg. Apresentou queixa 

referente ao medicamento utilizado (Rivotril), devido excesso de sonolência no 

decorrer do dia. Este princípio é realizado afim de prevenir o colapso físico do 

indivíduo, por isso a participação da enfermagem, incentivando o mesmo a 

encontrar algum fator para manter seu equilíbrio estrutural. 3° Princípio - 

Conservação da integridade pessoal: Apresentava-se desconfortável nos primeiros 

momentos da consulta, porém ao passar do tempo, relatou desgostar do tratamento 

que está realizando no momento, expôs seu sentimento de invalidez e medo de não 

conseguir continuar no emprego, por causa dos sintomas que está apresentando. 

Devido seu relato, conseguimos observar alterações significativas em seu 

autoconceito, apresentando autoimagem e autoestima prejudicadas, as quais 

afetavam sua independência, liberdade e privacidade. Neste princípio, o enfermeiro 

deve estimular seu cliente a ser o protagonista da sua integridade, pois apesar da 

doença afetar o indivíduo fisicamente, ela emerge para outras áreas, seja psíquica 

ou social. 4° Princípio - Conservação da integridade social: Relata bom convívio 

social, apesar dos episódios de irritabilidade, com a família, amigos, namorada e 

igreja. Porém vem apresentando alterações em sua relação no trabalho, a qual afeta 

em seus outros relacionamentos. Neste princípio o enfermeiro, tem como objetivo 

manter e melhorar a personalidade social do paciente, ou seja, manter e fortalecer 

os vínculos, para melhor adaptação frente as alterações. RESULTADOS: 1° 

Princípio (conservação de energia) - Respostas organísmicas: Sono excessivo; 

estresse e irritabilidade. Prescrição -  Diagnóstico: Resposta a medicação negativa; 

Comportamento com potencial para risco autodestrutivo. Intervenções: Monitorar e 

orientar sobre a adesão do regime medicamentoso; Demonstrar técnicas de 



72 
 

relaxamento. Papel da enfermeira: Orientá-lo e apoiá-lo em suas decisões. 

Avaliação: Proporcionar melhor entendimento e adesão de medicamento para 

consequentemente ajudá-lo em seus efeitos colaterais e auxiliar no enfrentamento 

e controle de suas alterações de humor. 2° Princípio (integridade estrutural) - 

Respostas organísmicas: Cansaço proveniente da doença -  Diagnóstico: 

Disposição para condição de atividades ineficaz. Intervenções: Orientar sobre a 

importância de atividades. Aconselhar cliente sobre condição pós tratamento. Papel 

da enfermeira: Orientar cliente sobre o período em que se encontra, e os benefícios 

que o tratamento irá trazer para sua vida. Avaliação: Melhorar o quadro em que o 

paciente se encontra, afim de proporcionar melhora em suas atividades cotidianas. 

3° Princípio (integridade pessoal) - Respostas organísmicas: Desgosta do 

tratamento que está realizando; medo; autoestima e autoimagem prejudicada -  

Diagnóstico: Idealização negativa sobre a própria saúde; Imagem corporal 

modificada. Intervenções: Realizar conversas terapêuticas; Orientar cliente sobre 

seu estado de saúde e desempenho de papel no tratamento. Papel da enfermeira: 

Estimular continuamente a participação do cliente no seu plano de cuidado. 

Avaliação: Incentivar o descobrimento do indivíduo das suas próprias respostas, 

afim de proporcionar o melhor enfrentamento e assim, melhor adaptação e controle 

sobre as mesmas. 4° Princípio (integridade social) - Respostas organísmicas: 

alterações em sua interdependência no convívio social -  Diagnóstico: 

Comportamento interativo prejudicado. Intervenções: Orientar sobre a observação 

de suas mudanças de humor e do comportamento corporal; Auxiliar paciente a 

encontrar seus recursos de apoio; Orientar sobre planejamentos de sua família 

expandida e a importância de suas atividades em grupo. Papel da enfermeira: 

Estimular o cliente a perceber suas alterações e consequentemente, melhorar a 

relação com as pessoas de convívio. Avaliação: Fortalecer os vínculos com as 

pessoas de convívio, afim de proporcionar a melhor interação social e o 

melhoramento da qualidade de vida. CONSIDERÇÕES FINAIS: Este trabalho teve 

o objetivo de demostrar uma visão diferente sobre os cuidados, junto com a teoria 

Holística de Levine, a qual mostrou-se ser muito eficiente e eficaz no 

desenvolvimento do processo de enfermagem, pois proporciona melhor interação 
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entre paciente e profissional, promovendo sua adaptação e enfrentamento diante 

as alterações e buscando conservar a integridade bio-psico-social do indivíduo. Por 

se tratar de uma visão holística, acreditamos ser de grande auxílio no tratamento do 

paciente com alteração em sua saúde mental, já que a mesma afeta todas as 

dimensões da vida do cliente.  

 

DESCRITORES: Ansiedade; Teoria de Enfermagem; Enfermagem Psiquiátrica. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA TEORIA DO RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL DE PEPLAU NO CUIDADO AO PACIENTE COM 

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR TIPO I 

Adriana Francielli4; Debóra Ramos¹; Paula Hinata¹; Paula Lopes¹; Adriano Shimbo5 

INTRODUÇÃO: Transtorno Afetivo Bipolar é caracterizado pela oscilação de 

períodos de bom humor, irritação ou depressão, que são marcadas por mudanças 

de polaridades opostas entre a mania e depressão, as quais podem ocorrer 

rapidamente, com muita ou pouca frequência, podendo ser evidenciado prejuízo no 

desempenho profissional, ocupacional, social e pessoal. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), este transtorno é a sexta causa de incapacidade e a 

terceira entre as doenças mentais, após depressão unipolar e esquizofrenia. 

Estima-se que aproximadamente 25% dos portadores tentam suicídio, e a execução 

é em torno de 15% para os não tratados (COSTA, 2008).  Infelizmente está doença 

vem apresentando grande número de incidência na população, por apresentar 

diferentes fatores de risco, como ambientais, genéticos, fisiológicos e modificadores 

do curso de vida. Sabendo disto, os profissionais da área de saúde, principalmente 

o enfermeiro, devem estar cientes da importância do cuidado ao indivíduo com 

alteração em sua saúde mental. JUSTIFICATIVA: Acreditamos que a teoria do 

relacionamento interpessoal de Hildegard E. Peplau, irá melhor nos auxiliar no 

contemplamento do cuidado, pois a mesma busca constantemente a interação entre 

enfermeiro e o paciente, com objetivo de estabelecer um relacionamento e utilizar 

junto com o conhecimento técnico científico, o vínculo e a comunicação terapêutica 

para contribuir na melhora do estado comportamental do indivíduo. OBJETIVO: 

Identificar os diagnósticos e intervenções do estudo de caso, com base na teoria do 

Relacionamento Interpessoal de Peplau, juntamente com a taxonomia de 

Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE) versão 2.0. 
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METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, de caráter descritivo, realizado 

no 1° bimestre de 2016, em um hospital psiquiátrico de Curitiba-PR, durante os 

estágios de enfermagem em Saúde Mental, da Universidade Positivo. Foram 

elencados, através da coleta de dados, na ótica da Teoria do Relacionamento 

Interpessoal de Peplau, os problemas e consequentemente os diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, com base na taxonomia CIPE. Por se tratar de um 

trabalho acadêmico, com coleta em fontes secundárias, o mesmo não foi submetido 

ao Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na teoria de 

Peplau, consta quatro fases para a realização do cuidado, sendo elas a Orientação, 

Identificação, Exploração e Resolução. Estas têm como objetivo realizar a busca 

constante na relação terapêutica entre enfermeiro-paciente, afim de gerar vínculo 

entre ambos e consequentemente facilitar e melhorar o tratamento do cliente. A 

seguir elencamos às quatro fases sequências da teoria, as quais serão pautadas 

com o caso estudado. Orientação (Histórico de enfermagem): Dados gerais: S.R., 

feminino, 47 anos, solteira, brasileira, residente de Curitiba-PR, desempregada. 

Queixa principal: “Difícil situação financeira, por estar desempregada e sem 

oportunidades de emprego, o que me faz ficar sem esperança e sem vontade de 

viver”. Motivo de internação: admitida em março de 2016, involuntariamente, pela 

família, devido uma tentativa de suicídio planejado. Histórico da doença: Relata ser 

a primeira internação, porém não a primeira tentativa de suicídio. Informa outras 

tentativas, com a utilização de medicamentos, pregos e arma de fogo. Através de 

sua fala, conseguimos perceber que seus episódios suicidas vêm de longa data, 

tendo início no ano de 1998. Realizou tratamento natural com utilização de ervas, 

medicamentos e acompanhamento terapêutico junto ao CAPS, porém relatou que 

neste período, percebeu sua melhora, e decidiu interromper os tratamentos. 

Apresenta histórico de autoagressão, hipersexualidade (relata ter consciência e 

usar proteção) e poriomania (tendência impulsiva de deambular sem destino). 

Histórico familiar: Relata antecedentes de transtorno mental na família, no caso 

seus pais, qual a paciente não soube informar corretamente suas alterações. Ao 

falar sobre a sua família, demonstrou certo distanciamento, e relatou a ausência de 

afeto do pai, desde a infância. Histórico de doença clínica: Relata tendinite e artrite, 
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porém ambas não tratadas. Medicamentos: Haldol; Carbamazepina; Diazepam e 

Depakene. Exame do estado mental: Durante a entrevista, a paciente apresentou-

se consciente e comunicativa, vigil e de tenacidade adequada, orientada auto e 

alopsiquicamente, humor hipomaníaco, afeto adequado, sem alterações na forma e 

curso de pensamento, sensopercepção alterada, a qual relata alucinação auditiva 

(leves zumbidos). Sem alterações da psicomotricidade, linguagem e expressões 

adequadas, apresenta crítica e insight, memória remota, passado e recente 

preservadas. Identificação (Diagnóstico e Plano terapêutico): 1 - Capacidade 

sensorial-perceptiva alterada - Resultado: Promover o melhor enfrentamento diante 

a alucinação auditiva relatada. 2 - Presença de impulsividade com potencial para 

risco (autoagressão) - Resultados: Atentar e diminuir os riscos de uma nova 

tentativa de suicídio. Exploração (Implementação da Assistência de enfermagem): 

1 – Avaliar percepção/alucinação; Manter observação e intervir conforme o risco de 

exposição; Realizar oficinas e terapias em grupo; Trabalhar seu enfrentamento 

diante a alucinação e avaliar resultados. Observar melhora e enfrentamento da 

alucinação auditiva e risco de auto exposição 2 - Determinar presença e grau 

suicida; Identificar paciente com risco de autoagressão; Observar e registrar 

mudanças de humor e de comportamento corporal; Avaliar nível de ansiedade; 

Monitorar regime medicamentoso; Envolver a paciente no planejamento dos 

cuidados direcionando ao autocuidado; Auxiliar paciente a encontrar seus recursos 

de apoio; Encaminhar paciente a terapia ocupacional e oficinas em grupo ; Orientar 

a família sobre doença e regime terapêutico e envolvê-los na alta hospitalar; Evitar 

julgamentos por parte da equipe e dos demais pacientes; Orientar cliente/família 

sobre os períodos de euforia; Orientar cliente e a família a procurar serviços de 

saúde mental (extra hospitalares pós-alta). Resolução (Avaliação): Está fase é 

caracterizada pelo final do relacionamento enfermeiro-cliente, ou seja, é o início da 

preparação da alta, e para ocorrer, o paciente deve estar apresentando o 

fortalecimento de sua capacidade de autonomia e independência, para o seu 

autocuidado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este trabalho tem como propósito 

compreender a sistematização da assistência de enfermagem prestada ao paciente 

com Transtorno Afetivo Bipolar Tipo I, e sua relação com a teoria do relacionamento 
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interpessoal de Peplau. É de grande importância destacar o papel do enfermeiro 

como articulador do processo interpessoal, dentro do plano terapêutico do paciente 

com transtorno mental e com risco de suicídio, estabelecendo os diagnósticos de 

enfermagem, juntamente com a elaboração das intervenções frente as situações de 

risco, para gerar um melhor acolhimento, acompanhamento, conscientização e 

reabilitação do paciente internado em um Hospital Psiquiátrico.  

 

DESCRITORES: Transtorno Bipolar; Saúde Mental; Enfermagem Psiquiátrica. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM PAUTADOS NA TEORIA DE LEININGER À 

CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

Fernanda Borcath de Andrade¹, Desiree Louise da Silva¹, Flaviane Miranda da 

Rosa¹, Vivian Torres de Paula¹, Luciane Favero Basegio²                                                                                                                                   
6 

 

INTRODUÇÃO: As doenças relacionadas às causas externas são muito frequentes 

na população infantil e estão associadas a índices elevados de morbimortalidade. 

A gravidade, a evolução e o prognóstico desses pacientes são, muitas vezes, 

determinados pelo trauma do sistema nervoso central. O Traumatismo Crânio 

Encefálico (TCE) é um trauma que acomete o arcabouço ósseo do segmento 

cefálico e ou encefálico (CARVALHO et al, 2006). O TCE produz uma síndrome 

clínica causada pelos efeitos das lesões primárias ou diretas (contusão, laceração, 

perfuração, penetração, perda tecidual, lesão neuronal) e das lesões causadas por 

fatores secundários (asfixia, hipóxia, acidose, isquemia, hipoperfusão, hipotensão, 

hipovolemia e anemia, convulsões, edema, hipertensão intracraniana, problemas 

metabólicos locais). Tanto as lesões primárias como secundárias tendem a provocar 

edema e lesão cerebral com aumento do volume do conteúdo intracraniano e 

hipertensão intracraniana. O tratamento precisa ser rápido e sistematizado e tem o 

objetivo de prevenir e minimizar as lesões secundárias. A principal complicação é a 

hipoperfusão cerebral por hipertensão intracraniana (edema, hematoma extra ou 

subdural) (OLIVEIRA, 2011). O hematoma subdural consiste em uma coleção 

sanguínea entre a dura mater e o folheto externo aracnoide, o mesmo ocorre após 

a ruptura de veias superficiais do córtex cerebral que drenam para os seios venosos. 

Esse agravo é causado, com mais frequência, por quedas, agressões e acidentes 

automobilísticos.  Os sinais clínicos comumente encontrados no hematoma 

subdural são a inconsciência, a anisocoria e o déficit motor (LOPES; JUNIOR, 2010). 
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As estimativas de mortes nos Estados Unidos estão em torno de 200/100.000 

habitantes, sendo o trauma mecânico a quarta causa de morte; TCE responsável 

por cerca de 40% destes óbitos e pela maioria das mortes precoces em 

traumatizados graves (MIRANDA, et al, 2013). Ainda naquele país estima-se que 

155 a 180 crianças a cada 100.000 habitantes sejam atendidas anualmente por 

traumas cranianos fechados, sendo que 74 a 80% dos casos dos TCE’s são 

considerados traumas leves. Na Inglaterra, 5% de todos os internamentos 

pediátricos são devidos a TCE e cerca de 3.000 crianças por ano permanecem com 

sequelas neurológicas. Existe uma discreta predominância para o sexo masculino, 

na razão 1,5:1,0 (MIRANDA et al, 2013). A possibilidade de detectar maus-tratos à 

criança e poder acompanhar o encaminhamento do caso diminui o sentimento de 

impotência, sensibiliza e mobiliza os trabalhadores para desenvolver um olhar 

voltado para a identificação e o encaminhamento dessas situações. Porém, a 

violência à criança, em especial o abuso sexual, causa sentimento de indignação e 

revolta na equipe de enfermagem.  Além da brutalidade da agressão, envolve a 

família que deveria ser o local de segurança para todas as crianças e, segundo 

Oliveira (2002), os profissionais de saúde, em especial os que estão nos serviços 

públicos, devem estar preparados para essa realidade crua e cruel que atinge as 

nossas crianças e adolescentes no Brasil. A assistência de Enfermagem na 

reabilitação tem como principal objetivo auxiliar o paciente a se tornar independente 

o máximo que puder dentro de suas condições, promover e incentivar o autocuidado 

através de orientações e treinamento de situações, preparar o deficiente físico para 

uma vida social, familiar da melhor maneira possível e com qualidade (FARO; 

LEITE; 2011). A utilização da teoria de Leininger como referencial teórico na 

realização de práticas educativas auxilia no estabelecimento de intermediação entre 

os sistemas profissional e popular de cuidado. Ao conhecer as crenças e valores 

dos clientes relacionados às práticas de saúde, a enfermeira pode, junto com eles, 

preservar, acomodar ou repadronizar essas práticas (SEIMA et al, 2011).  A teoria 

de Leininger favorece a proposta do cuidado holístico que contempla a integralidade 

dos sujeitos e a multiplicidade de fatores culturais, em oposição ao modelo 

hegemônico centrado nos sinais e sintomas das doenças. A educação em saúde 
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viabiliza que as pessoas utilizem seus próprios conhecimentos adquiridos para 

encontrar soluções para os seus problemas (SEIMA et al, 2011). A Teoria da 

Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural (TDUCC) permite maior 

aproximação do profissional e do ser cuidado, possibilita conhecer o contexto em 

que vive, a visão de mundo, e assim os fatores que podem interferir no 

comportamento. Sendo assim, conhecer a cultura permite que as ações de 

enfermagem sejam planejadas em conjunto com o ser cuidado e que sejam 

culturalmente congruentes (SEIMA et al, 2011). Diante do apresentado, a questão 

norteadora desse estudo é: quais os cuidados de Enfermagem pautados na Teoria 

da Diversidade e Universalidade do cuidado Cultural a criança vítima de maus 

tratos? Para atender a essa questão, objetiva-se, descrever os cuidados de 

enfermagem pautados na Teoria da Diversidade e Universalidade do cuidado 

Cultural a uma criança com TCE vítima de maus tratos.  METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo de caso acadêmico, com abordagem qualitativa, realizado em uma 

unidade de internação pediátrica de uma instituição hospitalar, referência para 

trauma de Curitiba – PR. A equipe do referido local é composta por um profissional 

enfermeiro para as 24h e três técnicos de enfermagem por turno de trabalho, sendo 

divididos em 30 leitos.  Os dados referentes ao caso clínico foram coletados 

mediante o uso de um instrumento próprio desenvolvido para o ensino clínico da 

disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente. Os dados obtidos foram ainda 

complementados pelo prontuário do paciente e por entrevista formal a partir de um 

instrumento semiestruturado (APÊNDICE 1) realizada com a mãe cuidadora e 

informal com o pai durante horário de visita hospitalar.  Por se tratar de um trabalho 

exclusivamente para fins acadêmicos realizado durante estágio curricular, não 

houve submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, porém, manteve-se o anonimato 

de todos os participantes e optou-se pelo uso de siglas para sua denominação. Os 

dados foram analisados à luz da teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado 

Cultural proposta por Madeleine Leininger. RESULTADOS: Os dados foram 

analisados com base no Processo de Enfermagem, composto pelas seguintes 

etapas: histórico de Enfermagem, diagnósticos de Enfermagem e intervenções de 

Enfermagem. Os diagnósticos de Enfermagem foram embasados na taxonomia 
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proposta pela North American Nursing Diagnosis Association International (NANDA) 

e seguiram os níveis propostos pela TDUCC de Madeleine Leininger e as 

intervenções de Enfermagem foram realizadas a partir da taxonomia Nursing 

Interventions Classification (NIC). Histórico de Enfermagem: Paciente A.G.O.S, 

sexo masculino, nascido em 08 de janeiro de 2012, procedente de Curitiba-PR, 

apresenta grau de dependência IV para todas as suas atividades básicas diárias de 

vida. Criança internada no dia 09 de janeiro de 2016, transferida de outra instituição 

hospitalar do município de Curitiba, onde foi admitido por TCE grave com 

Hematoma Subdural extenso e edema cerebral severo. Segundo o relato dos 

responsáveis pela criança, mediante relato registrado em prontuário, o acidente 

ocorreu devido à queda de berço. Evoluiu com Paralisia Cerebral Espástica, crises 

convulsivas, espasticidade importante, distúrbio de deglutição, não contactuação 

com o meio, Glasgow 5 na admissão hospitalar. Ao exame físico: Cabeça com 

circunferência assimétrica devido a hemicraniotomia descompressiva, com 

presença de cicatriz cirúrgica da região frontal a occipital, edema em região 

temporal e presença de úlcera por pressão não estadiável (devido a presença de 

crosta necrótica) em região occipital. Poucos cabelos, ausentes na incisão cirúrgica. 

Couro cabeludo ausente de sujidades. Não foram encontrados linfonodos palpáveis. 

Face simétrica, com coloração pálida. Olhos com esclera branca, íris castanha, 

pupila direita não fotorreagente, pupila esquerda pouco fotorreagente, narinas 

simétricas, higienizadas. Boca corada, mucosas úmidas e coradas, livre de lesões. 

Língua úmida e higienizada. Tórax de expansibilidade simétrica e ampla, pele 

íntegra, mamilos simétricos condizentes com idade. Ausculta cardíaca rítmica e 

normofonética. MMSS com hipertonia, movimentos espásticos e clônicos, lesão nos 

dedos polegar e médio de MSE e MSD, punhos cerrados. Abdômen rígido, ruídos 

hidroaéreos em quadrante superior esquerdo e quadrante inferior direito 

característicos, ruídos em QSE e QSI aumentados, 23 ruídos hidroaéreos por 

minuto.  QID e QSD com percussão timpânica e QIE e QSE com ruídos maciços. 

Fígado e baço não palpáveis. MMII em hipertonia, movimentos espásticos e 

clônicos, reflexo de Babinski presente. Nível I e II Modelo Sunrise: Visão de mundo 

e perspectiva de vida: mãe deixou claro que suas maiores expetativas para o futuro 
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de seu filho é a sua recuperação. Que ele possa voltar a deambular e a falar. Fatores 

religiosos e filosóficos: mãe relata ser descrente em religiões e deposita toda sua fé 

em Deus, independente de seguir uma determinada religião. Fatores de 

companheirismo e sociais: Refere grande suporte familiar e de amigos. Deixou de 

frequentar alguns lugares para se dedicar totalmente a reabilitação do seu filho. 

Relata que não mantém nenhum tipo de ligação com o seu ex-marido (pai biológico 

do seu filho). Atualmente, encontra-se desempregada. Valores culturais e modo de 

vida: Acerca do modo de vida, a mãe apresenta uma rotina dividida entre os 

compromissos do filho. Relata ir à fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia 

duas vezes na semana, com transporte público. Fatores políticos e legais: Recebe 

ajuda governamental através da inclusão do seu filho em programas de reabilitação 

com equipe multidisciplinar. Orientada a procurar ajuda para custeio mensal, diz não 

estar interessada. Fatores econômicos e educacionais: A família possui renda fixa 

mensal proveniente do trabalho do marido. A mãe é cabeleireira, mas encontra-se 

fora do mercado de trabalho. Relata que possui ajudada sua mãe (avó da criança) 

para compor a renda mensal. Amigos e parentes também prestam suporte. Relata 

que não tem conhecimentos profundos sobre a patologia do seu filho. Nível III 

Modelo Sunrise: Junção do sistema popular e profissional representados pela 

segunda etapa do processo de Enfermagem. Sistema de Saúde Diversificado da 

Criança e dos Pais: Paternidade prejudicada relacionada a incidência de trauma 

evidenciada por falta de coesão familiar; Risco de queda relacionado a mobilidade 

física prejudicada evidenciada por falta de supervisão; Disposição para maternidade 

melhorada relacionada a necessidade atendida do filho; Tensão do papel do 

cuidador relacionada a alta hospitalar de membros da família com necessidade 

significativa de cuidado. Mobilidade física prejudicada relacionada a capacidade 

limitada para desempenhar as habilidades motoras grossas evidenciadas por 

prejuízos neuromusculares.  Processo familiar interrompido relacionado por 

mudanças nos padrões de comunicação evidenciados por alteração do estado de 

saúde de um membro da família; Risco de atraso no desenvolvimento relacionado 

à lesão cerebral evidenciado por violência. Controle eficaz do regime terapêutico 

relacionado por escolhas apropriadas para atingir objetivos de um programa de 
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tratamento; Disposição para aumento de conforto relacionado ao desejo de 

aumentar a sensação de contentamento; Comunicação verbal prejudicada 

relacionado por incapacidade de usar expressões faciais. Déficit do autocuidado 

para vestir-se/arrumar-se relacionado a capacidade prejudicada de colocar itens de 

vestuário necessários evidenciado por prejuízo cognitivo; Risco de síndrome pós-

trauma relacionado a resposta de risco mal adaptada sustentada a um evento 

traumático e opressivo evidenciado por papel de sobrevivente no evento.  Nível IV 

Modelo Sunrise: Decisões e ações de cuidados em Enfermagem: Planejamento e 

prescrição de Enfermagem: Realizar e orientar a mãe acerca de mudanças de 

decúbito a cada 4 horas (devido à imobilidade, risco de lesões por pressão). 

Observar sinais de dor (taquipneia, diaforese, hipertensão e taquicardia) e 

comunicar o enfermeiro. Promoção do envolvimento familiar durante o tratamento, 

controle do ambiente: promoção de segurança para a criança. Realizar terapia com 

exercício de equilíbrio uma vez por semana, supervisão: segurança.  Apoiar à 

proteção contra violência infantil, promover capacidade de resiliência e melhora do 

papel. Promover assistência para manutenção do lar durante o tratamento e realizar 

terapia familiar. Auxiliar na promoção do exercício para fortalecimento muscular 

uma vez por semana. Elevar grades laterais da cama, a fim de evitar quedas. 

Terapia com exercício de equilíbrio uma vez por semana; Controle do ambiente: 

prevenção de violência, educação em saúde pela equipe de enfermagem. Promover 

esperança através de grupos de apoio; melhoras do sistema de apoio. Mediação do 

conflito quando possível, terapia para trauma infantil durante o tratamento. 

Assistência para manutenção do lar durante o tratamento; Terapia familiar. Auxiliar 

na proteção dos direitos do paciente em situação de violência e melhora do papel 

materno durante o tratamento. Promover envolvimento familiar durante o tratamento. 

Promover controle do ambiente: promover segurança para a criança. Observar e 

avaliar o desenvolvimento infância: segunda infância e relatar à unidade de saúde. 

Promover o envolvimento familiar. Promover relaxamento muscular progressivo 

usando massagens. Promover a adequação de ambiente para melhora do sono. 

Promover a estimulação cognitiva para melhora da comunicação, melhora do 

sistema de apoio ensino: indivíduo.  Assistência no autocuidado: atividades 
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essenciais de vida diária, diariamente. Auxiliar com cordões, botões e fechos, 

conforme necessário; Auxiliar no autocuidado diário, vestir-se/arrumar-se. 

Promover melhora do sistema de apoio ensino: indivíduo. Redução de ansiedade 

com psicoterapia; Controle de medicamentos diário.  Cuidados serem mantidos: 

Manter cuidados com mudança de decúbito a cada 4 horas. Manter cuidado com 

higienização, utilizando água morna, sabonete neutro e banho por imersão. Manter 

em berço com grades elevadas, a fim de proporcionar maior segurança. Manter 

conforto e segurança utilizando coxins. Cuidados a serem repadronizados: 

Repadronizar junto a família o auxílio no autocuidado diário, realizado pela mãe, o 

auxiliando no banho, alimentação, troca de fraldas, no vestir-se, movimentar-se e 

em todas as demais atividades realizadas. A medicação deverá ser administrada de 

acordo com prescrição médica, não devendo pular horários. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A partir da pesquisa realizada, identificamos que a Enfermagem 

desempenha um papel importante no cuidado ao paciente vítima de 

trauma/violência, a fim de alcançar sucesso na reabilitação e promoção do 

autocuidado. Observa-se que a aplicabilidade da TDUCC é de grande contribuição 

no cuidado holístico, a fim de promover melhora na qualidade de vida. Os 

profissionais enfermeiros estão em contato próximo com as vítimas de violência, 

uma vez que os serviços de saúde são os locais onde as vítimas buscam 

atendimento. Cabe a esses profissionais capacitarem-se para proporcionar uma 

assistência eficaz que supra as necessidades de cuidado dos envolvidos.  

 

DESCRITORES: Enfermagem Transcultural, Cuidados de Enfermagem, Teoria de 

Enfermagem, Violência Infantil. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE SUBMETIDO A TERAPIA 

HEMODIALÍTICA, BASEADO NA TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE 

 

Juliane Walter¹; Marcelo Lourenco¹; Valéria Pereira7; Denise Fauckz 

Kletembergerg8;  

Kátia Renata Antunes Kochla9 

 

INTRODUÇÃO: A hemodiálise é uma forma de tratamento para pacientes 

portadores de insuficiência renal crônica também conhecida como falência renal, 

que atinge no mundo atinge 10% da população (SBN 2015). É um procedimento 

que simula o processo fisiológico dos rins em circunstâncias normais, através de 

uma máquina em que se responsabiliza pela limpeza e filtração o sangue, ou seja, 

faz o trabalho que o rim doente não pode fazer, esse procedimento libera do corpo 

resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos e também 

controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias 

como sódio, potássio, uréia e creatinina. Segundo dados da Sociedade Brasileira 

de Nefrologia indicam que no Brasil mais de 100 mil pessoas são submetidos a 

terapia hemodialítica, com taxa de mortalidade de pacientes que enfrentam a terapia 

é de 15% ao ano (SBN 2015). Para prestar estes cuidados de enfermagem as ações 

deverão estar embasada em um referencial teórico como a teoria de Florence 

Nightingale, apresenta como foco principal o meio ambiente, e sua interpretação 

todas os fatores intrínsecos e extrínsecos sofrem influencias no tratamento do 

processo saúde e doença, tornando um fator importante tanto na prevenção e até 

mesmo contribuir para a doença e a morte. A doença nessa teoria e considerada 

como um processo de restauração da saúde e o papel do enfermeiro é um 

                                                   
7  Acadêmicos da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. contato 
olecramlourenco@gmail.com  telefone: (41) 92630812 
8 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem 
da Universidade Positivo. Líder do Núcleo de Estudos Cuidado e Ensino em Saúde 
(NECES). 
9  Mestre em Enfermagem pela UEM, Doutora em Enfermagem pela UFPR, Enfermeira do 
departamento de Urgência e Emergência da Prefeitura Municipal de Araucária e Coordenadora do 
Curso de Enfermagem da Universidade Positivo, contato: katiaantunes.kochla@gmail.com 
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fundamental em equilibrar o meio ambiente com a intenção de conservar a energia 

vital do paciente com foco em sua recuperação dando prioridade em ofertar um 

ambiente favorável e estimulador durante o processo de recuperação e tratamento. 

Sendo assim a teoria ambientalista tem como concepção o ser humano um ser 

integrante da natureza cujas defesas naturais sofrem influência de um ambiente 

saudável ou não. Florence acreditava que fornece um ambiente propicio aos 

pacientes é o diferencial em sua recuperação, tais como ventilação, limpeza, 

iluminação, calor, ruídos, odores e a alimentação. No âmbito da enfermagem nos 

dias de hoje nos reflete em uma assistência humanizada, fundamentada no controle 

do ambiente ao redor do paciente no qual é visto como um ser de relações e 

interações no meio que está inserido. JUSTIFICATIVA: O papel do enfermeiro na 

hemodiálise é indispensável na assistência, educação, preparo da equipe e 

direcionamento de cuidados adequados prestados pela equipe de enfermagem e 

frente as complicações durante o procedimento, assim a utilização do referencial 

auxilia o raciocínio clínico para direcionar as ações para o atendimento e bem-estar 

do paciente. OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem aplicados ao 

paciente submetidos a terapia hemodialítica sob a luz dos conceitos de Florence 

Nightingale. METODOLOGIA: Estudo de caso realizado em hospital privado de 

Curitiba no estado do Paraná no mês de junho de 2016. A instituição possui área 

construída de dez mil metros, a estrutura apresenta unidades de internação 

oncológica, clinica cirúrgica e geral, hospital dia, centro cirúrgico, UTI geral e UTI 

humanizada, centro médico e vários serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, 

além de contar com unidades de atendimento especial como a de Atendimento 24 

Horas, a de Dor Torácica e a Neurológica. O paciente escolhido para realizar o 

estudo após seu consentimento foi do sexo masculino tinha 69 anos, diagnosticado 

com neoplasia renal bilateral, pele e intestinos ambos em tratamento com o uso de 

quimioterápicos. A coleta de dados ocorreu durante o período de internação tendo 

como base as aulas de Semiologia e Semiotécnica da disciplina do primeiro ano do 

curso de enfermagem e roteiro padronizado de investigação admissional de 

enfermagem elaborado pelos docentes da disciplina. Os dados foram organizados 

em: histórico, exame físico, levantamentos de problemas e Cuidados de 
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enfermagem. O trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade por se tratar de um trabalho acadêmico que não será publicado na 

integra. RESULTADOS: Paciente do sexo masculino, 69 anos, brasileiro, 

aposentado, casado, 02 filhos, residente domiciliado na cidade de Curitiba-PR, 

natural da cidade de Londrina-PR, reside em moradia própria com a sua esposa, 

católico praticante. Referiu que procurou o Pronto atendimento de um hospital 

privado da mesma cidade em que reside por motivo de dor em região abdominal e 

desidratação, histórico de neoplasia de rim bilateral há 4 anos, neoplasia de 

intestino há 6 meses, neoplasia de pele há 7 anos, ambas em tratamento com uso 

de quimioterápicos, HAS há 20 anos em tratamento com uso de Losartana potássica 

50 mg, Renitec 25 mg, AAS 100mg, diabetes mellitus há 12 anos tratamento com 

uso de Glifage 750 mg, histórico de miocardiopatia faz uso de stent, antecedentes 

cirúrgicos de ressecção de tumor em rins, intestinos 2 vezes, hérnia de hiato e 

cistectomia, antecedentes transfusionais sem intercorrências, esquema vacinal 

completo, antecedentes de tabagismo há 2 semanas que deixou o uso, e etilismo 

há 7 anos relata que deixou o uso devido aos tratamento de saúde em que está 

submetido, participa de grupos religioso da sua comunidade, sente se um pouco 

abalado com os efeito colaterais dos quimioterápicos, porém encontra conforto em 

Deus e na sua família, padrão nutricional, relata inapetência devido a náuseas 

persistentes com perda de 8 kg no último mês, padrão eliminatório relata oligúria via 

cistostomia, faz hemodiálise 2 vezes por semana onde só realiza filtragem, 

eliminações intestinais ausentes há 3 dias. EXAME FISICO: Sinais vitais: PA: 

140x90 mm/Hg; T: 36ºC; R: 19 rpm; P: 89 bpm; DOR: score de 5. Medidas 

antropométricas: Peso: 80 Kg; Altura: 1,74 m; circunferência abdominal: 85 cm. 

Crânio simétrico, com presença de cabelos grisalhos em pouca quantidade lisos 

com brilho e boa higiene, face simétrica hipocorada e hidratada de coloração pálida, 

com fisionomia abalada. Olhos castanho claro, simétricos pupilas isocóricas 

fotoreagentes, acuidade visual prejudicada e faz uso de lentes corretivas. Nariz e 

ouvidos sem alterações, seios da face inalterado, mucosa oral integra corada, 

dentição implantada sem presença de halitose, pescoço sem alteração e ausência 

de linfonodos e com movimento de rotação e extensão. Tórax inspeção estática com 
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formato normal e simétricos, corado, inspeção dinâmica padrão respiratório suave 

e constante, como boa expansão bilateral, ausculta pulmonar com murmúrios 

vesiculares bilaterateralmente, percussão claro pulmonar, ausculta cardíaca com 

bulhas normofonéticas. Acesso venoso periférico em MSD, fistula arteriovenosa em 

MSE com frêmito palpável, abdome globoso e distendido doloroso a palpação, 

presença de cicatriz em região hipocôndrio bilateral com 2 cm de extensão na 

horizontal, e cicatriz em região umbilical com 15 cm na vertical, cistostomia em 

flanco direito, ruídos hidroaéreos diminuídos, percussão maciço. Sistema locomotor 

com grau de mobilidade preservada ausência de deformidades, MMII com 

movimentação plena, panturrilhas livres e sem edema. Genitálias não avaliadas. 

PROBLEMAS DE ENFERMAGEM: Estado emocional abalado, acesso venoso 

periférico, fistula arteriovenosa, cistostomia, emagrecimento severo, pressão 

arterial elevada, terapia medicamentosa continua, risco de infecção. CUIDADOS E 

INTERVENÇÕES DE ENFEMAGEM: Realizar higiene das mãos antes e após 

realizar procedimentos; Fazer uso de equipamentos de proteção individual; Aferir 

dados vitais antes e após o início da sessão não aferir pressão no braço onde está 

localizada a fístula; Pesar o paciente diariamente antes a após o procedimento; 

Avaliar sinais flogísticos na fístula artéria venosa e frêmito; Manter o ambiente com 

devida ventilação acrescida de ar fresco sem correntes de ar e bem iluminados, 

livres de ruídos e odores; Proporcionar medidas de conforto; Manter o local limpo 

com orientação sobre higiene para equipe de limpeza, enfermagem, paciente e 

acompanhantes; Orientar o paciente a manter uma alimentação saudável; Monitorar 

a pressão arterial antes da sessão e após o termino; Realizar desinfecção na 

máquina de diálise após cada sessão, Utilizar medidas assépticas, antissépticas e 

precaução padrão. CONTRIBUIÇOES PARA A ENFERMAGEM: A aplicação dos 

preceitos de Florence no cuidado ao paciente reforça o direcionamento que um 

referencial teórico propicia, auxiliando os profissionais de enfermagem no cuidado 

integral e individualizado e consequentemente na melhoria da qualidade da 

assistência prestada ao paciente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: No estudo focamos 

a perspectiva do cuidado no ambiente em que o paciente está inserido, observamos 
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que mesmo a Teoria ambientalista sendo antiga ela tem um significado e influência 

positiva na assistência de enfermagem até os dias de hoje. 

  

DESCRITORES: Diálise renal; Ambiente; Enfermagem. 
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O INCENTIVO A AMAMENTAÇÃO DURANTE O PROCESSO DE MASTITE 

Heloisa Mafuza¹; Karen Cristina Zarur¹; Kelly Vaz Torres¹; Lucilia Maria 

Oliveira¹; Paula Rezende da Cunha Duarte¹; Adriana do Rocio Vedrametto² 

 

INTRODUÇÃO: O leite materno contém componentes e mecanismos capazes de 

proteger a criança de várias doenças. É um simbiótico; uma fonte natural de 

lactobacilos, bifidobactérias e oligossacarídeos. Nenhum outro alimento oferece as 

características imunológicas do leite humano. A mãe fornece ao filho componentes 

protetores, através da placenta e do seu leite, enquanto o sistema de defesa do 

bebê amadurece. A amamentação é também reconhecida pelo MS como o primeiro 

direito da criança após o nascimento, e é recomendado aleitamento exclusivo até 

os seis meses de vida, podendo prolongar até os dois anos de vida para ter um 

crescimento forte e um desenvolvimento saudável. (Ministério da Saúde, 2014).  O 

desmame precoce no Brasil é bastante frequente destacando uma média de 72 dias 

de aleitamento predominante, medidas nacionais foram adotadas para que este 

índice diminua, através de programas de incentivo ao aleitamento materno, e 

detecção precoce no caso de complicações referentes a mama, junto ao processo 

de amamentação, destacando-se como um dos principais problemas a mastite 

puerperal. A mastite puerperal é um processo infeccioso que acomete mulheres em 

fase de lactação. Devido ao desconforto e a dor, e por acreditarem que o leite da 

mama afetada poderá fazer mal ao bebê, muitas puérperas desmamam 

precocemente seus filhos, o que é errôneo, pois se forem adequadamente 

diagnosticas e orientadas não há necessidade de interrupção. A mastite acomete 

cerca de 2 a 6% das mulheres que amamentam e tem recorrência de 6,5%. (SALES, 

et al., 2000). Portanto observa-se a importância da orientação da enfermagem, para 

que as gestantes e puérperas se sintam amparadas e acolhidas durante esse 

processo da mastite. Logo o objetivo deste estudo é constatar se a amamentação 

não deve ser interrompida, mesmo durante o processo de mastite. A pergunta  
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norteadora que orientou o estudo foi: Será que a amamentação deve ser 

interrompida, mesmo se a mãe desenvolve o processo de mastite? 

METODOLOGIA: É um estudo de revisão bibliográfica, que segundo GIL (1999), 

explica que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida mediante material já elaborado, 

principalmente livros e arquivos científicos. Apesar de praticamente todos os outros 

tipos de estudo exigirem trabalho dessa natureza, há pesquisas exclusivamente 

desenvolvidas por meio de fontes bibliográficas. A busca ocorreu nas diferentes 

bases de dados eletrônicas científicas como SciELO, Lilacs e Decs através dos 

descritores: aleitamento materno, mastite, orientação e cuidados de enfermagem. 

Para critérios de inclusão utilizamos os textos que abordam os princípios da mastite 

entre os anos 1996 a 2016, em língua portuguesa, sendo excluídos aqueles que 

não atendiam aos padrões estabelecidos. Após a seleção do material, foi realizada 

a leitura exploratória identificando as informações para estabelecer relação ao 

problema proposto e análise das informações na sua consistência. Após, ao realizar 

a leitura analítica identificamos as ideias chaves, hierarquizamos as mesmas. 

Seguidamente executamos a leitura interpretativa, relacionamos o que os autores 

afirmam com o problema para o qual propomos esclarecimento. Posteriormente, 

identificamos nas obras consultadas, os conteúdos relevantes e organizamos as 

informações. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: Os laços afetivos são consolidados com 

a amamentação, além de possibilitar uma recuperação mais rápida da mãe no pós-

parto, pois a amamentação acelera o retorno do útero ao tamanho original, auxilia 

na redução de peso da lactante e na prevenção dos cânceres de mama e colo do 

útero. (Ministério da Saúde, 2014). Porém, o ato de amamentar, quando não for 

bem orientado, pode gerar problemas à mãe como: 

• Ingurgitamento mamário; 

• Dor/trauma mamilar; 

• Infecção mamilar por Staphylococcus aureus; 

• Candidíase; 

• Fenômeno de Raynaud; 

• Bloqueio de ductos lactíferos; 

• Mastite; 

• Abscesso mamário; 
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• Galactocele; 

Além de produção insuficiente de leite ou hipogalactia (GIUGLIANI, 2004). Dentre 

todos estes problemas a mastite pode ser vista como causa de maior preocupação. 

A mastite é caracterizada por um processo inflamatório de um ou mais seguimentos 

da mama (o mais comumente afetado é o quadrante superior esquerdo) que pode 

ou não progredir para uma infecção bacteriana. Ocorre mais comumente na 

segunda e terceira semanas após o parto e raramente após a 12ª semana. 

Inicialmente, há um aumento da pressão intraductal por estase do leite (um ducto 

bloqueado com freqüência é o precursor da mastite), com conseqüente 

achatamento das células alveolares e formação de espaços entre as células. Por 

esse espaço passam alguns componentes do plasma para o leite (particularmente 

imunoproteínas e sódio) e do leite para o tecido intersticial, em especial citocinas, 

induzindo uma resposta inflamatória e, na maioria das vezes, envolvendo o tecido 

conjuntivo interlobular. O leite acumulado, a resposta inflamatória e o dano tecidual 

resultante favorecem a instalação da infecção, comumente pelo Staphylococcus 

(aureus e albus) e ocasionalmente pela Escherichia coli e Streptococos (α-, β- e não 

hemolítico), e as fissuras, na maioria das vezes, podem ser consideradas porta de 

entrada da bactéria (WHO, 2000). Alguns fatores predisponentes como a fadiga, o 

estresse, as fissuras nos mamilos, a obstrução ductal, o ingurgitamento mamário, 

as malformações papilares, a técnica incorreta de amamentação, as fissuras 

papilares e a higiene inadequada, podem ser observados. Quando a mastite não é 

tratada precocemente e adequadamente ela pode evoluir para abscesso 

(GIUGLIANI, 2000; SALES et al., 2000; PACHECO, 2005).   As mastites são 

causadas por diversos microrganismos, destacando-se Staphylococcus aureus 

como principal agente etiológico em 50 a 60% dos casos. Quando não tratada 

precocemente a mastite, pode evoluir para abscesso, como citado anteriormente, 

uma das maneiras eficaz de tratamento é a massagem, seguida de ordenha, 

aplicação de calor local e/ou frio, aumento de ingestão de líquidos e repouso. A 

massagem facilitará a fluidificação do leite por transferência de energia cinética, 

utilizada para rompimento das interações intermoleculares que se estabelecem no 

leite acumulado no interior da mama, além de estimular a síntese de ocitocina 
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necessária ao reflexo de ejeção do leite. (SALES et al., 2000) Estimular a 

continuação da amamentação, o esvaziamento completo da mama comprometida 

e a retirada manual de leite após cada mamada, além do repouso da nutriz, do uso 

de analgésicos ou antiinflamatórios, como o ibuprofeno (400mg a cada oito horas) 

e da ingestão de líquidos em abundância, são recomendações necessárias para a 

cura da mastite. Caso não ocorra melhora em 48 horas, investiga-se a presença de 

abscesso por palpação e, se confirmado, são indicadas a drenagem cirúrgica e a 

manutenção da lactação, desde que o tubo de drenagem ou a incisão estejam 

suficientemente longe da aréola (GIUGLIANI, 2000). Mulheres com dores para 

amamentar, fissuras nos mamilos, ingurgitamento mamário e mastites levam a 

questionamentos sobre o fato de estas mulheres terem realizado o pré-natal e 

recebido informações sobre amamentação de forma adequada. Porém a promoção 

do aleitamento materno requer, além de conhecimentos anatômicos, bioquímicos e 

fisiológicos, a vontade e a confiança da mãe em amamentar seu bebê.Os 

profissionais de enfermagem devem ter acesso a todos os conhecimentos técnicos 

e científicos para que as mães nutrizes depositem confiança em suas orientações, 

e tais profissionais devem ver essas mães como pessoas que sentem, de maneira 

que se importem com seus sentimentos e medos perante esta nova situação, 

porque as mães que amamentam necessitam de apoio. Portanto, a equipe de 

enfermagem desempenha importante papel na assistência à mulher que amamenta 

(MACHADO; LAROCCA, 2004). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar da 

importância do aleitamento materno e dos programas de incentivo e promoção 

realizados no pré-natal, sala de parto, alojamento conjunto e puerpério, existem 

dificuldades referentes ao manejo da lactação e à amamentação que podem 

culminar com o desmame precoce. Um destes problemas no puerpério é o 

aparecimento da mastite. O estudo constatou que quando a puérpera desenvolve 

mastite, não há necessidade de interromper a amamentação, apesar da maior 

dificuldade em fazê-la. A continuação do aleitamento materno auxilia para que a 

inflamação não piore. A importância deste conhecimento para o enfermeiro é 

primordial, já que ele é o profissional que orienta essa mulher quanto a 

amamentação desde o início da gestação até o puerpério. Sendo que, nesse último 
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estágio é indispensável o acompanhamento direto, já que é quando surgem 

realmente as dúvidas e possíveis complicações.  
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REQUISITOS DE AUTOCUIDADO PARA PESSOA COM DOENÇA RENAL EM 

DIÁLISE PERITONEAL 

Yasmim Fracaro10; Fernanda Gabriella Barbosa11; Maria Elisa Brum do 

Nascimento12 

 

INTRODUÇÃO: A doença renal crônica (DRC) é considerada uma condição crônica 

de curso longo, progressivo e acarreta preocupação no campo da saúde pública 

devido a sua complexidade associada ao comprometimento do organismo como um 

todo (TAVARES; LISBOA, 2015; XAVIER et al., 2014). Neste contexto o tratamento 

de diálise peritoneal consiste em um procedimento de limpeza do sangue realizado 

com auxílio de um cateter abdominal permanente pelo qual é introduzido o líquido 

de diálise (OLIVER et al., 2010). A pessoa com DRC realiza essa modalidade 

dialítica no domicílio e conta com apoio da equipe multidisciplinar, principalmente o 

enfermeiro que é o responsável pela capacitação destas pessoas para prover o 

monitoramento da sua condição de saúde e executar seu autocuidado (BAILLIE, 

LANKSHEAR, FEATHERSTONE, 2011). Em nível individual, ótimo autocuidado 

pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O autocuidado é definido por 

Orem (1991 apud FOSTER; BENETT, 2000), como as práticas de cuidados 

executadas pela pessoa para manter a saúde e bem estar e enquanto atividade 

proposta e apreendida e pela pessoa orienta um propósito. Neste sentido consiste 

em uma ação desenvolvida em situação concreta da vida e tem como intenção 

seguir um modelo, que contribui para o desenvolvimento humano.  Entre as ações 

que constituem o autocuidado os requisitos universais estão associados ao 

processo da vida e manutenção da integridade e da estrutura e funcionamento 

humano, comum a todos os seres humanos, são eles: manutenção de um 

suprimento adequado de ar, água e alimentos, manutenção entre atividade e 
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repouso, entre solidão e interação social, e processos de eliminação (OREM, 1991 

apud FOSTER; BENETT, 2000). Assim, é imperativo que os profissionais de 

enfermagem estejam cientes das barreiras que essas pessoas enfrentam para 

aprender a gerir a sua própria doença e o tratamento. Ao ajudar a superar 

obstáculos ao autocuidado os profissionais podem melhorar os resultados das 

pessoas com DRC e capacitá-los para tomar posse de seu tratamento. Diante do 

exposto, o estudo tem como objetivo descrever os elementos de autocuidado 

associado aos requisitos universais segundo Orem para a pessoa com DRC em 

tratamento de diálise peritoneal. MÉTODO: Estudo exploratório descritivo, com 

abordagem qualitativa, realizado em um Serviço de Nefrologia em Curitiba, Paraná, 

considerado referência para o atendimento em diálise peritoneal. Os participantes 

foram 15 pessoas adultas com diagnóstico de DRC em tratamento ambulatorial de 

diálise peritoneal. Incluídos pessoas com idade 20 e 59 anos, de ambos os sexos, 

com boa comunicação oral e que realizam seu próprio autocuidado. Excluídos 

participantes que necessitam de ajuda de familiar/cuidador para exercer seu próprio 

cuidado, que não estejam internados e ou com complicações clínicas. A amostra foi 

obtida por conveniência, com indicação dos profissionais de saúde, informações 

dos prontuários e agenda de consultas ambulatoriais. A coleta de dados ocorreu em 

agosto e setembro de 2016 mediante roteiro e aplicação de entrevista 

semiestruturada. As entrevistas foram previamente agendadas e obtidas após 

apresentação da sinopse do projeto e assinatura do o 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 do estudo. 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 
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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 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 Comitê 

de Ética em Pesquisa CAAE 56612916.3.0000.0093. Este estudo é recorte de 

categoria do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Autocuidado da pessoa 

com doença renal crônica: uma compreensão parta a prática de enfermagem”. 

RESULTADOS E DISCUSSÂO: O agrupamento de 232 URs (100%) representadas 

pelos códigos G,H,J,M,N, resultou na categoria “ Requisitos universais de 

autocuidado no contexto da diálise peritoneal”. Essa categoria revela que o 

autocuidado associado ao sono e repouso aponta que a convivência com a máquina 

de diálise significa prisão/ desconforto e necessidade de habituar-se as demandas 

da tecnologia “Dormir conectado na máquina, tem que se acostumar, não é que ela 

faz, mas é aquele negócio, você fica preso, tem a mangueira, tem que ficar sempre 

numa posição, se não ela apita (E1)” A pessoa adota novas maneiras de viver e 

prover o autocuidado, o descanso é comprometido e nem sempre possível, “dormir 

não é fácil, acordo no meio da noite e não consigo pegar no sono (E14) ”. O 

autocuidado com a alimentação é viver o controle imposto pela dieta em meio a 

dificuldades, privações que produzem sofrimento, “A dieta é sofrida porque 

normalmente o que é gostoso não pode, queria tomar uns dois litros de coca cola, 

mas não pode. (E3). O consumo alimentar se correlaciona com qualidade de vida e 

ressalta a necessidade de cautela em relação a qualidade restrita dos alimentos 

(SANTOS et al., 2013). Assim, o controle alimentar relacionado a doença renal é 
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considerado um componente crítico no sucesso do autocuidado. A atividade física 

e lazer são limitados em função do cansaço e da indisposição “Atividade física não 

faço porque eu tenho muita dor nas pernas, não posso nem andar muito, eu dou 

umas caminhadas de vez em quando, mas não longe. Saio para não ficar parada 

(E2)”. Em relação aos requisitos de cuidado e medidas higiênicas, a limpeza é 

imperativa para não fazer infecção, “a coisa mais importante é a higiene, o perigo 

da contaminação é muito grande (E6)”. Tal comportamento demostra que quando 

existe consciência do risco de complicações, a pessoa desenvolvi estratégias para 

o autocuidado sem interferir no tratamento (CALDERAN et al, 2013). Observa-se 

que autocuidado terapêutico impõe mudanças a pessoa com DRC em diálise 

peritoneal em função da imposição do controle alimentar, da privação do sono, do 

cansaço em decorrência da diálise e os limites produzidos pelo adoecimento. Neste 

sentido, Orem (1991 apud FOSTER; BENETT, 2000) lembra que os requisitos 

universais influenciam diretamente a estrutura do ser humano e designam 

atividades da vida diária. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao descrever os requisitos 

de autocuidado universal para a pessoa com DRC em diálise peritoneal, constatou-

se elementos essenciais da demanda de autocuidado como a nutrição, a atividade 

repouso, o lazer, o cuidado terapêutico (higiene e limpeza), como também as 

percepções que interagem para realização do mesmo, como as dificuldades e 

sofrimento associado a privação, limitação e controles impostos pela doença e o 

tratamento. Para a enfermagem estes achados possibilitam a delimitação de 

estratégias para pensar ações de saúde e acompanhamento, com a finalidade de 

tornar estas pessoas mais autônomas no processo de tratamento e realizar o 

autocuidado para prevenção de complicações. 
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O CUIDADO E O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO SEGUNDO ROY DA PESSOA 

COM ESCLERODERMIA 

Kleber Teixeira Bertão13; Emerson Diego Jerônimo14; Thiago Fernandes15; Luan 

Alves de Oliveira16; Renata de Oliveira Tavares17; Maria Elisa Brum do 

Nascimento18 

 

INTRODUÇÃO: A Esclerodermia Sistémica (ES) é uma doença sistêmica, crônica 

e autoimune, de etiologia desconhecida, relativamente rara, que afeta o tecido 

conjuntivo, de evolução lenta e progressiva que pode ser fatal devido ao 

comprometimento de órgãos internos (MAGRO; 2009). As lesões vasculares, 

particularmente as microvasculares conformam um aspecto proeminente da 

esclerodermia. Como resultado das anormalidades microvasculares pode levar a 

fibrose ou obstrução das veias, pulmão, trato gastrointestinal, rins entre outros. 

Ainda pode apresentar “rouxidão” dos dedos que é definido como o fenômeno de 

Raynaud, que é uma resposta vascular exagerada ao frio ou estresse e é 

caracterizada por descoloração da pele das mãos, pés, nariz e orelhas 

(MAGRO,2009). O fato de a doença atingir diversas partes do corpo dessas 

pessoas é um fator importante. Essa uma doença que envolve alterações físicas 

que são mais visíveis e tendem a piorar com o passar do tempo, muitas vezes 

levando a insatisfação com a imagem corporal. Estudo de Maia e Leite (2013) 

mostra que essa doença produz grande impacto no cotidiano das pessoas 

incorrendo em sofrimento psicológico. Além dos impactos biológicos expressados 
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pela dor física há que se considerar a ruptura, ainda que temporária com os vínculos 

sociais. Estas transformações implicam na busca de estratégias de adaptações. 

Diante dos potenciais comprometimentos e mudanças no cotidiano, os cuidados 

precisam ser ampliados de forma a atender as necessidades psicossociais 

específicas da pessoa com esclerodermia, sendo fundamental que equipe de saúde 

identifique essas necessidades. A enfermagem tem papel fundamental no 

tratamento, orientar e resguardar o mesmo de ambientes estressores e a proteger-

se do frio, adequar-se a dieta rica em alimentos saudáveis, além de abandonar o 

tabagismo. Fazer uso de hidratantes para pele que diminua assim o seu 

ressecamento. O controle das emoções e ansiedade, através de terapias é 

aconselhável para evitar vasoconstrição por estresse (PEREIRA; OLIVEIRA; 

TREVISAN, 2015). Assim, considera-se que as teorias de enfermagem fornecem a 

base para pensar o cuidado e representam esforços coletivos e individuais dos 

enfermeiros para definir e conduzir a profissão. O modelo de adaptação de Callista 

Roy está baseado em quatro conceitos essenciais: a pessoa receptora de cuidados, 

o ambiente, a saúde e a meta de enfermagem (ROY; 2001). Esse modelo teórico 

permite ver a pessoa como um sistema composto que necessita de respostas para 

adaptação aos estímulos ambientais. Assim o objetivo deste estudo foi identificar 

os diagnósticos de enfermagem para a pessoa com esclerodermia norteado pela 

teoria de Sister Callista Roy e a taxonomia CIPE. MÉTODO: Estudo de caso, 

descritivo realizado em hospital escola em Curitiba (PR), durante a prática da 

disciplina de O processo de cuidar na saúde do adulto idoso. O participante foi uma 

mulher de 51 anos, internada na unidade clínica com diagnóstico de esclerodermia 

a 28 anos. A coleta de dados foi realizada em março de 2016, com a utilização de 

instrumento padrão da disciplina que possibilitou a realização da investigação 

através do histórico e exame físico, dados do prontuário físico e digital. A análise de 

dados foi norteada pela teoria de Callista Roy, onde buscou agrupar os dados, 

extrair os modos de adaptação segundo as necessidades e identificação dos 

estímulos resposta e construir os diagnósticos de enfermagem utilizando os eixos 

foco e julgamento com base na CIPE (GARCIA et al, 2015). Foram respeitados os 

preceitos éticos que envolvem a pesquisa em seres humanos e por tratar-se de uma 
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atividade acadêmica o projeto não foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa. 

Resultados: Mulher, 51 anos, branca, solteira, do lar, ensino médio completo, com 

diagnóstico de esclerodermia há 28 anos. Relata possuir 3 filhos e o filho de 31 anos 

é esquizofrênico. Nega etilismo, tabagismo e alergias. Faz uso crônico de 

prednisona 20 mg/dia. Exame físico: Consciente, lúcida, orientada, deambulando 

com auxilio, comunicativa, eupneica em ar ambiente. PA 120/60 mmHg (aferida no 

membro superior direito na posição semifowler, frequência cardíaca: 56 bat. /Min, 

rítmico, frequência respiratória: 18 mov. /Min, peso atual: 78,450 kg e altura: 1,62 

cm. Aceita bem a dieta via oral, com boa mastigação e deglutição. Baixa acuidade 

visual, apresenta catarata bilateral. Face devido a evolução da patologia apresenta 

face em máscara que é uma característica da doença, tendo a diminuição da mímica 

facial. Ausculta pulmonar apresenta murmúrios vesiculares com estertores fino em 

bases. Evacuação ausente, habito intestinal irregular com frequência de 4 dias 

MMSS pele das mãos com aspecto endurecido, quirodactilos com importante 

deformidade. Unhas higienizadas porem dedos com perfusão deficiente devido 

cianose de extremidades. MMII pododáctilos com importante deformidade, pele dos 

pés com aspecto endurecido, em MIE apresenta ferida de aproximadamente 6 cm 

em porção anteroinferior e lesão de aproximadamente 4 cm em maléolo MIE, ambas 

drenando bastante secreção purulenta. Edema em MIE cacifo ++, retorno venoso 

deficiente devido cianose de extremidades. Sintomas compatíveis com fenômeno 

de Reynaud. Foram identificados seis diagnósticos de enfermagem apoiados em 

modo de adaptação fisiológico e um em modo de autoconceito. Modos de 

Adaptação Fisiológico: atividade e repouso, comportamento: MMII pododáctilos 

com importante deformidade, pele dos pés com aspecto endurecido, Baixa acuidade 

visual, apresenta catarata bilateral; Estímulo focal: rigidez dos músculos; E. 

Contextual, medo de cair, disposição dos móveis; vestuário, Diagnóstico de 

Enfermagem: Risco de queda; Modos de Adaptação Fisiológico: oxigenação, 

Comportamento: ausculta pulmonar apresenta murmúrios vesiculares com 

estertores fino em bases, Estimulo focal: vasoespasmo das arteríolas devido à 

cicatrização de suas paredes por deposição anormal de paredes de colágeno. Estimulo 

contextual: temperatura ambiente menor que o normal, ambiente estressores, 
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Diagnóstico e Enfermagem: Risco para troca gasosa comprometida; Modos de 

Adaptação Fisiológico: circulação, Comportamento: presença de ulceras venosa, 56 

bat. /Min Estímulo focal: grande quantidade de células T, que quando ativadas 

liberam moléculas que podem causar inflamações nos tecidos, provocando uma 

reação inflamatória continua, Estimulo contextual: estilo de vida, sedentarismo, risco 

de queda, Diagnostico de enfermagem: Risco cardiovascular; Modo Fisiológico: 

eliminação, comportamento: Evacuação ausente, habito intestinal irregular com 

frequência de 4 dias, Estímulo Focal: mobilidade e peristaltismo diminuído no 

intestino, E. Contextual: hidratação, alimentação, estresse, emocional, Diagnóstico 

de Enfermagem: Hábito intestinal irregular; Modo Fisiológico: eliminação 

Comportamento: Edema em MIE cacifo ++, retorno venoso deficiente devido 

cianose de extremidades, Estímulo Focal: acúmulo anormal de líquido no 

compartimento extracelular e intersticial devido ao aumento da pressão hidrostática, 

diminuição da pressão coloidosmótica, aumento da permeabilidade vascular e 

diminuição da drenagem linfática, Estímulo contextual: mobilidade, medicação, 

posição, Diagnóstico de Enfermagem: volume de líquidos aumentado, Modos de 

Adaptação Fisiológico: cutâneo mucosa; comportamento: face em máscara e 

diminuição da mimica facial devido evolução da patologia, Estímulo focal: estimulo 

gerado pelos fibroblastos levando a uma megaprodução de colágeno; Estímulo 

contextual: sexo feminino, etnia, exacerbação da doença de base. Diagnóstico de 

Enfermagem: Integridade da pele modificada; Modo de adaptação autoconceito: 

autoestima; Comportamento: MIE apresenta ferida de aproximadamente 6 cm em 

porção anteroinferior e lesão de aproximadamente 4 cm em maléolo MIE, ambas 

drenando bastante secreção purulenta, Estímulo focal: imagem negativa sobre o 

próprio corpo; Estímulo contextual: preconceito, rejeição, progressão da doença e 

depressão, Diagnóstico de Enfermagem: autoimagem comprometida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo ressalta os aspectos fisiológicos e 

psicológicos da pessoa com esclerodermia, em decorrência das deformidades 

físicas, fragilidades, fraqueza musculo esquelética o que sugere o risco para 

isolamento social, com impacto na autoestima e possível depressão. A aplicação do 

modelo de adaptação de Callista Roy possibilita uma visão ampliada do cuidado a 
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pessoa com esclerodermia articulando aspectos da fisiologia, anatomia para o 

entendimento das necessidades e a identificação de elementos do contexto, o que 

permite obter um direcionamento para a construção dos diagnósticos de 

enfermagem. Ainda, a utilização da teoria permitiu reconhecer que as pessoas, 

mediante estímulos, podem desencadear resposta, ora positivas ora negativas, em 

situações de estresse, cabendo ao enfermeiro atuar como mediador entre a 

objetividade técnica e subjetividade humana. 

 

DESCRITORES: Teoria de enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Saúde do 

adulto. 
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TRABALHOS DE APRESENTAÇÃO EM PÔSTER 

 

PERFIL PONDERAL DO ESCOLAR EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 

CURITIBA DE 2014 A 2016: UMA ANÁLISE REFLEXIVA 

 

Elaine Cristina Franzão19; Nathalia Reichwald¹; Tatyane Karolinne Vieira¹; 

Wanderlei Silvano Wos20 

 

INTRODUÇÃO: A preocupação com os índices ponderais da população como um 

todo está cada vez tomando mais forma, tendo em vista que o mundo está subdivido 

em dois extremos, desnutrição e obesidade concomitantemente relacionadas às 

condições socioeconômicas de cada região. O crescimento ponderal humano é 

caracterizado pelo desenvolvimento do corpo e, consequentemente, do tamanho de 

comprimento corporal, sendo este um crescimento linear. O crescimento do ser 

humano acontece de forma contínua, que inicia desde a concepção até ao final da 

vida. O desenvolvimento infantil é considerado um bom indicador dos recursos 

econômicos, uma vez que crianças que usufruem de melhores cuidados de saúde 

e possuem melhor disponibilidade de alimentos são, geralmente, de regiões com 

uma situação econômica mais favorável (SANTOS, 2008). As medidas 

antropométricas, visto que são simples baratas e não invasivas constituem o 

método mais comum ao analisar o processo de crescimento corporal infantil, desde 

o nascimento até a adolescência. Crescimento este que sofre influência de 

determinantes intrínsecos e extrínsecos, sendo exemplos fatores biológicos, como 

a constituição genética, o sexo, a estatura dos pais, e de fatores ambientais, sendo 

o ambiente socioeconômico uns dos principais e o visado neste projeto (SANTOS, 
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2008). JUSTIFICATIVA: Levando em consideração que o nível socioeconômico e 

o ambiente familiar estão diretamente ligados ao desenvolvimento infantil, este 

trabalho intenta identificar o perfil ponderal de um grupo de crianças de idade 

escolar, levantando dados de uma escola da rede Municipal de Curitiba de um bairro 

periférico, abrangendo um período de 3 anos. Possibilitando assim comparar os 

dados apresentados e analisar como fatores socioeconômicos interferem na 

evolução ponderal infantil. OBJETIVOS: O objetivo principal desde estudo é 

determinar o perfil ponderal do escolar em uma escola da rede Municipal de Curitiba 

de 2014 a 2016. Apresentando como objetivos específicos: realizar análise reflexiva 

sobre o perfil ponderal do escolar e identificar as variáveis que interferem no 

crescimento e desenvolvimento escolar. METODOLOGIA: Esse é um estudo de 

natureza quantitativo descritivo, o qual teve como campo de pesquisa uma Escola 

Municipal, de médio porte, da cidade de Curitiba-PR entre os anos de 2014 e 2016. 

A escola estudada apresenta gestão pública municipal, sendo localizada em um 

bairro na periferia da cidade. Os critérios de inclusão nesse projeto são crianças em 

idade escolar de 8 a 10 anos completos que estão matriculados nessa escola e que 

apresentam os dados ponderais completos nos anos de 2014; 2015 e 2016 e dados 

registrados na base de dados SISVAN. Os critérios de exclusão utilizados para 

elaboração desse projeto foram crianças com idade inferior a 8 anos ou superior a 

10 anos e dados incompletos. Os dados foram então analisados com base nas 

tabelas antropométricas idade/peso do Ministério da Saúde. Não houve 

encaminhamento para apreciação junto ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres 

Humanos. RESULTADOS: Foram analisados 421 dados antropométricos de 

crianças entre 8 e 10 anos de idade. Destes, 136 eram de crianças de 8 anos, 138 

de 9 anos e 144 de 10 anos. No ano de 2014, os meninos apresentavam, em geral, 

maior percentual de sobrepeso (16%) do que as meninas (14%). A faixa etária com 

maior percentual de sobrepeso é a de 10 anos, com 20%. Em 2015, considerando 

todas as turmas, com um total de 145 alunos, tanto os meninos quanto as meninas 

apresentam uma taxa de 16% de sobrepeso. A faixa etária com maior porcentagem 

de sobrepeso, 24%, é a de 10 anos, ou seja, alunos do 5º ano escolar. Já em 2016, 

ao contrário dos anos anteriores, as meninas apresentem maior prevalência de 
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sobrepeso (34%) do que os meninos (24%). A faixa etária com maior percentual de 

sobrepeso é a de 9 anos de idade, com 37%, conta 17% dos alunos de 9 anos e 

35% dos de 10. DISCUSSÃO: Os estudos de natureza transversal, como este, são 

acompanhados de certas limitações, as quais podem influenciar a análise dos 

resultados. Neste caso, por exemplo, não é possível identificar fatores de risco para 

obesidade ou desnutrição entre as crianças estudadas (KLEINBAUM et al., 1982). 

Outro fator que influenciou a interpretação dos dados foi à impossibilidade de 

delimitar precisamente as condições socioeconômicas em que vivem os sujeitos 

analisados. No estudo, percebemos um aumento no percentual de sobrepeso 

proporcional ao aumento da idade das crianças, fenômeno este oposto ao esperado, 

visto que se espera que o excesso de peso seja compensado com o crescimento 

(Silva et al, 2005). Como previsto, o nível socioeconômico afeta a prevalência de 

sobrepeso, uma vez que este regra o acesso a alimentos e à informação. Nos 

países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, a obesidade infantil é mais 

prevalente nas classes socioeconômicas elevadas, em razão da disponibilidade de 

alimentos, ao passo que em países desenvolvidos a situação se modifica, pois os 

indivíduos de alta renda têm acesso à informação a respeito de padrões dietéticos 

e de atividade física, e os de baixa renda têm acesso ao alimento (Silva et al, 2005). 

Aqui, consideramos que, por ter sido estuda uma comunidade periférica, o perfil 

observado se encaixa naquele de um país desenvolvido, dado que as crianças 

pesquisadas têm acesso a alimentos, provavelmente com maiores índices calóricos, 

porém com baixos valores nutritivos, mas não à adequada informação sobre estes. 

Silva et al. afirmam, com a mudança no padrão da dieta, houve um aumento no 

consumo de açúcares e gorduras e redução das fibras alimentares, e que os 

alimentos com maior qualidade nutricional, como frutas e verduras, têm custo 

elevado para as famílias de baixa renda. Um estudo suíço, de Sunnegardh et al. 

(1986), constata que crianças de pais com menor nível de escolaridade apresentam 

maiores índices de gordura corporal. Este princípio pode ser aplicado à amostra 

estudada, caracterizado, uma vez mais, por ser um estudo de uma comunidade da 

periferia de Curitiba. Finalmente, outro fator que julgamos exercer influência no perfil 

ponderal infantil é o sedentarismo. O Sedentarismo é, indiscutivelmente, um dos 
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motivos para o aumento da obesidade no mundo todo, independente da classe 

social. Na idade escolar, o que observamos atualmente, é o frequente uso de 

computadores e videogames, atividades que implicam em menor gasto calórico, 

porém são mais comuns entre crianças de alta renda. Em contrapartida, há certa 

dificuldade para pessoas de baixa renda se engajar em atividades físicas, 

decorrentes, novamente, da falta de informação sobre os benefícios que exercícios 

físicos trazem à saúde (Silva et al, 2005). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após a 

análise da amostra recolhida nessa escola da cidade de Curitiba, identificamos que 

há fatores interferindo no índice ponderal das crianças, sendo o nível 

socioeconômico o início dessa inversão do crescimento infantil esperado. 

Lembrando que qualidade e quantidade de alimentos estão extremamente ligados 

a esse fator, evidenciado por um aumento do valor calórico e diminuição dos 

nutrientes necessários para uma alimentação de qualidade nessa fase da vida. 

Outro fator que vale ressaltar é a quantidade de informações sobre alimentação 

repassada para os responsáveis por essas crianças, estes que, por muitas vezes, 

possuem uma alimentação com o valor calórico aumentado para assim possuírem 

mais energia no dia a dia. Por último, o sedentarismo é um fator que tem influência 

em todos os níveis sociais, sexo e faixa etária, sendo assim, as escolas trabalham 

o máximo que podem para garantir que as crianças tenham uma rotina de atividade 

física, entretanto, o que vemos nas escolas são crianças sentadas com aparelhos 

eletrônicos nesses momentos. Quando falamos da importância do Enfermeiro nesse 

caso, trabalhamos com a qualidade e adequação das informações repassadas 

sobre alimentação saudável e acessível, atividades físicas de alto e baixo custo 

tanto para os responsáveis, quanto para as crianças, pois sabemos que podemos 

mudar hábitos de uma família quando explicamos a importância dessa mudança 

para as crianças da casa.  

 

DESCRITORES: Enfermagem saúde pública; Condições socioeconômicas; Índice 

ponderal. 
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CIRROSE HEPÁTICA:  ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DIANTE DA 

TERMINALIDADE E MORTE DO PACIENTE SEM POSSIBILIDADES 

TERAPÊUTICAS 

Andrea Redua¹, AlisanTorres¹, Sandra Dreher¹, Adriano Shimbo² 

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define os Cuidados 

Paliativos como uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e 

seus familiares diante de situações que ameaçam a continuidade da vida, através 

da prevenção e alívio do sofrimento. Para tal, requer a identificação precoce, 

avaliação da dor e outras situações angustiantes de natureza física, psicossocial 

e/ou espiritual (INCA, 2016). Compreende-se como princípios de cuidados 

paliativos: Reafirmar a importância da vida, considerando a morte como um 

processo natural; estabelecer um cuidado que não acelere a chegada da morte, 

nem a prolongue com medidas desproporcionais; propiciar alívio da dor e de outros 

sintomas relacionados; integrar os aspectos psicológicos e espirituais na estratégia 

do cuidado; oferecer um sistema de apoio à família para que ela possa enfrentar a 

doença do paciente e resistir ao período de luto (ISGH, 2014). Com base nos 

cuidados citados, podemos definir como exemplo de doença que leva o paciente a 

cuidados paliativos a Cirrose Hepática. Segundo Vargas e França, 2007, Cirrose 

Hepática e uma doença crônico-degenerativa, constituindo um sério problema de 

saúde pública por ser responsável por elevados índices de morbimortalidade, 

internações hospitalares repetitivas, gerando elevados custos para saúde e 

economia do país. Tendo em vista a problemática da cirrose hepática na saúde 

pública, torna-se fundamental que sejam despendidos esforços na tentativa de 

melhorar o prognóstico dos indivíduos acometidos por esta doença. Estes 

indivíduos necessitam de assistência de uma equipe multiprofissional e 

interdisciplinar. O enfermeiro, como membro dessa equipe, está presente nas 

diferentes etapas de tratamento, seja o curativo ou paliativo, e quando o tratamento 

¹ Bacharelandos do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. 
Andrea23_redua@hotmail.com (41)88135570; Alisan_moraes@hotmail.com (42)91233055; 
Sandra.dreher@outlook.com (41)88139095. 
² Mestre em Enfermagem. Enfermeiro Especialista em Terapia Intensiva. Docente do Curso de 
Enfermagem da Universidade Positivo. adriano.shimbo@hotmail.com  
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 curativo perde o controle, os cuidados paliativos crescem em significado, surgindo 

uma necessidade absoluta de promover medidas paliativas. Esses cuidados são 

ações oferecidas aos pacientes para os quais as terapêuticas curativas disponíveis 

não estão conseguindo deter a evolução da enfermidade, o que prejudica a sua 

qualidade de vida levando-os gradativamente, a grandes limitações. (HERMES; 

LAMARCA, 2013). OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem ao paciente 

com diagnóstico de Cirrose Hepática Alcoólica sem possibilidades terapêuticas. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo relato de caso, realizado em uma Unidade 

de Pronto Atendimento na cidade de Curitiba (PR), por acadêmicas de enfermagem 

do 3º ano da Universidade Positivo no mês de março de 2016. Os dados foram 

coletados por meio de prontuários durante a internação do paciente. Não sendo 

submetido ao Comitê de Ética e pesquisa, por tratar-se de metodologia pedagógica 

da disciplina. RESULTADO: Apresentação do Caso: cliente M.A.S, feminino, 

branca, 48 anos de idade, casada, 3 filhos e 5 netos, residente no bairro CIC. Ao 

passar mal em sua residência foi levada pela filha para a uma unidade de saúde 

mais próxima. No dia 15/03/16 foi admitida na Unidade de Pronto Atendimento 

Campo Comprido, com história clínica de tratamento de cirrose hepática há 5 anos 

no Hospital de Clínicas. No momento que foi admitida, apresentava quadro clínico 

de icterícia e prurido generalizados, distensão e desconforto abdominal, dispneia, 

náusea, edema em membros inferiores, sinais estes que tiveram início há cerca de 

1 semana com progressão. Sua filha relatou que sua mãe é hipertensa, diabética, 

etilista e tabagista de longa data, e não consegue se livrar do vício, faz uso do álcool 

e cigarro diariamente. Refere ainda que a paciente iniciou com quadro de dor 

abdominal em hipocôndrio direito de forte intensidade e dois episódios de vômito 

em grande quantidade, tendo o último episódio ocorrido a quatro horas de sua 

chegada à unidade. Após a realização de todos os procedimentos iniciais, paciente 

permaneceu internada. Ao realizar o exame físico, constatou-se, icterícia 

generalizada, turgor de pele diminuído, emagrecida, escala de glasgow 3. Cabeça 

e Pescoço: crânio assimétrico couro cabeludo integro, higiene satisfatória sem 

presença de parasitas e seborreia. Garganta e Orofaringe: amídalas não 

visualizadas. Pescoço: tonicidade muscular anormal, gânglios não palpáveis. 
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Cabelo: presentes e quebradiços. Face: assimétrica, motricidade e sensibilidade 

preservada. Olhos: simétricos, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Orelhas: 

pavilhão auricular simétrico, conduto auditivo externo integro, com higiene 

satisfatória. Nariz: simétrico, com sonda nasográstrica aberta. Boca: lábios 

descorados, mucosa oral com integridade comprometida, devido presença de 

pequenas lesões. Aparelho Respiratório: tórax simétrico, expansibilidade diminuída, 

respiração espontânea, faz uso de O2 a 4 litros/min em máscara, ausculta pulmonar 

com presença de crepitantes difusos. Bulhas cardíacas normofonéticas, ritmo 

regular. Abdome: ascítico, vasos sanguíneos proeminentes, tenso, palpação do 

fígado impossibilitada pela ascite, RHA diminuídos. Eliminações: oligúria, urina 

concentrada em SVD; evacuação ausente naquele momento. Extremidades: 

membros inferiores edema em cacifo ++/4+, perfusão periférica 5 segundos. SSVV: 

PA= 90/40 mmHg, P= 45 b.p.m, R= 32 i,p.m e T.ax.=34,9°C. Sistema Locomotor: 

restrita ao leito. Integridade cutânea: pele fina e hidratada, não apresentando ulcera 

por pressão, extremidades frias e mal perfundidas. DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMAGEM: Os principais diagnósticos de enfermagem relacionado aos 

pacientes terminais em cuidados paliativos são: Fornecer alívio para dor e outros 

sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispnéia, integridade de pele, 

prurido, edema, ascite, nutrição, hemorragia, constipação, nível de consciência, 

volume de líquido, infecção, e outras emergências relacionadas. Integrar os 

aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do 

paciente; oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença 

do paciente, usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades 

clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e 

suporte ao luto. INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM: As intervenções 

preconizadas para pacientes em tratamentos paliativos são: realizar medidas de 

conforto no leito; possibilitar acompanhamento familiar diante do processo de morte; 

aplicar escala de dor; avaliar padrão respiratório e oferecer um atendimento de 

qualidade; posicionar paciente em decúbito elevado, administrar oxigenoterapia,  

monitorar sinais de angústia respiratória, inspecionar escoriações da pele 

diariamente, orientar hidratação da pele, estimular mudança de decúbito 
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diariamente, promover higiene corporal, proporcionar ambiente fresco e arejado, 

monitorar distúrbios hidroeletrolíticos, monitorar níveis de hematócrito, hemoglobina 

e tempo de pro-trombina, verificar sinais vitais de horário e sempre que necessário, 

monitorar sangramento por varizes esofágicas, monitorar sinais de infecção, 

orientar paciente/família sobre o a predisposição à infecção, monitorar e avaliar 

hábito intestinal, avaliar ruídos hidroaéreos, monitorar sinais e sintomas de 

constipação, avaliar e monitorar o nível de consciência do paciente, monitorar 

parâmetros hemodinâmicos para detectar sinais de hipovolemia (Pressão arterial, 

Pulso, Frequência Cardíaca), monitorar perfusão tissular periférica, orientar e 

esclarecer dúvidas sobre a patologia do paciente a sua família, atentar para o 

autocuidado. O enfermeiro, assim como toda a equipe de cuidados paliativos, tem 

que ter uma sensibilidade e conhecimentos especiais, pois e necessários para lidar 

com estas situações. E necessário que os profissionais que atuam em cuidados 

paliativos, se capacitem e incluam uma avaliação assistencial e espiritual em sua 

vida, com o intuito de atender as necessidades espirituais de seus clientes (UNIC, 

2009). CONSIDERAÇOES FINAIS: O objetivo deste trabalho foi demonstrar que a 

participação do enfermeiro e essencial nos cuidados paliativos ao paciente em sua 

fase terminal. Quando uma pessoa recebe um prognostico negativo e sem chance 

de cura terapêutica, este paciente está indo para terminalidade de sua vida, não 

significa que este não necessite mais de cuidados, pelo contrário, ainda tem muito 

a se fazer pelo paciente terminal e seus familiares. O Cuidado paliativo veio para 

estabelecer uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes com doença crônica 

ou sem chance de cura terapêutica e aos seus familiares que enfrentam o peso da 

doença, juntamente com o seu ente querido enfermo. Os profissionais responsáveis 

por prestar este tipo de cuidado devem tratar os problemas físicos, emocionais, 

psicossociais e espirituais, tratando a pessoa doente de forma única e holística. O 

enfermeiro é um dos profissionais mais importantes para prestar os cuidados 

paliativos, sendo orientado a oferecer toda à assistência necessária ao paciente 

terminal e seus familiares no momento de morte.  

 

DESCRITORES: Cuidados Paliativos; Cirrose Hepática Alcoólica; Enfermagem. 
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UTILIZAÇÃO DA POSIÇÃO PRONA NA SÍNDROME DA ANGÚSTIA 

RESPIRATÓRIA AGUDA 

Allana Cervi Prohmann¹, Everton de Jesus Samudio¹, Francielli Marthaus¹, Heloisa 

Boçoen¹, Viviane dos Reis dos Santos¹, Michel M. Dalmedico² 

INTRODUÇÃO: A síndrome do desconforto respiratório agudo é uma forma 

potencialmente devastadora de insuficiência respiratória hipoxêmica, causada por 

lesão pulmonar inflamatória aguda (SILVERSIDES; FERGUSON, 2013). É 

caracterizada por presença de um fator desencadeante, edema pulmonar não 

cardiogênico, infiltrado pulmonar bilateral e normalmente, ausência de insuficiência 

cardíaca esquerda ou de sobrecarga volêmica. Em 2011, a ARDS (Definition Task 

Force), propôs uma nova padronização diagnóstica da síndrome do desconforto 

respiratório agudo por gravidade, classificada em: SDRA leve (PaO2/FiO2 ≤ 

300mm/Hg com PEEP ou CPAP ≥ 5cmH2O); moderada (PaO2/FiO2 ≤ 200mm/Hg 

com PEEP ≥ 5cm/H2O); e grave (PaO2/FiO2 ≤ 100mm/Hg com PEEP > 5 cm/H2O. 

(RANIERI et al., 2012). Para a redução da morbidade e aumento da sobrevida dos 

pacientes, é de fundamental importância o reconhecimento adequado da 

fisiopatologia, diagnóstico precoce e rápido, início das intervenções terapêuticas, 

como o emprego de estratégias ventilatórias protetoras. Para um bom prognóstico 

do paciente diagnosticado com SDRA grave, o suporte ventilatório é a peça principal 

para auxiliar no tratamento da SDRA, priorizando a manutenção dos parâmetros 

fisiológicos normais para evitar a lesão pulmonar induzida por ventilador e 

proporcionar uma troca gasosa adequada. Pacientes com SDRA grave vão 

apresentar a relação PaO2/FiO2 ≤ 100mm/Hg, nesses casos é indicado a utilização 

da posição prona como terapêutica adicional para o tratamento da hipoxemia 

causada pela doença. A posição prona tem como objetivo reduzir a lesão pulmonar 

causada pela ventilação mecânica, consequentemente, causa melhora da  
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oxigenação, fazendo com que ocorra a diminuição da atelectasia, redistribuição da 

ventilação alveolar e perfusão, mudanças na conformação da estrutura pulmonar e 

do diafragma, diminuição do gradiente gravitacional das pressões pleurais. Para que 

essa intervenção terapêutica seja eficaz, é fundamental que os enfermeiros que 

atuam em terapia intensiva compreendam as dimensões clínicas e práticas desta 

intervenção, para garantir um atendimento baseado em evidências. 

JUSTIFICATIVA: Esclarecer quanto à aplicabilidade da posição prona em pacientes 

portadores de síndrome da angústia respiratória aguda, buscando a prática clínica 

baseada em evidências, que se traduz nas melhores condutas à beira do leito. 

OBJETIVO: identificar na literatura científica internacional as melhores evidencias 

disponíveis sobre a utilização da posição prona na SDRA. METODOLOGIA:  Trata-

se de uma revisão bibliográfica para a identificação da produção sobre a efetividade 

da posição prona na síndrome do desconforto respiratório agudo, entre 2014 e 2016. 

A importância desta pesquisa está alicerçada no fato de que a revisão bibliográfica 

tem a finalidade de comprovar a efetividade de uma intervenção, geralmente por 

meio de estudos experimentais, como os estudos randomizados controlados. 

RESULTADOS: Uma meta-análise de nove ensaios clínicos randomizados revelou 

que, em comparação ao decúbito dorsal, a posição prona reduziu a mortalidade em 

30 dias nos pacientes com SDRA Grave (Relação PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg) (n = 

508, risco relativo (Risco Relativo) = 0,71, intervalo de confiança (IC) 95% = 0,57-

0,89; P = 0,003). Para o desfecho mortalidade em 60 dias (n = 518, RR = 0,82; IC 

95% = 0,68 a 0,99; P = 0,04) e mortalidade de 90 dias (n = 516, RR = 0,57; IC 95% 

= 0,43 a 0,75; P <0,0001) em pacientes ventilados com PEEP ≥ 10 cm/H2O. Além 

disso, a utilização de prona reduziu a mortalidade em 30 dias, quando a duração 

era superior a 12 horas diárias (n = 1.067, RR = 0,73, 95% IC = 0,54 a 0,99; P = 

0,04). (Hu, 2014). Uma meta-análise de nove ensaios clínicos randomizados revelou 

que, em comparação ao decúbito dorsal, a posição prona reduziu a mortalidade em 

30 dias nos pacientes com SDRA Grave (Relação PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg). 

Quando estratificados por volume corrente alto ou baixo, os ensaios clínicos 

randomizados que associaram posição prona e estratégia ventilatória protetora 

estavam associados a diminuição significativa no risco de morte (RR 0,66; IC 95% 
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0,50-0,86; p = 0,002; I (2) = 25 %). Além disso, a estratificação por volume corrente 

explicou mais da metade da heterogeneidade entre os estudos. (BEITLER, 2014) 

Os resultados da utilização da posição prona são substanciais, sobretudo na análise 

dos subgrupos: recrutados dentro de 48 horas (cinco ensaios; 1024 participantes 

apresentaram um RR de 0,75 (95% IC 0,59-94); aqueles tratados com prona por 16 

ou mais horas diárias (cinco ensaios clínicos; 1005 participantes apresentaram um 

RR de 0,77 (IC 95% - 0,61 a 0,99); e os participantes com hipoxemia mais grave 

(seis ensaios; 1108 participantes apresentaram um RR de 0,77 (95% IC 0,65-0,92). 

A qualidade da evidência para estes resultados foi classificada como moderada 

considerando o risco de viés potencialmente importante relacionado à 

impossibilidade de cegamento de pacientes e avaliadores para os grupos controle 

(posição supina) e intervenção (posição prona). CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

posição prona tem sido utilizada na pratica clinica como complemento no tratamento 

da síndrome do desconforto respiratório agudo. Neste contexto, o enfermeiro tem 

que ter o embasamento teórico para saber as indicações da posição prona e 

proporcionar com qualidade o melhor cuidado ao paciente. A ventilação em posição 

prona é uma alternativa de suporte ventilatório, de baixo custo e segura, a qual 

melhora a troca gasosa alveolar e reduz a mortalidade dos pacientes com 

insuficiência respiratória aguda grave. 

 

DESCRITORES: Posição Prona, Cuidados ao Paciente Crítico, Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo. 
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APLICAÇÃO DA TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE NA ROTINA DE UM 

PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA (ICC) 

Adriana Borges¹, Debora Cristina¹, Doralice Sabino¹,  

Denise Faucz Kletemberg² 

INTRODUÇÃO: As causas do ICC podem ser variadas e acontecem quando o 

coração sofre uma lesão, que pode ser devido a hipertensão, ataques cardíacos, 

miocardiopatia, lesão nas válvulas ou cicatrizes no pericárdio. O risco da ocorrência 

de ICC em um indivíduo. Algum dos sintomas são: inchaço e edemas nas pernas e 

tornozelos (quando o sangue fica acumulado no lado direito do coração) e 

dificuldades respiratórias e tosse se o sangue ficar acumulado no lado esquerdo do 

coração. Além desses sintomas, é comum palpitação cardíaca ou pulsação rápida, 

fraqueza, fadiga, ganho de peso repentino, náuseas e perda de apetite 

(GUIMARÃES, 2002). Essa doença é complexa e possui múltiplos fatores de risco, 

o que torna o manejo e a prevenção difíceis. O ICC atinge principalmente os homens 

e o fator de risco principal é a hipertensão (48,6%)seguido pela cardiomiopatia 

chagástica (41%). OBJETIVO: Apresentar o paciente estudado e descrever os 

cuidados aplicados ao paciente com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) com 

realce nos conceitos e cuidados de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Estudo 

do tipo estudo de caso, foi realizado em uma Unidade de Pronto Atentimento (UPA) 

localizada em Curitiba/PR, em junho de 2016. Esta UPA e composta de 

aproximadamente 19 leitos, distribuídos em 5 setores. O paciente escolhido para o 

estudo foi do sexo feminino, 61 anos de idade com diagnóstico de ICC. A coleta de 

dados foi realizada durante a internação e teve como guia o roteiro padronizado na 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem. O 

¹Acadêmicas da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade 

Positivo;drikanika@bol.com.br,deboracs01@gmail.com,doralicesabino@hotmail.com 
²Professora Denise Faucz Conjunta da máteria ética, legislação e história da enfermagem do Curso 
de Graduação da Universidade Positivo, doutora em enfermagem e presidenta da ABEn-PR 
denisekle@yahoo.com.br 
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 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: Paciente M.R.F., 61 anos, viúva, brasileira, mora em Curitiba, em 

residência simples própria, com familiares, tem cinco filhos, é comerciante. 

Internada por quadro de dispneia associado a edema de membros inferiores, sem 

queixas de dor. Estava acompanhada por sua filha e foi diagnosticada com ICC. O 

paciente apresenta hipertensão, arritmia, cardiopatia e obesidade. Se encontra 

empregada e tem apoio da família e dos amigos. O mesmo tem apetite diminuído, 

mas com deglutição e mastigação sem alteração. Ingere dois litros de líquido por 

dia, teve ganho de 6 quilos nos últimos seis meses. Não faz uso de sonda 

nasogástrica e nasoentérica, porém faz uso de sonda vesicular de demora. Paciente 

deambula normalmente, não possui nenhum tipo de dependência e não pratica 

exercícios físicos. Tem padrão urinário anormal (retenção de líquido) e fluxo urinário 

inadequado. Hábito intestinal irregular com ritmo intestinal lento e fezes castanhas 

e moldadas. Tabagista por 20 anos (10 cigarros por dia), mas parou de fumar há 1 

ano. Não faz uso de álcool nem drogas, nega ter qualquer tipo de alergia ou casos 

de ICC na família. Tem higiene corporal adequada. Faz uso de Enapril 10mg/dia e 

Doxazosina 2mg/dia. Não apresenta riscos de queda ou outros problemas de saúde. 

Se comunica verbalmente, escrita e gestualmente, não possui nenhum tipo de 

deficiência visual ou outros déficits. Paciente com temperatura de 35,8 graus 

Celsius, frequência cardíaca de 69 bpm, com pulso vigoroso e arrítmico. Pressão 

arterial de 140/60 mmHg, aferida em braquial na posição sentada. Possui medidas 

antropométricas de 100 quilos, altura de 1,66 metros e IMC de 32,2. Crânio simétrico, 

com integridade, sem parasitas e seborreia, higiene satisfatória. Cabelos presentes, 

com brilho, sem alopecia. Face simétrica, com motricidade e sensibilidade 

preservada. Olhos simétricos, conjuntivas coradas, pupilas isocóricas, reagindo à 

luz, escleróticas integras, possui mobilidade, acuidade visual preservada. Pavilhão 

auricular simétrico, sem má formações, com higiene satisfatória e integra, 

membrana timpânica integra, cerume presente, respondendo aos estímulos 

sonoros, nega dores. Nariz simétrico, integro, fluxo nasal livre, com higiene 

satisfatória, com resposta ao estimulo olfativo. Lábios corados, língua integra, tônus 
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e mobilidade normal. Mucosa oral integra, corada, palatos íntegros e sem edemas. 

Na garganta e orofaringe, presente mobilidade da úvula, sem desvios e amidalas 

normais. Presente mobilidade do pescoço de flexão, lateralização, extensão e 

rotação. Tonicidade muscular hipotônico, com tireoide palpável e sistema linfático 

de gânglios presentes. Tórax e mamilos simétricos. Expansibilidade pulmonar não 

preservada e ritmo respiratório anormal com percussão alterada. Não apresenta 

tosse, expectoração e hemoptise, apresenta dispneia ao realizar esforços físicos. 

Ausculta cardíaca arrítmica na região mitral. Abdome assimétrico em forma globular, 

com ruídos hidroaéreos presentes, fígado e baço palpável, umbigo integro, e higiene 

satisfatória. Grau de mobilidade da coluna alterado devido à falta de ar, mobilidade 

de membros superiores e inferiores preservados, unhas integras, sensibilidade e 

reflexos preservados, e força motora de grau 4 (na escala de 0 a 5). Pés de forma 

anormais devido a inchaço. Função cerebelar preservada, diadocosinesia alterada, 

teste de Romberg sem alteração e Manobra índex-nariz e marcha preservada. 

Higiene intima satisfatória, prepúcio retrátil, grande normospádia, secreção ausente. 

Bolsa escrotal simétrica e testículos presentes, anus e períneo com higiene 

satisfatória. Integridade cutânea preservada, coloração pálida, edema presente em 

membros inferiores e cicatriz presente no nariz, turgor sem alteração, pele com 

aspecto hidratada e úlcera por pressão ausente. Levantamento de problemas de 

enfermagem ao cuidado ao paciente com ICC: falta de medicamentos, problemas 

na estrutura do prédio, quadro reduzido de funcionários, dificuldades de atender as 

necessidades do pacientes, pacientes e acompanhantes ansiosos pela visita do 

médico. Levantamento de problemas de enfermagem referente ao paciente: 

Saturação baixa 75% em ar ambiente, dispneia, edemas nos MMII, aumento do 

volume abdominal, cuidados com sonda vesical de demora, monitoramento do 

balanço hídrico, cuidados na administração de medicamentos e apoio emocional. 

DISCUSSÕES: Florence Nightingale (1858) valorizava praticas que favoreciam 

ambientes satisfatórios para realizar os procedimentos e este ser visto pelo paciente 

de maneira mais positiva. Dentro dessas práticas, destaca-se a ventilação pois para 

Nightingale (1958), o fornecimento de ar fresco conserva o ar puro do paciente, 

evitando microorganismos no ambiente que podem causar complicações. A 
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iluminação que durante o dia, mantem-se por meio de cortinas abertas para clarear 

com a luz solar, lâmpadas para durante a noite melhorar a iluminação do ambiente. 

Limpeza que deve ser correta e rígida, pois segundo Nightingale (1858), “Onde há 

sujeiras há bactérias, infecções”. Quanto mais limpo e organizado for o ambiente do 

paciente com ICC, irá lhe proporcionara maior alivio e confortos. A alimentação que 

é um fator importante pois para cada doença existe uma dieta especifica a ser 

controlada, para este paciente que não se alimenta por sonda e tem o apetite 

diminuído e ainda com retenção de líquidos precisamos ter cuidados para evitar 

infecções por microorganismos patógenos presentes nos alimentos. CONCLUSÃO: 

A partir do estudo de caso apresentado, foi possível compreender de que forma os 

pequenos e minuciosos cuidados retratados por Florence Nightingale, influenciam 

de modo direto no bem-estar dos pacientes, tanto em relação a saúde quanto em 

seu tratamento. Com o presente estudo clinico foi possível observar o compreender 

a complexidade dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente com ICC, 

associada a ao tratamento instituído que visa deter a progressão e desenvolvimento 

da doença de Insuficiência Cardíaca. 

DESCRITORES: Insuficiência cardíaca, Enfermagem, Cuidados de Enfermagem  
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PESSOA DIABÉTICA SEGUNDO A 

TEORIA DE CALLISTA ROY 

Renata de Oliveira Tavares21; Marcielen Mendes Santos Zella22; Ariane 

Stephanie Silva Pereira23; Maria Elisa Brum do Nascimento24 

INTRODUÇÃO: A diabete mellitus (DM) definida como distúrbio metabólico crônico 

e degenerativo, é considerada problema de alta prevalência no mundo de grande 

impacto na morbidade, mortalidade e produção de incapacidades (OLIVEIRA; 

BEZERRA; ANDRADE, 2016). Entre as complicações o acometimento neurológico 

e vascular dos membros inferiores em decorrência do descontrole glicêmico, faz 

com que haja uma diminuição da sensibilidade (BATISTA, et al., 2009). Essas 

complicações são produtoras de limitações físicas que comprometem aspectos 

fisiológicos, autoimagem e autoconceito da pessoa com DM, dificultando as 

atividades normais. Devido à dimensão deste problema e do impacto para a pessoa, 

deve-se projetar estratégias para repensar o cuidado de enfermagem de forma 

ampla, abrangendo desde as práticas clínicas do monitoramento e controle 

metabólico, até a implementação de medidas preventivas, identificação dos fatores 

de risco e práticas de cuidado com qualidade. Entre as inúmeras funções 

desempenhadas pelo enfermeiro, ele necessita apoiar-se em um modelo teórico 

para prestar uma assistência de enfermagem de qualidade. A pessoa diabética com 

complicações neuropáticas é receptora de cuidados de enfermagem, neste aspecto 

cabe ao enfermeiro realizar o processo de enfermagem (PE) empregando um 

instrumento metodológico para nortear as ações de enfermagem. A abordagem de 

Callista Sister Roy vê a pessoa como um sistema holístico e adaptável. Para esta 
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autora os estímulos ativam mecanismos reguladores e cognitivos que agem para 

manter a adaptação a partir de modos adaptáveis (GEORGE, 2000). Os 

comportamentos resultantes podem ser vistos como quatro modos adaptáveis: 

fisiológico, autoconceito, mudança de papel e interdependência (GEORGE, 2000). 

O modo fisiológico sinaliza a resposta física da pessoa aos estímulos ambientais; o 

modo de autoconceito trata dos aspectos psicossociais, a transição de papel é 

definida como processo de assumir e desenvolver um novo papel e a 

interdependência centra-se nas relações interpessoais, nas necessidades de 

receber e dar amor, respeito e valores nas relações (GEORGE, 2000. Assim, o 

objetivo deste estudo foi descrever os diagnósticos intervenções de enfermagem a 

pessoa diabética com ferida em MIE, relacionados ao modo de adaptação de 

Callista Roy e fundamentados 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 

mulher adulto, com 46 anos, internada devido a lesão e infecção em MIE. Os dados 

foram coletados em abril de 2016, 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 teórico de Roy, e foram utilizados dados secundários do prontuário 

clínico(GEORGE, 2000). 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 2 e, 

identificação das relações com os problemas adaptativos, estímulos e 

comportamentos (CIPE, 2011). Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética 

e Pesquisa por tratar-se de metodologia pedagógica da disciplina. RESULTADOS: 

Mulher, 46 anos, cuidadora de idosos, cor branca ensino fundamental incompleto, 

evangélica e divorciada. Deu entrada na internação hospitalar com quadro de 

abcesso em MIE, a duas semanas de evolução, apresenta celulite, com 

hipotireoidismo, diabética, com sobrepeso, mantém uso crônico de Metformina 

500mg 2x/d, Euthirox 50mcg/d, Bezafibrato 200mg 1x/d. Relato de insatisfação com 
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o trabalho, conflito com o filho e as irmãs, refere dor em ferida drenante em região 

poplítea E, noctúria. Ao exame físico: peso: 90 Kg e altura de 1,50 cm, sinais vitais 

estáveis, escala da dor de 6/10, pele seca; apresenta glicemia sanguínea de 285,00 

mg/dL, PCR: 42,6 mg/dl. Foram levantados os seguintes modos de adaptação e 

respectivos problemas de enfermagem: Modo de adaptação Fisiológico: nutrição; 

Comportamento: sobrepeso, diabetes, glicemia elevada e ingestão inadequada de 

alimentos; Estímulo Focal: disfunção metabólica do organismo e inadequada 

produção de insulina pelas células beta do pâncreas; Estímulo Contextual: estresse, 

ansiedade, adesão à medicação; Diagnóstico de Enfermagem: nutrição 

desequilibrada, Glicemia nível aumentado; Intervenção de enfermagem: monitorar 

a glicemia capilar 4 x ao dia; estimular a adesão ao regime dietético para diabetes, 

fracionada em pequenas porções; Orientar e supervisionar a aceitação da 

medicação de uso crônico; Modo de Adaptação Fisiológico: sentidos; 

Comportamentos: dor em MIE + celulite e PCR 42,6 mg/dl; Estímulo Focal: presença 

de depósito de gordura e tecido fibroso na pele com irregularidades com aspecto 

ondulado e processo inflamatório; Estímulo Contextual: contato com as vestes, 

tração do tecido, imunidade baixa, medicação, posição do MIE; Diagnóstico de 

Enfermagem: dor no MIE em nível aumentado, infecção de pele nível aumentado; 

Intervenção de Enfermagem: Manter curativo seco; Manter MIE elevado; Avaliar as 

condições da pele ao redor da lesão; Controlar a temperatura corporal de 4/4 horas; 

administrar medicação analgésica conforme escala da dor; Modo de Adaptação 

Fisiológico: proteção; Comportamento: pele seca e lesão cutânea em MIE; Estímulo 

Focal: tecido tegumentar tensionado, rígido e descamoso, lesão tegumentar; 

Estímulo Contextual: ingesta inadequada de líquidos; defesa imunológica baixa; 

Diagnóstico de Enfermagem: Integridade da pele modificada, Risco de 

desidratação; Intervenção de Enfermagem: Estimular a ingesta de líquidos; manter 

a pele hidratada; Realizar curativo em MIE 1 x ao dia e SN; Vigiar característica da 

pele ao redor da ferida; Modo de Adaptação autoconceito: autoestima; 

Comportamento: insatisfação trabalho, presença da lesão de pele; Estímulo Focal: 

imagem negativa sobre si mesmo; Estímulo Contextual: dependência de outros, 

dificuldade em cuidar-se; conflito interpessoal; descontrole da doença de base; 
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Diagnóstico de Enfermagem: Enfrentamento ineficaz; Imagem corporal modificada; 

Intervenção de enfermagem: Auxiliar a pessoa a falar de seus medos; Incentivar ao 

autocuidado; Modo de Adaptação Mudança de Papel: conflito;  Comportamento: 

relacionamento com irmãs, divorciada; Estímulo Focal: insegurança, medo e 

dependência emocional e financeira de outros/familiares;  Estímulo Contextual: 

tempo afastada do trabalho e internação prolongada; Diagnóstico de Enfermagem: 

Apoio familiar prejudicado; capacidade social afetada; Intervenção de Enfermagem: 

auxiliar no manejo do estresse; encaminhar a pessoa para o serviço de autoajuda. 

DISCUSSÃO: O Processo de Enfermagem segundo o modelo adaptativo de Roy 

englobou a investigação comportamental, a investigação dos estímulos, o 

estabelecimento dos diagnósticos e respectivas intervenções de enfermagem 

(GEORGE, 2000). Assim, aspectos físicos da pessoa com DM em situação de 

complicações neuropáticas ressalta o impacto na qualidade de vida, como a 

nutrição maior ou menor que as exigências do corpo, a dor crônica entre outros. 

Observa-se que a nova configuração corporal da pessoa com DM e celulite afeta a 

segurança, e as alterações de conflito interagem com a interação social da mesma 

em relação aos outros refletidos por papeis assumidos. O acometimento cutâneo 

pode levar a pessoa a buscar estratégias que vão desde isolamento corporal e 

social. Neste enfoque a integridade da pele modificada produz mudanças 

significativas no aspecto psicossocial e qualidade de vida da pessoa com DM.  Além 

disso, a qualidade de vida consiste em uma forma de avaliar a adaptação 

psicológica da doença e, no caso do diabetes gerenciar as demandas impostas pela 

doença e o tratamento são estratégias de enfrentamento (BERTOLIN et al, 2015). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo mostra que associação do Modelo 

de Callista Roy com o Processo de Enfermagem, a partir dos Diagnósticos e 

Intervenções da CIPE, fomenta o conhecimento especifico e contribui para a prática 

de enfermagem baseada na ciência da saúde distinta das demais. 

 

DESCRITORES: Doença crônica; Diagnóstico de enfermagem; Teoria de 

enfermagem. 
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CUIDADO DE ENFERMAGEM A PESSOA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

CONGESTIVA E COMPLICAÇÕES GÁSTRICAS 

Ana Maria de Fátima Moreira¹; Maria Elisa Brum do Nascimento² 

 

INTRODUÇÃO: A Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome complexa, com 

múltiplos fatores de risco e cursa um crescimento em ascensão principalmente 

devido ao acréscimo da população idosa. (BOCCHI, et al. 2012). Essa doença 

resulta da disfunção miocárdica que prejudica a capacidade do coração de fazer 

circular o sangue em velocidade suficiente para manter as necessidades 

metabólicas dos tecidos periféricos e vários órgãos, sem causa específica, mas 

vários fatores como hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo, diabetes mellitus, 

sedentarismo, hereditariedade e estresse contribuem para seu surgimento 

(ARAÚJO; NÓBREGA; GARCIA, 2013). Muitas complicações de saúde podem 

afetar a pessoa com IC, entre elas a úlcera gástrica. A úlcera gástrica costuma 

acometer mais mulheres e tem como causa o excesso de ácido gástrico e sucos 

digestivos na mucosa levando a perda do revestimento e profundidade da mucosa, 

tendo como complicação comum o sangramento da úlcera e anemia (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE GASTROENTEROLOGIA, 2014). O risco da pessoa com IC 

desenvolver úlcera é fortemente relacionado ao uso prolongado da medicação 

antitrombótica (MARTINEZ; MOLANO; HELAO, 2016). JUSTIFICATIVA: A 

importância do monitoramento dessa população quanto às complicações gástricas 

deve-se em parte a suscetibilidade e uso concomitante de antitrombótico. Observa-

se que a IC é uma doença de grande impacto social, pois produz limitações, é 

progressiva e requer a convivência com sintomas clínicos como fadiga, dispneia e 

edema que provocam desconforto (SILVA; SILVA; RABELO, 2015).  Assim, o 

cuidado de enfermagem nesta população envolve um processo sistêmico, de 

comunicação com o entorno social dessas pessoas. Mas para que a enfermagem  
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atue dessa forma, requer desenvolver seu trabalho fundamentado no método 

científico e guiado por uma teoria que oriente sua prática. Isto posto, o objetivo 

deste trabalho foi descrever os diagnósticos de enfermagem, elaborados de acordo 

com a necessidade de cuidados a pessoa com IC e úlcera gástrica conforme a 

taxonomia NANDA. MÉTODO: Trata-se de um estudo de caso clínico, extraído de 

dados preliminares durante a prática clínica da disciplina de Processo de Cuidar na 

Saúde do Adulto Idoso em hospital escola em Curitiba (PR). O participante foi uma 

pessoa com IC, portadora de ulcera gástrica, internada em clínica médica no 

referido hospital. A coleta de dados ocorreu mediante a entrevista, histórico e exame 

físico, preenchimento de formulário próprio e investigação de prontuário, sistema de 

informação e observação assistemática. De posse dos dados coletados identificou-

se os diagnósticos de enfermagem, segundo a taxonomia II da North American 

Nursing Diagnosis Association – Nanda Internacional(NANDA,2013). Assim, fez-se 

a separação dos dados obtidos pelos instrumentos na coleta de dados e após 

apreciação crítica dos mesmos seguiu-se o procedimento de identificação dos 

diagnósticos de enfermagem para os respectivos problemas levantados. O 

procedimento de análise teve como base a literatura pertinente ao tema em questão. 

Embora este projeto não tenha passado em Comitê de Ética e Pesquisa, foram 

considerados durante todo o desenvolvimento da investigação, os preceitos éticos 

e legais, do Conselho Nacional de Saúde para pesquisa em seres humanos. 

RESULTADOS: Caso Clínico: Mulher, 62 anos, casada, evangélica, aposentada, 

com ensino médio completo, possui quatro filhos e mora com dois filhos e o esposo. 

Reside em casa própria, possui saneamento básico e luz elétrica. Possui 

comorbidades: Hipertensão arterial sistêmica não controlada, dislipidemia, diabetes 

mellitus, hipotireoidismo, ex-tabagista durante 20 anos. Medicações de uso 

contínuo: Anlodipino 5mg, Enalapril 10 mg, AAS 100mg, Metformina 850 mg, 

Levotiroxina 150 mg, Hidricorotiazida 25mg, Sinvastatina 20mg, Insulina NPH 60UI 

2x ao dia, Insulina Regular 25UI, Omeprazol 40mg. Relata alergia à Penicilina e 

alergia à Lactose. Realizou cinco cateterismos (Ultimo em 2006), histerectomia em 

1990, 3 hemorroidectomias. Relata Padrão de sono e repouso insuficiente há mais 

ou menos 7 dias, devido à frequência de episódios de dispneia. Não faz referência 
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a problemas para urinar. Não realiza atividade física. Relata não seguir dieta de 

restrição de sódio e nem para controle do diabetes. De acordo com a paciente, não 

consegue realizar as tarefas domésticas, porém não tem colaboração da família na 

limpeza e atividades domésticas. Antecedentes Familiares: Mãe HAS e DM. Queixa 

principal: Cansaço ao mínimo esforço falta de ar. História Pregressa: No dia 02/08 

foi internada por anemia importante, devido à úlcera gástrica, realizou transfusão de 

sangue. Relata ter recebido alta em bom estado geral. Há 7 dias iniciou com 

dispneia paroxística noturna e ortopnéia, associado a edema de MMII. Deu entrada 

no hospital dia 29 de agosto de 2016, com dispneia progressiva. Conforme registro 

em prontuário o diagnóstico médico foi de ICC descompensada por anemia, 

suspeita de novo sangramento de úlcera gástrica. Ao exame físico PA 

130X90mmHg, FC 71bpm, BCRNFSS, FR 15 mrpm, ausculta pulmonar livre, MV 

audíveis, Sat 94%, Temperatura 35,8°C, abdome globoso e flácido, indolor a 

palpação, RH presentes. Exames laboratoriais com alteração de: Uréia: 74mg/dl (16 

a 40 mg/dl); D-dímero: 1.210 (68 a 494 nanog/mL); Glic: 130 mg/dl (60 a 110 mg/dl); 

Hb: 8,0g/l (12,0 a 16,0g/dl); HBglicada: 7,8 (7,0%); pO2: 68 (83 a 108 mmHg). 

Endoscopia Digestiva Alta: Úlcera Gástrica Ativa (fase A1). Foram identificados 11 

diagnósticos de enfermagem. Diagnostico de Enfermagem (DE) Nanda II - Troca de 

gazes prejudicada, Domínio: eliminação e troca, Classe: função respiratória, 

Característica definidora (dispneia, ortopnéia, pO2 68mmHg, Sat 94%); DE: Nanda 

II – Padrão de sono prejudicado, Domínio: atividade/repouso, Classe: sono/repouso, 

Característica definidora  (Relato de sono insuficiente, acorda com dispneia); DE: 

Nanda II – Fadiga, Domínio: atividade/repouso, Classe: equilíbrio energia, 

Característica definidora ( anemia, falta de energia, desempenho diminuído); DE: 

Nanda II – Risco de perfusão gastrointestinal prejudicada, Domínio: 

atividade/repouso, Classe: resposta cardiovascular/pulmonar, Fator relacionado 

(anemia, doença gastrointestinal – úlcera); DE: Nanda II – Estilo de vida sedentário, 

Domínio: Promoção da Saúde, Classe: Percepção da Saúde, Característica 

definidora (rotina diária sem exercícios físicos, falta de condicionamento físico); DE: 

Nanda II – Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais, 

Domínio: Nutrição, Classe: ingestão, Características definidoras (peso 20% acima 
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do ideal para altura); DE: Nanda II – Risco de Glicemia instável, Domínio: Nutrição,  

Classe: Metabolismo, Fatores de risco ( aumento de peso, Glic:130mg/dl, 

HBglicada: 7,8, falta de adesão ao controle do diabetes); DE: Nanda II – Risco de 

desequilíbrio eletrolítico, Domínio: Nutrição, Classe: Hidratação, Fatores de risco 

(Efeitos secundários em relação ao tratamento (medicamentos)); DE: Nanda II – 

Intolerância a atividade, Domínio: Atividade/repouso, Classe: Respostas 

cardiovasculares/ pulmonares, Características definidoras (dispneia ao esforço, não 

consegue realizar atividades domésticas); DE: Nanda II – Manutenção ineficaz da 

saúde, Domínio: Promoção da Saúde, Classe: Controle da Saúde, Características 

definidoras (Hipertensão arterial sistêmica não controlada, dislipidemia, diabetes 

mellitus, hipotireoidismo); DE: Nanda II – Integridade da pele prejudicada, Domínio: 

segurança/proteção, Classe: Lesão física, Características definidoras (destruição 

de camadas da pele, acesso venoso periférico (AVP); DE: Nanda II – Risco de 

sangramento, Domínio: Segurança/Proteção, Classe: Lesão física, fatores de risco 

(doença ulcerativa gástrica).CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo contempla a 

realidade de saúde dos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva 

observando as dificuldades vividas por eles, em busca de uma melhor qualidade de 

vida, contribuindo na construção de cuidados de enfermagem voltados ao suporte 

no processo saúde-doença. Neste aspecto destaca os diagnósticos de enfermagem 

com os domínios da atividade/repouso; nutrição e promoção de saúde entre outros. 

A sistematização do cuidado contribui para que o enfermeiro ampare esses 

pacientes em suas necessidades, atuando na prevenção de agravos, falta de 

adesão, estimulando o autocuidado e consequentemente a melhora da qualidade 

de vida.  

 

DESCRITORES: Diagnóstico de enfermagem; Insuficiência cardíaca; Úlcera 

péptica. 
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ORTOTANÁSIA E DISTANÁSIA: O PROLONGAMENTO DA MORTE NAS 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA SOB A ÓPTICA DA ENFERMAGEM   

André Alexandre Jacewicz da Luz¹,Carolina Ferdinatta Ferrari ¹, Edimara Ceolin 

de Abreu¹, Patricia Beltrão Leitoles¹, Wendell Lacerda¹, Michel Marcos 

Dalmedico² 

INTRODUÇÃO: Atualmente são utilizados muitos recursos relacionados aos 

avanços tecnológicos em todas as áreas de atuação na saúde, e principalmente no 

ambiente das unidades de terapia intensiva, que se destacam por possuir 

equipamentos que prolongam a vida de forma mecânica. Muitas vezes os 

profissionais envolvidos no cuidado não conseguem encarar o processo de morte 

como parte do ciclo da vida, mesmo que isso represente alivio da dor para o 

paciente que se encontra em estágio final (MOTA et al, 2011). Muitos são os dilemas 

éticos enfrentados pelos profissionais quando o assunto é morte, e para a equipe 

de enfermagem a prática da distanásia é considerada uma morte cruel, com intensa 

dor e sofrimento, pois ela não beneficia o paciente em aspecto algum, provocando 

a recusa da morte e o afastamento da vida (MENEZES; SELLI; ALVES, 2009). A 

distanásia é caracterizada como uma morte com sofrimento devido aos tratamentos 

agressivos que só prolongam o processo de morrer. Não há um prolongamento da 

vida e sim do sofrimento, sendo assim ela só traz custos e nenhum benefício 

terapêutico ao paciente (MENEZES; SELLI; ALVES, 2009). No que se refere a 

aplicabilidade da ortotanásia, ela é considerada uma forma de proporcionara morte 

digna ao paciente com fundamentação, sobretudo, na autonomia e na dignidade 

(FELIX et al, 2013). Ortotanásia é o termo correspondente ao ato de promover maior 

conforto ao paciente em fase terminal sem perspectiva de cura, para o que é 

necessário aceitar a finitude sem recursos extraordinários. O desafio relacionado à 

prática de ortotanásia é o de resgatar a dignidade do ser humano em seu processo 

final, como um compromisso com a  

¹Bacharelandos do curso de enfermagem da Universidade Positivo. ale_jacewicz@hotmail.com, 

carolferrari64@gmail.com, edimaradeabreu@hotmail.com, patileitoles@hotmail.com – 41 9706-4382, 
delllacerda@yahoo.com.br. 
² Mestre em Enfermagem. Especialista em Terapia Intensiva. Docente do curso de Enfermagem da 
Universidade Positivo.  micheldalmedico@yahoo.com.br  
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promoção do bem-estar desse paciente em fase terminal. Os quatro princípios 

bioéticos do modelo principialista são: a autonomia, justiça, beneficência e a não 

maleficência, que alicerçam as práticas profissionais relacionadas ao bem-estar da 

pessoa no processo de morrer (MAGALHAES et al, 2013). Na literatura não existe 

consenso em relação aos critérios para a retirada e a manutenção do suporte 

terapêutico frente ao paciente no processo de morrer (FELIX et al, 2013). Frente ao 

exposto, objetivou-se identificar produções científicas no cenário nacional sobre a 

atuação da enfermagem em situações de ortotanásia e distanásia. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que tem como 

finalidade proporcionar a síntese de conhecimento, e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática. As etapas que 

conduziram esta revisão se baseiam no método de Ganong (1987). O delineamento 

do estudo baseia-se na integração dos seguintes descritores contidos no DECS 

(Descritores em Ciências da Saúde): Enfermagem, Obstinação Terapêutica, 

Unidade de terapia intensiva, Morte, e Cuidados paliativos. Para seleção de estudos 

elegeram-se os seguintes critérios: que o estudo tratasse no resumo, nos resultados, 

e/ou discussão, a temática investigada, considerando os descritores previamente 

estabelecidos, que fossem: textos na íntegra em língua portuguesa, publicações 

entre 2005 a 2015, independente do método de pesquisa utilizado. A partir da 

estratégia de busca, foram recuperadas 17 produções, das quais 08 apresentavam 

concordância com o objetivo do estudo para serem utilizados na estruturação dos 

resultados. A análise e interpretação dos dados foram realizadas de forma 

organizada e sintetizada por meio da elaboração de um quadro (Tabela I) que 

compreendeu os seguintes itens: ano de publicação, autor, revista, título, objetivo 

central e resultados e/ou considerações pertinentes à pesquisa realizada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Apesar de se encontrar poucos estudos produzidos 

por enfermeiros em âmbito nacional, diversos aspectos positivos importantes foram 

evidenciados. Destacando-se: adoção de um cuidado humanizado por parte dos 

enfermeiros, participação do enfermeiro nos debates e discussões que envolvem 

dilemas éticos e cuidados paliativos, e enfrentamento da morte. Algumas pesquisas 
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apontaram também dificuldades dos profissionais em relação ao tema, tais como: 

falta de autonomia para a tomada de decisões, falta de conhecimento, e 

comunicação entre os profissionais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir das 

coletas referenciais e discussões feitas no trabalho, entendemos a necessidade de 

todos os profissionais do ambiente hospitalar, juntamente com o enfermeiro, 

compreender que a morte é algo natural, e que muitas vezes como profissionais 

devemos aceitar a morte e não prolonga-la a custo de trazer mais sofrimento ao 

paciente, diante ao seu fim de vida. Com isso, os enfermeiros demonstraram 

questionamento sobre os seus cuidados, com os pacientes que se encontram já em 

cuidados paliativos, questionando-se de como podem fazer este cuidado de uma 

forma que não agrida ao paciente e seja eficiente para que o mesmo tenha uma 

morte tranquila. O paciente fora de possibilidades terapêuticas deve ter assegurada 

a garantida de sua autonomia plena bem como, a dignidade da pessoa humana em 

detrimento da manutenção obstinada e artificial de práticas que assegurem 

precariamente os fenômenos vitais em um organismo moribundo. Os cuidados 

paliativos correspondem à proteção inafastável à dignidade da pessoa, como atitude 

de respeito pelo ser humano. Diante dos dilemas éticos, e obstinação terapêutica 

os enfermeiros tendem a ter uma opinião sobre este assunto, que muitas vezes não 

manifestam dentro de suas unidades de serviço, tanto por serem negligenciados de 

certa forma, quanto por não terem autonomia para resolver todos os parâmetros 

que se encontra o paciente. Mesmo com todas as dificuldades encontradas, 

podemos perceber que os enfermeiros enfrentam a morte do paciente juntamente 

com ele, o auxiliando até o final de sua vida, e quando este final chega se sentem 

mais aliviados por verem a morte, como algo que desfaz a dor do paciente e o leva 

ao último ciclo de vida. Frente à magnitude do tema em questão e, para que 

efetivamente ocorra o cuidado à luz da abordagem humanística, a base 

argumentativa fundamental é a busca incessante pela assistência individualizada, 

alicerçada em preceitos éticos e conhecimento científico. 

 

DESCRITORES: Enfermagem, Obstinação Terapêutica, Unidade de 

terapia intensiva. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ALZHEIMER SOB O 

OLHAR DE FLORENCE NIGHTINGALE 

Danielle de Fátima Magalhães25, Manoela Marina Morgado¹, Denise Faucz 

Kletemberg26 

 

INTRODUÇÃO: Devido ao aumento da expectativa de vida está cada vez mais 

evidente o envelhecimento populacional, o que eleva a probabilidade do 

desenvolvimento das diversas formas de demência.  Dentre estas está o Alzheimer, 

patologia crônica-neurodegenerativa progressiva que provoca alterações no 

funcionamento das células cerebrais, pela presença de placas senis e emaranhados 

neurofibrilares, causando atrofia do tecido nervoso cerebral e a diminuição do 

número de neurônios. Esta doença leva ao comprometimento físico, mental e social 

e com seu agravo, o indivíduo se torna totalmente dependente de seus familiares 

e/ou da equipe de enfermagem necessitando de cuidados permanentes, uma vez 

que o Alzheimer não tem cura, apenas tratamento medicamentoso (MARTINEZ; 

CONSTANTINO; MESSINA, 2014; RAMOS et al, 2015; SILVA; ARAGÃO, 2015). 

Deste modo, familiares, cuidadores e principalmente os pacientes com Alzheimer, 

precisam da assistência do enfermeiro nos vários níveis de atenção à saúde e ao 

cuidado. Para prestar esse cuidado o profissional deve utilizar um referencial teórico 

como a teoria ambientalista de Florence Nightingale, já que consiste no controle do 

ambiente do cuidar, tanto dos indivíduos sadios como dos doentes, tendo como 

base o humanismo e o cuidado de enfermagem ao ser humano e sua inter-relação 

fundamental com o ambiente físico, social, político e ecológico (BOCK et al, 2009; 

SANTANA; PAIXÃO; JESUS, 2011). JUSTIFICATIVA: Deste modo, se faz 

necessário elencar os cuidados de enfermagem na perspectiva do meio ambiente e 

do bem-estar do paciente com Alzheimer, direcionando as ações do profissional no 

atendimento individualizado, devido à dependência progressiva e o déficit cognitivo. 

OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem ao paciente com Alzheimer, 

com base na Teoria Ambientalista de Florence Nightingale. METODOLOGIA: 

Estudo descritivo, tipo estudo de caso, realizado no mês de junho de 2016, em um 

hospital–escola privado, localizado na cidade de Curitiba – PR. É uma instituição 

                                                   
25 Acadêmicas do 1º ano do curso de Enfermagem, Universidade Positivo, Curitiba, Paraná, Brasil. 
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composta por 168 leitos, distribuídos em 17 setores que atende pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios, sendo campo de aulas práticas dos 

alunos do primeiro ano do curso de Enfermagem da Universidade Positivo.  O 

paciente escolhido para o estudo é do sexo feminino, 89 anos, viúva, com 

diagnóstico de Alzheimer (delirium) em nível avançado. Os dados coletados foram 

obtidos em prontuário eletrônico (TASY) e através de entrevista com a paciente e 

sua acompanhante durante o período de internação e teve como guia um roteiro 

estabelecido na disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, 

composto por anamnese e exame físico. O trabalho não foi encaminhado ao Comitê 

de Ética, por se tratar de um trabalho acadêmico que não terá sua publicação na 

íntegra. RESULTADOS: Paciente A.D, feminino, 89 anos, viúva, católica, 

aposentada, natural de Curitiba-PR, cidade na qual reside com sua única filha, que 

a acompanha no hospital. Internada por motivo clínico, apresentando diarreia aguda 

e queda do seu estado geral, após apresentar quatro casos de diarreia em grande 

quantidade. A paciente apresenta diminuição de apetite, mastigação e deglutição 

alterados, com sonda nasogástrica, sem êmese. Não deambula, tendo dependência 

total em: comer/beber, se aprontar, no banho, se vestir, toalete, vaso sanitário, 

mobilidade do leito, transferência e locomoção, precisando do auxílio de cadeira de 

rodas/banho, além de sua acompanhante e/ou equipe de enfermagem. Possui 

hábito urinário fisiológico em fralda, com relato de fluxo urinário adequado e hábito 

intestinal irregular, com frequência de três vezes no dia, com característica diarreica, 

tendo por complicações hemorroidas. Possui higiene oral e corporal adequadas, 

não apresenta alergias e tem risco de queda por sua debilidade. Pouco 

comunicativa, apresentando déficit auditivo moderado e déficit visual e com padrão 

emocional desinibido, tendo padrão de sono/repouso preservado, sem necessidade 

de medicamento. Na realização do exame físico, T: 37°C, FR: 20 rpm, FC: 70 bpm 

com característica arrítmico, SpO2: 99% e PA: 190/80 mmHg aferida em MSD. 

Tendo medidas antropométricas de peso: 55 Kg, altura: 1,56 m e IMC: 17,7 Kg/m².  

Crânio simétrico, couro cabeludo com higiene satisfatória, íntegro, com ausência de 

parasitas e seborreia. Pulmões auscultados com murmúrios vesiculares presentes, 

expansibilidade pulmonar preservada, ritmo respiratório arrítmico, ausência de 

tosse, expectoração, dispneia e hemoptise.  Ausculta cardíaca arrítmica 

normofonéticas.  Restrita ao leito, MMSS com grau de mobilidade preservado e 

força motora de 3 (escala de 0-5). MMII com pés edemaciados, com sensibilidade 

preservada. A integridade cutânea estava alterada, com hematoma em MMSS, 

devido a punções venosas anteriores, sem edema e cicatriz e com turgor diminuído. 
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Além disso, apresentava AVP em MSE com soroterapia em curso. DISCUSSÃO: O 

portador da Doença de Alzheimer necessita de atenção e cuidados especiais, pois 

irá depender integralmente de um cuidador, seja este um familiar ou um profissional 

de enfermagem. Para Florence o objetivo deste cuidado será garantir um ambiente 

de conforto para o enfermo, pois o controle do ambiente sobre o indivíduo é 

essencial para o equilíbrio e revitalização da saúde. Ela aponta que fatores como: 

condições sanitárias, arejamento e aquecimento do quarto, ar puro, iluminação, 

alimentação, ausência de ruídos, cama e roupa de cama limpos, limpeza do quarto 

e paredes e higiene pessoal estejam em equilíbrio, pois, um ambiente limpo 

proporciona conforto e alívio ao paciente. (BOCK et al, 2009; SANTANA; PAIXÃO; 

JESUS, 2011). O ambiente arejado e aquecido se faz com o ar puro que entra pela 

janela, estando este, claro, livre de contaminações como vapores de gases, odores 

e mofo. A limpeza do ambiente evita odores, infecção e proliferação de bactérias. A 

troca do vestuário e roupa de cama tem que ser contínua para que não ocorra a 

perda de umidade corporal, sempre preservando o bem-estar do enfermo.  No caso 

desta paciente com Alzheimer todos esses cuidados são essenciais, pois esta 

acamada, não deambulativa e totalmente dependente para realizar atividades 

diárias, como se vestir, se alimentar e higiene pessoal.  Assim, o enfermeiro precisa 

ficar atento á mudança de decúbito, para evitar que lesões por pressão se 

desenvolvam e cuidar da higiene pessoal, realizando a higiene oral, dando banho 

em leito e trocando a fralda sempre que necessário. Além disso, deve-se ficar atento 

a alimentação do enfermo para sempre oferecer uma dieta adequada que supra 

todas suas necessidades nutricionais, sendo a alimentação, para Florence 

essencial ao processo de cura. Esta paciente tem a alimentação via sonda 

nasogástrica, devendo ser a dieta sem alimentos crus, sendo cozidos para evitar 

contaminação por microorganismos. Manter o local do acesso venoso periférico 

limpo, livre de odores desagradáveis prevenindo a infecção e matérias nocivas, 

como pus e flebite, além de sempre trocar o local de inserção. Com isso, salienta-

se que o profissional de enfermagem deve ter precisa capacidade de observação, 

sendo essa objetiva a tal ponto, que até mesmo as perguntas feitas a cuidadores e 

pacientes sejam suficientemente satisfatórias, para não gerar ambiguidades na 

localização e interpretação dos problemas que o enfermo possa apresentar ou 

desenvolver (SANTANA; PAIXÃO; JESUS, 2011). As mudanças são significativas 

e precisam ser compreendidas e incorporadas na rotina familiar, na qual terão que 

reorganizar a vida e isto requer aceitação, flexibilidade e informação, para que os 

cuidados preservem a integridade do enfermo. CONCLUSÃO: A partir do estudo 
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apresentado, foi possível compreender que a teoria se aplica no atendimento à 

pessoa portadora da doença de Alzheimer, propiciando a perspectiva do cuidado 

focado no ambiente do paciente. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A 

aplicação da teoria de Florence no cuidado do paciente com Alzheimer reforça o 

direcionamento que um referencial teórico propicia, auxiliando os profissionais de 

enfermagem no cuidado integral e individualizado e consequentemente na melhoria 

da qualidade da assistência prestada ao paciente.  

 

DESCRITORES: Doença de Alzheimer; Cuidados de enfermagem; Teoria de 

enfermagem. 

 

REFERÊNCIAS:  

BOCK, L. F. A. et al. A teoria ambientalista de Florence Nightingale: Reflexos 

nas práticas de cuidado na atualidade. 61° CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENFERMAGEM, Fortaleza, 2009. 

 

MARTINEZ, A. P.; CONSTANTINO, B. A.; MESSINA, C. M. H. S. Percepções sobre 

o cuidado com idosos portadores de Alzheimer: contribuições a partir dos discursos 

da Equipe de enfermagem. Revista da Faculdade de Sorocaba, vol. 16, n. 2, 2014. 

 

RAMOS, A. K. et al.  Gerenciamento do cuidado de enfermagem ao idoso com 

Alzheimer. Revista Cubana de Enfermeria. v. 31, n. 4, 2015. 

  

SANTANA, A. P.; PAIXÃO, C. A. P.; JESUS, M. R. Teoria ambientalista – Florence 

Nightingale. In: BRAGA, C. G.; SILVA, J. V. Teorias de Enfermagem. São Paulo: 

Iátria, 2011. p. 105-116.  

 

SILVA, A. A. C.; ARAGÃO, E. B. S.; Doença de Alzheimer: um olhar da 

enfermagem. 26 f. Trabalho de conclusão de curso – TCC (Bacharel em 

Enfermagem), Universidade Tiradentes. Aracaju, 2015. 



144 
 

APLICAÇÃO DA TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE NOS CUIDADOS A 

PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDIACA CONGESTIVA 

Bruna Ledios Barros27; Caroline de Almeida Gonzaga dos Santos1; Mayara dos 

Santos de Oliveira1, Denise Faucz Kletemberg28 

 

INTRODUÇÃO: A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é a principal causa de 

internação hospitalar, alcançando cerca de 50% da população sul-americana. O 

retrato mais abrangente da situação das internações por ICC no Brasil pode ser 

obtido através das análises dos registros do DATA-SUS, que demonstram que 

apenas no ano de 2012 houve 26.694 óbitos (ALBUQUERQUE et al, 2015).A ICC 

consiste na incapacidade do sangue de bombear sangue suficiente para atender as 

necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos. Atualmente a doença é 

reconhecida como uma síndrome clinica caracterizada por sinais e sintomas de 

sobrecarga hídrica ou de perfusão tecidual diminuída quando o coração é incapaz 

de gerar um DC suficiente para atender as demandas do organismo. O termo ICC 

indica uma doença miocárdica em que existe um problema com a contração do 

coração (disfunção sistólica) ou com o seu enchimento (disfunção diastólica), que 

pode ou não causar congestão pulmonar ou sistêmica. Alguns casos da doença são 

reversíveis, dependendo da etiologia. Com mais frequência a ICC é uma condição 

progressiva e permanente, que é tratada com mudanças no estilo de vida e 

medicamentos para evitar episódios de insuficiência cardíaca descompensada. 

(SMELTZER et al, 2011). O paciente portador desta enfermidade deverá receber 

atendimento da enfermagem, cujas ações devem estar embasadas em um 

referencial teórico, como a teoria ambientalista de Florence Nigthingale. Para ela os 

pacientes que permanecem em ambientes hospitalares devem ser tratados de 

forma integral e não somente a doença em si. Deve ter um ambiente bem arejado e 
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higienizado, para que o quadro do paciente melhore de forma mais rápida e eficaz, 

não podendo deixar de observar os medos e as preocupações do mesmo, pois 

interfere de forma direta em seu processo de cura da doença (CARRARO, 1997) 

JUSTIFICATIVA: O paciente com Insuficiência Cardíaca Congestiva requer 

cuidados específicos devido a sintomatologia, fazendo-se necessário elencar os 

cuidados de enfermagem na perspectiva do meio ambiente e do bem estar do 

paciente com ICC, direcionando as ações do profissional no atendimento 

individualizado. OBJETIVO: Descrever os cuidados aplicados ao paciente com 

Insuficiência Cardíaca Congestiva, embasados nos conceitos da Teoria de Florence 

Nightingale. METODOLOGIA: Estudo descritivo, tipo estudo de caso realizado na 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizado na Cidade Industrial de Curitiba 

(CIC). O paciente escolhido para o estudo foi do sexo feminino, 69 anos de idade 

com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) do lado esquerdo do 

coração, com edema agudo de pulmão e dispneia. A coleta de dados foi realizada 

durante o atendimento da paciente por meio de roteiro padronizado na disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem. O trabalho não foi encaminhado ao 

Comitê de Ética, por se tratar de atividade acadêmica que não será publicado na 

integra. RESULTADOS: M.L.G.S 69 anos, brasileira, viúva, possui três filhos, 

evangélica, natural de Curitiba, moradia própria. A paciente chegou ao UPA 

apresentando taquicardia, dispneia grave e edema que impossibilitava a 

deambulação. Foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento com o diagnóstico 

de ICC. Apresenta AVP em MSE, sem presença de sinais florísticos, com Fentanil 

a 25 ml/h, faz uso de fralda e mantém SVD, com diurese presente em bolsa coletora 

de aspecto amarelo claro, evacuação presente, lesão em região sacra de grau I. 

Apresentava PA de 140/80 mmHg, 102bpm, respiração 22 inspirações/ min, 

paciente afebril 36,1 C°. Na ausculta pulmonar foram constatadas a presença de 

estertores na base de ambos os pulmões e também na ausculta cardíaca foram 

audíveis sopros na segunda bulha. DISCUSSÃO: Para Florence a reabilitação do 

paciente, tem duas interfaces, a mobilização do ambiente através de medidas 

preventivas e o aumento do poder interior do ser humano, para enfrentar a doença. 

Para tal deve ser propiciado o conforto e bem-estar ao paciente hospitalizado que 
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passa a maior parte do tempo no leito (CARRARO, 1997). Para propiciar conforto a 

esta paciente deve ser verificado os sinais vitais a cada 4 horas, atentando para os 

batimentos cardíacos e respiração, pois assim será possível monitorar a taquicardia 

e dispneia grave que a paciente apresentou. Usar oxigênio suplementar e colocá-la 

na posição de Fowler para facilitar a passagem do ar até os pulmões. Também 

deverá ser realizada mudança de decúbito a cada 2 horas, para aliviar os sintomas 

da lesão sacral de grau I, utilizar coxins entre os MID E MIE e também na região 

lombar. Preconiza também ar ambiente puro, para que traga melhorias para o 

paciente e evitar bactérias e microrganismos que pode trazer complicações. Assim, 

deverá ser oferecido um ambiente bem ventilado, pois para Florence é necessário 

conservar o ar que o paciente respira tão puro quanto o ar exterior, sem deixa-lo 

sentir frio. De dia janelas deverão permanecer abertas para o ar ventilar e dar melhor 

visualização, e de noite janelas fechadas para conforto. Além da iluminação no 

ambiente, que deve ser mais que apenas lâmpadas e sim a luz solar direta 

(CARRARO, 1997). Nesta perspectiva as janelas deverão ser mantidas 

parcialmente abertas e deverão ser implementados cuidados para a prevenção de 

infecções como: troca da SVD quando necessário ou quando terminar o seu tempo 

de permanência que são de quinze dias, observar a quantidade de urina que está 

sendo drenada, pois pode haver obstrução da sonda, esvaziar a bolsa coletora 

sempre que necessário e não abrir sistema entre a bolsa coletora e a sonda. O AVP 

deve ser limpo com soro 0,9 % sempre que for usado, cuidar com região onde está 

o acesso, observando sinais flogísticos. Deve-se também observar a aceitação da 

dieta e a ingesta hídrica, pois Nightingale apontava que a pontualidade e assistência 

no horário da dieta eram fatores importantes, pois, a enfermeira tem que estar atenta 

aos horários de refeições e auxiliar na dieta, quando o paciente encontrar-se 

impossibilitado de alimentar-se, no preparo sempre alimentos bem cozidos, nunca 

crus para não haver infecções por microrganismos, atentas sempre a dieta 

correspondente á cada paciente (CARRARO, 1997). Deve ser realizado banho no 

leito uma vez ao dia, pois para Florence a limpeza é essencial, devendo manter o 

ambiente, pois preserva o ambiente saudável e previne infecções. Nesta 

perspectiva também deverá ser alternada a fixação da SVD, com objetivo de manter 
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a integridade física da pele e a sensibilidade e vascularização, para evitar o inicio 

de novas úlceras. Segundo Florence um ambiente sujo é propicio a infecções, por 

isso a higiene cuidadosa deve ser realizada para remover os agentes nocivos do 

local. CONCLUSÃO: Os cuidados elencados na perspectiva da Teoria de Florence 

Nighitngale para o paciente com insuficiência cardíaca congestiva, mostrou-se 

eficaz ao propiciar o atendimento visando o bem-estar do paciente, conforto e 

controle do meio ambiente. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A 

aplicação da teoria de Florence no cuidado ao paciente reforça o direcionamento 

que um referencial teórico propicia, auxiliando os profissionais de enfermagem no 

cuidado integral e individualizado e consequentemente na melhoria da qualidade da 

assistência prestada ao paciente.  

 

DESCRITORES: Insuficiência Cardíaca; Cuidados de Enfermagem; Teoria de 

Enfermagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM SOB O OLHAR DE FLORENCE A UM 

PACIENTE COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÓNICA 

Maria Helena¹, Millena Gouvea¹, Publia Rafaela¹, Thais Campos¹, Kátia Antunes 

Kochla² 

INTRODUÇÃO: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é como o nome 

indica uma patologia crónica, de evolução lenta e progressiva, com grande impacto 

sobre a função respiratória, que pode estar sujeita a períodos de agudização e 

complicações graves (SILVA, 2011). Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 2020, a doença será a 3ª principal causa de morte no mundo. No Brasil, 

é a 5ª maior causa de internação no SUS nos últimos dez anos, entre os maiores 

de 40 anos, com cerca de 200 mil hospitalizações por ano (NOVARTIS, 2014). 

Apesar dos números alarmantes e de não ter cura, a DPOC pode ser prevenida e 

conta com tratamentos que melhoram a saúde do paciente e, ajudam a preservar a 

sua qualidade de vida. De acordo com o Global Initiative for Chronic Obstructive 

Lung Disease (GOLD), um relatório elaborado pelo National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI) a DPOC é caracterizada por ser: uma doença evitável e tratável, 

com alguns efeitos extrapulmonares importantes que podem contribuir para um 

agravamento em alguns pacientes. Seu componente pulmonar é caracterizado pela 

limitação do fluxo aéreo que não é totalmente reversível (GOLD, 2006).  O paciente 

que possui uma DPOC necessita de assistência dos diversos profissionais da saúde. 

No período de estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem 

vivenciamos a experiência de cuidar de uma paciente com DPOC, todavia nos 

instigou a conhecer mais sobre os cuidados de enfermagem e utilizar conceitos da 

teoria de Florence nas ações de Enfermagem. JUSTIFICATIVA: Destaca-se a 

importância de se utilizar um referencial no cuidado ao paciente porque contribui 

significativamente para a qualidade da assistência. OBJETIVO: Elencar os  

¹ Acadêmicas de Enfermagem da 1ª série da Universidade Positivo 
² Professora Titular do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Positivo, 
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cuidados de Enfermagem e utilizar os conceitos ambientalistas de Florence 

Nightingale. METODOLOGIA: Estudo do tipo estudo de caso, realizado em uma 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada em Araucária/PR, em julho de 

2016. É composta de 21 leitos, distribuídos em 4 setores. O paciente escolhido para 

o estudo foi do sexo masculino, 69 anos de idade com diagnóstico de DPOC. 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). Os dados foram organizados em: 

histórico, exame físico, levantamento de problemas e cuidados de 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: Histórico: L.M.C, 69 anos, brasileiro, viúvo, 2 filhas, sem religião, 

reside com a filha no município de Araucária em casa própria, 

carpinteiro/aposentado. Procurou a Upa por sentir fortes dores nas pernas e costas 

até mesmo impossibilitando de andar. O paciente tem diagnóstico de DPOC 

exacerbada e broncopneumonia. Dieta sólida e líquida, relata que não tem muita 

fome, mas mesmo assim se alimenta. Hábito urinário normal, sem aspectos 

diferentes, evacuação irregular, não consegue evacuar a 4 dias. Relata que fez o 

uso do álcool e fumo durante 56 anos, atualmente não faz uso. Exame físico: Sinais 

Vitais: T:36,7ºC. FR: 12 rpm. FC: 125 bpm. Característica: Rítmico. PA: 130/80 

mmHg. Altura: 1,58 cm de alturas. Peso: 57 kg. Crânio simétrico, couro cabeludo 

satisfatório e íntegro, cabelos presentes e com brilho, face simétrica com 

motricidade íntegra, olhos simétricos, conjuntivas coradas com pupilas isocóricas, 

mobilidade presente com lacrimejamento, uso de óculos, Orelhas simétricas e sem 

malformações, higiene satisfatória com conduto auditivo externo íntegro. Nariz 

simétricos, íntegros e com fluxo nasal livre, resposta ao estímulo olfativo presente. 

Higiene satisfatória, lábios corados, língua e mucosa oral íntegra, úvula com 

mobilidade presente, tonsilas normais. Pescoço com tonicidade muscular normal. 

Tórax e Mamilos simétricos, tosse produtiva presente. Abdômen flácido. Membros 

inferiores apresentam hematomas, unhas íntegras com sensibilidade preservada. 

Genitália com higiene satisfatória e íntegro, prepúcio retrátil, normospádia, bolsa 
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escrotal presente e simétrica. Higiene do ânus e períneo satisfatórios. Integridade 

cutânea preservada, aspecto da pele lisa. PROBLEMAS DE ENFERMAGEM: 

Tosse; Padrão respiratório ineficaz; presença de muco e broncoconstrição das vias 

aéreas; Troca de gases prejudicada relacionado à desigualdade de ventilação e 

perfusão; Intolerância à atividade relacionada ao desequilíbrio entre a oferta com a 

demanda de oxigênio; Nutrição desequilibrada; inapetência; padrão de sono 

perturbado e Ansiedade. CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Lavar as mãos antes e 

após os procedimentos; Abrir as janelas do quarto; Evitar correntes de ar; Tomar 

sol diariamente antes das 10 horas da manhã; Manter quarto com iluminação natural 

durante o dia; Realizar desinfecção concorrente diariamente; Realizar a higiene do 

quarto e banheiro duas vezes ao dia; Trocar roupas de cama e do paciente 

diariamente e quando necessário; Manter utensílios limpos e guardados em local 

adequado. DISCUSSÃO: Um dos princípios da Teoria Ambientalista é a atenção 

que a enfermeira deve ter em relação a deixar o paciente sentir frio e a formação de 

correntes de ar no ambiente. A Iluminação “não é apenas a claridade que desejam, 

mas a luz solar direta” todavia, estimular o paciente a tomar sol é um cuidado que 

deve fazer parte do plano de cuidados.  A limpeza refere-se ao ambiente, pois, um 

quarto sujo é fonte de infecções, ao paciente, de quem a higiene cuidadosa remove 

matérias nocivas do sistema. Os odores resultantes da doença devem ser 

removidos do corpo (NIGHTINGALE, 1989). CONCLUSÃO: No estudo de caso 

apresentado, podemos analisar que segundo a Florence Nightingale o ambiente 

arejado com uma adequada iluminação influencia diretamente na qualidade de vida 

do paciente. Observa-se que ações alicerçadas nos conceitos de Florence 

contribuem para o bem-estar físico, psíquico, emocional e social promovem conforto 

para o paciente. Atualmente temos vários conceitos, teorias modernas, porém, a 

teoria Ambientalista embora considerada restrita contribui nos dias de hoje 

significativamente para a qualidade da assistência e redução, controle da infecção.  

 

DESCRITORES: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Ambiente, Enfermagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM NEOPLASIA GÁSTRICA 

ALICERÇADO NOS CONCEITOS DE FLORENCE NIGHTINGALE 

Angela do Rocio Fedaldo¹; Letícia Concheski da Silva¹; Thiago Miguel Vodonis¹; 
Waleska Alves Martins¹; Kátia Renata Antunes Kochla² 

INTRODUÇÃO: O câncer de estômago é o segundo tipo mais comum de neoplasia 

no mundo. A carcinogênese de estômago é processo de múltiplos passos, podendo 

manifestar-se em várias etapas como gastrite superficial, gastrite atrófica crônica, 

metaplasia intestinal, displasia e, finalmente, como um carcinoma (INCA, 2016). 

Essas condições costumam ser sequenciais e ocorrem em um período de muitos 

anos como resultado da exposição a uma variedade de fatores endógenos e 

exógenos que causam alterações genéticas (UNESP, 2016). Apresentam-se em 

forma de Linfomas (3% dos casos) e predominantemente Adenocarcinoma (95% 

dos casos) possui prevalência principalmente no gênero masculino, em pessoas 

acima de 50 anos representando 60% dos casos, devido ao alto consumo de 

alimentos em conserva, transgênicos ou com muito sal ao decorrer da vida 

(DATASUS, 2016). O tratamento do câncer gástrico é divido em duas modalidades: 

curativo e paliativo. O curativo tem como seu principal elemento a cirurgia de 

remoção do tumor. Tal cirurgia pode ir desde a retirada do tumor por via 

endoscópica até a remoção parcial ou completa do estômago (gastrectomia parcial 

ou total). Vale ressaltar que a retirada dos gânglios linfáticos (órgãos que consistem 

de vários tipos de células e são parte do sistema linfático) integra a cirurgia de 

retirada do estômago, cujo objetivo é determinar se há células malignas nestes 

linfonodos, pois implica modificações no tratamento, e a sua consequente remoção 

caso estejam comprometidos. A radioterapia e ou quimioterapia junto à cirurgia 

compõem a terapia com intuito curativo, dependendo, sobretudo, do estágio do 

tumor. Taxas de cura de 60% a 70% são obtidas em pacientes com doença 

localizada utilizando as medidas de terapia citadas. O tratamento paliativo é 

oferecido a pacientes em algumas situações, como, tumores não passíveis de  

¹ Acadêmicas de Enfermagem da 1ª série da Universidade Positivo. 
² Professora Titular do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Positivo, 
Coordenadora do Curso de Enfermagem na Universidade Positivo, Mestre em Enfermagem, Doutora 
em Enfermagem e Enfermeira do Departamento de Urgência e Emergência da Prefeitura Municipal 
de Araucária. 
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remoção, condições clínicas que impedem a realização da cirurgia curativa com 

doença metastática. A terapia paliativa é composta por quimioterapia e radioterapia, 

indicadas de acordo com a forma de apresentação da doença (INCA, 2016). 

JUSTIFICATIVA: Durante a prática da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 

tivemos a oportunidade em prestar os cuidados paliativos e avaliar a progressão do 

caso clínico antes e após a cirurgia realizada, o que foi de extrema importância para 

prescrição de uma evolução a cerca de um paciente. De acordo com Florence 

Nightingale para uma satisfatória recuperação do paciente, a equipe de 

enfermagem deve atender aos conceitos por ela descritos: ventilação, iluminação, 

calor, barulho, odor, e ambiente englobam todos os seus conceitos (ITAYRA 

PADILHA, MARIA). Todavia, utilizar conceitos teóricos são importantes para a 

prática de Enfermagem e contribuem para a assistência de qualidade. A partir deste 

contexto, a questão do estudo foi: Quais os cuidados a luz da Teoria Ambientalista 

de Florence Nightingale para o paciente com neoplasia gástrica maligna? 

OBJETIVO: Descrever os cuidados aplicados ao paciente com Neoplasia Gástrica 

Maligna, com ênfase nos conceitos de Florence Nightingale. METODOLOGIA: A 

pesquisa foi do tipo estudo de caso, realizada em um hospital privado do município 

de Curitiba/PR, em maio de 2016. É composto de 548 leitos, sendo 452 dedicados 

exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS), distribuídos em nove andares. 

O critério adotado para escolha da paciente foi de uma doença com informações 

disponíveis no campo de estágio. Paciente do sexo feminino, 51 anos de idade com 

diagnóstico de Neoplasia Gástrica Maligna avançada/ metastática. A coleta de 

dados foi realizada durante a internação, como referência foi utilizadoo roteiro 

padronizado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem 

(Investigação Admissional da Enfermagem) e dados do prontuário do paciente. Os 

dados foram organizados em: histórico, exame físico, levantamento de problemas e 

cuidados de 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.S.S., 51 anos, paraguaia, casada, 5 

filhos, evangélica, natural do Paraguai, reside sozinha no bairro Sítio Cercado no 

município de Curitiba em moradia própria, bairro este que contém saneamento 
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básico e favelização, do lar. Procurou o Hospital por sentir fortes dores abdominais 

em HCD, associado a náuseas, vômitos e anorexia com uma perda de 9 kg, em um 

período de 40 dias, até a data de sua internação, sendo diagnosticada com 

Neoplasia Gástrica Maligna. Dieta em Jejunostomia em flanco direito a 50 ml - 3 

vezes ao dia, presença de dreno de suctor em região abdominal com débito 

hemático, incisão cirúrgica abdominal limpa e seca, externamente exsudativa em 

um dos pontos, diurese em fralda em aspecto característico fisiológico, eliminação 

intestinal pastosa com coloração normal. Nega uso de cigarro e álcool. O 

desconforto relatado é a dificuldade da fala e dos tônus musculares diminuídos. Ao 

exame físico: PA: 120x90 mmHg; FC: 118bpm; T: 37,5 C; SPO%: 95%. Cabelo 

íntegro, higiene inadequada, face com expressão de dor, pele intacta e hipocorada. 

Olhos com íris castanho; nariz simétrico, sem lesões aparentes, higienizado. 

Pavilhão auricular com cartilagem em boa condição, higienizada, sem problemas 

auditivos. Boca ressecada, com presença de fissuras em lábios superiores e 

inferiores, língua íntegra, mobilidade normal, mucosa oral integra, corada e sem 

edema. Pescoço sem alterações volumétricas, pulso carotídeo palpável, jugulares 

não visíveis. Pele hidratada, sem presença de lesões com higiene inadequada. 

Membros Superiores íntegros, com AVP em MSE com soroterapia em curso, unhas 

higienizadas e íntegras. Tórax simétrico, ausculta pulmonar não realizada no 

período, ritmo respiratório normal, sem tosse e sem expectoração, ausculta 

cardíaca não realizada no período. Abdome distendido, globoso, com cicatriz 

umbilical, presença de incisão cirúrgica e percussão timpânica. Membros Inferiores 

(MMII) com tônus muscular diminuído, deambulando com auxílio. Levantamento 

de problemas de enfermagem: Devido a quadro reduzido de profissionais de 

enfermagem e a dupla jornada de trabalho, estes são obrigados a trabalhar de forma 

técnica sem humanizaçãonão atendendo a necessidade do paciente assistido; 

Prescrições com informações erradas sem compatibilidade com o diagnóstico 

correto da paciente; Paciente e acompanhante ansiosos e impaciente; Falta de 

recursos e materiais disponíveis para realização de procedimentos. Levantamento 

de problemas de enfermagem referente ao paciente: Risco de lesão por pressão; 

Risco de Queda e Rebaixamento de nível; Falta de cuidados com Jejunostomia; 
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Falta de apoio emocional ao paciente e aos familiares; Falha ao orientar sobre 

cuidados a gastrostomia após alta hospitalar; Equívoco na alta hospitalar por parte 

médica e a não intervenção da enfermeira; Dificuldade de locomoção devido 

rebaixamento de nível de consciência; Falta de cuidados na higiene da paciente. 

Cuidados de Enfermagem: Iluminação: Durante o dia, manter persianas abertas 

para clarear com a luz solar o ambiente; permitir a entrada de luz solar de forma 

cautelosa e não de forma excessiva, para o bem-estar físico e psíquico do paciente. 

Limpeza: Manter o ambiente limpo com desinfecção concorrente diariamente; 

orientar limpeza dos quartos e banheiros duas vezes ao dia ou quando necessário. 

Ventilação: Abrir janelas; evitar a formação de correntes de ar. Alimentação: 

Realizar limpeza com água antes e após a alimentação e administração de 

medicamentos na jejunostomia; controlar gotejamento da dieta; atentar para sinais 

de infecção. DISCUSSÕES: Através do conceito ambientalista de Florence 

Nightingale (1858) devem ser adotadas práticas apropriadas para realizar 

procedimentos em um ambiente favorável que contenha: “CONCLUSÃO: No estudo 

de caso realizado, observa-se que os cuidados de Enfermagem são complexos 

devido a gravidade da doença da paciente. Atenta-se que que o ambiente é fator 

fundamental para a qualidade da assistência prestada. Os conceitos descritos por 

Florence Nightingale, influenciam diretamente na saúde e no bem-estar físico e 

psicológico do paciente, tendo em vista o tratamento oferecido ao paciente com 

neoplasia gástrica, no qual em condições desfavoráveis pode afetar gravemente a 

melhora na condição clínica. 

 

DESCRITORES: Neoplasia Maligna, Ambiente, Enfermagem 
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CUIDADOS À IDOSA INSTITUCIONALIZADA NA PRESPECTIVA DA 

MANUTENÇÃO DA AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 

Lara de Paula Carneiro Barbosa¹; Ana Paula Vicente Pinto¹; Andressa Cristina de 

Almeida¹; Gabrielle Ribeiro da Silva¹; Denise Faucz Kletemberg² 

 

INTRODUÇÃO: Com o crescimento da população idosa há um aumento na procura 

por Instituições de Longa Permanência (ILPI), tendo em vista que as famílias têm 

dificuldade para prestar o cuidado necessário ao idoso. Para este atendimento os 

profissionais devem estar capacitados e é preciso também, que foquem na 

preservação da autonomia e independência do idoso, como preconiza a Política 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa-(PNSPI), que tem como objetivo primordial a 

recuperação, manutenção e promoção da autonomia e da independência da pessoa 

idosa, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em 

consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2007). Com o passar dos anos o idoso apresenta uma perda da independência para 

realizar as atividades antes feitas diariamente sem auxílio, esta perda da 

capacidade funcional faz parte do processo de envelhecimento, mas é dever do 

cuidador preservar ao máximo a autonomia e independência do idoso em suas 

atividades diárias, como a higiene, preservação da independência para escolhas ou 

o julgamento sobre alguma ação em seu corpo. A institucionalização de idosos os 

deixa mais propensos a desenvolver depressão, confusão mental, perda do contato 

com a realidade, despersonalização e um senso de isolamento, quando se faz 

fundamental a preservação e estimulo a independência e autonomia desse idoso, 

sendo realizado pela equipe de enfermagem (SILVA, COMIN e SANTOS, 2013).  

JUSTIFICATIVA: As diretrizes da PNSPI devem nortear as ações dos profissionais 

de saúde na perspectiva da manutenção da autonomia e da independência, não tão 

fáceis de serem visualizadas no cuidado aos idosos institucionalizados, devido a  

1 Acadêmicas da 1° série do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Positivo.  

1 Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

Positivo. Líder do Núcleo de Estudos Cuidados e Ensino em Saúde (NECES). 

denisekle@yahoo.com.br 
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perda da capacidade funcional, do déficit cognitivo e a rotina de seu processo de 

trabalho. OBJETIVO: Identificar as intervenções de enfermagem à paciente 

institucionalizada que possibilitem a autonomia e independência. METODOLOGIA: 

Estudo descritivo, do tipo estudo de caso, realizado em uma Instituição de longa 

permanência para idosos, localizada na cidade de Curitiba-PR. O local tem como 

caráter residencial, destinado a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou 

superior há 60 anos. É um estabelecimento voltado à clínica ou à terapêutica, onde 

os residentes recebem além de moradia, alimentação e vestuário, também serviços 

médicos e medicamentos. A amostra foi composta de uma residente idosa, com 

dependência para as atividades de vida diária e capacidade cognitiva diminuída.  A 

coleta de dados foi realizada em março de 2016, com roteiro padronizado na 

disciplina de O Processo de Cuidar em Enfermagem do Adulto e Idoso. 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: 

O.O.L, 91 anos, escolaridade desconhecida, institucionalizada desde 2013. 

Portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) tipo 2, 

cardiopatia e demência senil. Viúva, 1 filho, procedente do interior do Paraná e 

institucionalizada após a viuvez. Apresenta paresia em membros superiores e 

inferiores, sendo que, os membros inferiores apresentam varizes. Receio de 

deambular sozinha devido a histórico de quedas, deambulando sempre com auxilio, 

com períodos de repousos durante o período da manhã e tarde. Realiza a maioria 

das atividades de vida diária sozinha apenas com auxílio. Alimenta-se sozinha, com 

rejeição quanto ao banho. Apresenta-se emagrecida e com mucosas desidratadas.  

DISCUSSÃO: A moradora é dependente para as atividades de vida diária, com 

medo de deambular devido ao risco de quedas. Sua independência está 

comprometida, entretanto a autonomia ainda pode ser preservada, implementando 

ações que a possibilitem de participação no seu autocuidado. Diante das 

necessidades da idosa e a necessidade de promover sua autonomia e 

independência dentro da instituição, foram elencadas intervenções com o objetivo 

a auxiliá-la na realização das Atividades de Vida Diária (AVDs), como, vestir-se, 

deambular, comer, passar da cama para a cadeira, movimentar-se na cama e ter 
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controle sobre suas necessidades fisiológicas (COSTA, NAKATANI e BACHION, 

2006). No banho será possível apenas auxiliá-la, oferecendo sabonete e shampoo 

e deixando ela lavar-se sozinha. Após o banho auxiliá-la a vestir a roupa escolhida 

por ela, inclusive do colar de sua preferência, adorno que esta idosa gosta sempre 

de usar. Solicitar que ela penteie seus cabelos. Após o banho, a rotina da Instituição 

é o café da manhã. Perguntar a ela sua preferência, coloca-la na mesa e deixar ela 

se alimentar sozinha. Proporcionar a escolha de vestimenta, da dieta, dos horários 

das atividades com certeza estimula a moradora a manter sua autonomia. Auxiliá-

la na deambulação, mas sem fazer por ela as atividades de vida diária, também 

auxiliará na promoção da independência possível para esta idosa. CONCLUSÃO: 

O estudo permitiu vislumbrar as intervenções possíveis para a promoção da 

autonomia e da independência para esta idosa, apesar de seu grau de dependência 

nas atividades de vida diária. Estas ações permitirão o auxílio ao seu autocuidado, 

proporcionando escolhas que antes não lhe eram dadas, como a escolha da roupa, 

o horário do banho e da realização da higiene corporal; auxílio na deambulação; a 

alimentação apenas com supervisão e também a escolha dos alimentos. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Implementar o cuidado na 

perspectiva da autonomia e independência deve ser o foco da atenção a idosos 

institucionalizados, conforme preconizado na Política Nacional da Pessoa Idosa do 

Ministério da Saúde, auxiliando no acompanhamento da pessoa idosa, tratando a 

pessoa de forma integral não apenas focado no processo de envelhecimento.  

 

DESCRITORES: Instituição de Longa Permanência para idosos; Cuidados de 

Enfermagem; Idoso.  
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APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE FLORENCE NA ROTINA DE UM PACIENTE 

DEPENDENTE QUÍMICO 

Jasmine Salua Dutra Ephigenio da Cruz29, Kalyane Lorena Machado1, Marina 

Santos Slomp1, Micheli Aparecida Nielsen1, Tayná Dias de Moura1, Kátia Renata 

Antunes Kochla30 

                                                                                                                                     

INTRODUÇÃO: O uso de drogas psicoativas remonta ao início das civilizações. A 

priori, foi usada para fins religiosos e a posteriori, como fonte de prazer (PRATTA; 

SANTOS, 2009). A toxicodependência é um grave problema de Saúde Pública, e a 

dependência química está classificada entre os transtornos psiquiátricos, sendo 

considerada uma doença crônica que pode ser tratada e controlada 

simultaneamente como doença e como problema social (OMS, 2001). Por se tratar 

de uma doença crônica, leva a pessoa a uma progressiva mudança de 

comportamento, gerando uma adaptação a doença, a fim de proteger o uso da 

droga. Ainda na concepção da dependência química como doença, ela é 

caracterizada como progressiva, incurável, mas tratável, apesar de problemas 

significativos para o dependente. É uma doença de evolução própria, que pode levar 

à insanidade, prisão, morte ou ao tratamento (DENARC, 2014). JUSTIFICATIVA: 

No período de estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, 

tivemos a oportunidade em cuidar de um usuário de drogas, e tal situação nos 

inquietou para estudar mais sobre o assunto. Como o uso de drogas é um grave 

problema de Saúde Pública, exige-se uma reflexão crítica sobre saúde, doença e 

dependência química. Tendo em vista que atualmente estes pacientes ficam nas 

Unidades de Pronto Atendimento, é necessário que os profissionais de Enfermagem 

conheçam práticas e utilizem conceitos de cuidado para uma assistência de 

qualidade. OBJETIVO: Descrever os cuidados aplicados ao paciente com 

Dependência Química com ênfase nos conceitos de Florence Nightingale.  

                                                   
29  Acadêmicas da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. 
jasdutracruz@gmail.com 
30  Professora Titular do Curso de Graduação da Universidade Positivo. Coordenadora do 
Curso de Enfermagem na Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutora em Enfermagem. 
Enfermeira do Departamento de Urgência e Emergência da Prefeitura Municipal de Araucária. 
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METODOLOGIA: Pesquisa do tipo estudo de caso realizada em uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA – 24h) localizada em Curitiba/PR, em junho de 2016. O 

paciente escolhido para o estudo foi do sexo masculino, 35 anos de idade com 

abstinência química. A coleta de dados foi realizada durante a internação e teve 

como guia o roteiro padronizado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica em 

Enfermagem um instrumento de Investigação Admissional da Enfermagem. Os 

dados foram organizados em histórico, exame físico, descrição do ambiente, 

levantamento de problemas ambientais; levantamento de problemas fisiológicos e 

prescrição de cuidados de 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: Histórico: E.S., 35 anos, casado, 

três filhos, reside com a família em moradia própria. Atuava como auxiliar de 

serviços gerais, mas atualmente está desempregado. Proveniente do CAPS 

procurou atendimento em uma UPA-24h no Município de Curitiba, acompanhado de 

sua filha S.G., apresentando crise de abstinência por dependência química. É 

usuário do Sistema Único de Saúde. Dependente químico, E.S foi usuário de crack 

por dez anos, largou o vício durante algum tempo, porém nos últimos quatro meses 

faz uso de cocaína e bebida alcoólica. Foi diagnosticado com Transtorno Bipolar e 

realiza tratamento farmacológico com medicamentos de uso contínuo (Clonazepam 

2mg, Haloperidol 5mg e Cloridrato de Clomipramina 25mg). Atualmente encontra-

se apático e com momentos de choro espontâneo. O paciente encontrava-se em 

enfermaria de três leitos, na qual havia boa luminosidade artificial porém com luz 

solar escassa. A higiene desta enfermaria estava insatisfatória, assim como a 

higiene do paciente, visto que este estava acamado e sem banho há dias, devido 

falta de cuidado da equipe de enfermagem responsável. Exame físico: Sinais Vitais: 

T: 35,7° C, FR: 20 rpm, FC: 87bpm, PA: 130x90 mmHg, aferida em posição dorsal. 

As medidas antropométricas são de 74kg e 1,73m de altura. Crânio simétrico e com 

higiene satisfatória do couro cabeludo. Face simétrica, olhos simétricos, porém 

encontra-se com escleróticas ictéricas, presença de secreção e acuidade visual 

diminuída. Orelhas simétricas e higiene insatisfatória, com presença de cerume. 

Nariz íntegro, estímulo olfativo preservado, mas apresenta obstrução do fluxo nasal. 
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Lábios corados, mucosa íntegra, língua saburrosa. Pescoço com os movimentos de 

flexão, lateralização, extensão e rotação preservados, e tonicidade muscular dentro 

dos padrões de normalidade. Tórax simétrico, presença de roncos pulmonares 

durante a ausculta, e a percussão revelou som claro pulmonar. A expansibilidade 

pulmonar encontra-se preservada e ritmo respiratório constante (rítmico). Abdômen 

simétrico, presença de ruídos hidroaéreos (27/min), higiene satisfatória e percussão 

com som maciço. O sistema locomotor apresenta mobilidade e sensibilidade de 

coluna, MMSS e MMII preservados. As genitálias apresentam higiene e integridade 

insatisfatórias. A integridade cutânea está preservada, turgor sem alteração e 

ausência de edema. Problemas de enfermagem com o ambiente e higiene: 

Ausência de banho por alguns dias, língua saburrosa, falta de luz solar, higiene da 

enfermaria insatisfatória. Problemas de enfermagem biopsicossociais: paciente 

sedado devido à alta dose de medicamento, falta de assistência psicológica com o 

paciente e sua família até o momento. Cuidados de Enfermagem: realizar higiene 

diariamente no paciente; estimular higiene oral sempre após a alimentação; manter 

o ambiente iluminado e ventilado. DISCUSSÃO: Sob a luz da Teoria Ambientalista 

de Florence Nightingale, o ambiente hospitalar, do qual o paciente faz parte, contém 

aspectos físicos, emocionais e sociais, externos e internos, influenciando-o como 

um todo. É através das forças restauradoras da natureza que o ambiente age em 

prol do paciente. Em relação ao ambiente externo, aspectos como limpeza, 

ventilação, iluminação e aquecimento são condições indissociáveis para sua 

recuperação. Sendo assim, a escassez de luz solar e a higiene insatisfatória da 

enfermaria e do paciente são aspectos que devem ser melhorados. Os problemas 

podem influir em seu psicológico, causando estresse físico e emocional. Já a falta 

do atendimento especializado psicológico também é um aspecto a ser modificado, 

levando em consideração a apatia e choro apresentado, além do Diagnóstico de 

Transtorno de Humor, enfatiza-se a importância do mesmo (CARRARO,1997). 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Este trabalho contribuirá para que os 

acadêmicos de Enfermagem conheçam a aplicação dos conceitos ambientalistas 

ao paciente com síndrome de abstinência. Por se tratar de um problema grave e de 

Saúde Pública, todo profissional de Saúde, em especial o enfermeiro, deve estar 
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preparado para estes desafios do cuidado. CONCLUSÃO: Neste processo observa-

se a necessidade de melhoria dos aspectos ambientais da enfermaria, bem como a 

resolução de problemas biopsicossociais, com a correta assistência psicológica e 

os devidos encaminhamentos. 

 

DESCRITORES: Dependência Química, Enfermagem, Ambiente. 

 

REFERÊNCIAS: 

DENARC-Divisão Estadual de Narcóticos. Dependência Química. Disponível em:    
<http://www.denarc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=39%3E> 
Acesso em: 03/07/2016. 
 
CARRARO, Telma Elisa. Enfermagem e assistência: resgatando Nightingale. 
Goiânia: AB, 1997. 
 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Organização Pan-Americana da Saúde. 
Relatório sobre a saúde no mundo 2001: Saúde mental: nova concepção, nova 
esperança. Genebra: World Health Report, 2001. Tradução de: Escritório Central da 
Oficina Pan-Americana de Saúde. Disponível em: < http://www.abebe.org.br/wp-
content/uploads/oms2001.pdf> Acesso em: 04/10/2016. 
 
PRATTA, Elisângela Maria Machado; SANTOS, Manoel Antônio dos.  O processo 
saúde-doença e a dependência química: interfaces e evolução. Psicologia: Teoria 
e Pesquisa. Brasília, v. 25, n.2, p. 203-211, jun. 2009. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v25n2/a08v25n2.pdf > Acesso em: 28/09/2016. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.denarc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=39%3E
http://www.abebe.org.br/wp-content/uploads/oms2001.pdf
http://www.abebe.org.br/wp-content/uploads/oms2001.pdf


165 
 

NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS NO IDOSO: UMA ABORDAGEM PARA O 

CUIDADO 

Thalita Nely dos Santos31; Eloisa dos Santos Vaz32; Adriana Franciele33; Maria 

Elisa Brum Nascimento34  

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento do organismo humano produz modificações 

funcionais e estruturais e em situações de sobrecarga, afeta a manutenção do 

equilíbrio corporal tornando o idoso suscetível a doenças como as leucemias 

(SILVA; ARAÚJO; FRIZZO, 2015). Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 

2016), as leucemias são doenças malignas que acometem os glóbulos brancos, de 

causa desconhecida. Dentre os subtipos de leucemias, a linfoide crônica (LLC) 

ataca as células linfoides e tem desenvolvimento lento, normalmente após 55 anos 

e raramente acomete crianças, classificada de acordo com a origem da célula, inclui 

a leucemia de células B (95% dos casos) a leucemia de células T, o linfossarcoma 

e a leucemia prolinfocítica (INCA, 2016).  Essa é uma doença predominantemente 

do idoso; a idade mediana ao diagnóstico é de 64-70 anos, sendo rara a sua 

ocorrência em indivíduos <30 anos. Um aumento exponencial na incidência da LLC 

é observado com o avançar da idade, para ambos os sexos, sendo a incidência em 

indivíduos >65 anos de 20,6 casos/100.000/ano enquanto em <65 anos é de apenas 

1,3 casos /100.000 (YAMAMOTO; FIGUEIREDO, 2005.). JUSTIFICATIVA: A alta 

incidência desta neoplasia principalmente em idosos nos instigou a pesquisar e 

aplicar cuidados de enfermagem para este paciente a fim de propiciar um cuidado 

amplo que busque todas as implicações advindas da patologia tantos nos aspectos 

físicos quanto nos aspectos emocionais, para expor a nossos colegas acadêmicos 
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34 Enfermeira. Doutora em Enfermagem Universidade Federal do Paraná- PPGENF/UFPR. Docente 
Curso de Enfermagem do Centro de Estudos Universitário Positivo Curitiba. Membro do Grupo de 
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uma oportunidade de se nutrir de uma nova face da neoplasia em diferentes 

literaturas e abordagens. A pessoa receptora de cuidados é vista como um ser 

biopsicossocial que busca adaptarem-se as mudanças que ocorrem. Assim, os 

modos de adaptação propostos por Callista Roy, fisiológicos (resposta física as 

manifestações do organismo), modo de autoconceito (identifica padrões, crenças e 

valores), modo de mudança de papel (identifica padrões de interação social) e o 

modo de interdependência (identifica os valores humanos na relação de dar e 

receber amor, respeito e afeição) poderão auxiliar o planejamento da assistência de 

enfermagem (ROY, 2001). Frente ao exposto, o objetivo deste estudo foi identificar 

os diagnósticos de enfermagem no idoso com leucemia linfocítica crônica, 

fundamentado no modelo de Sister Callista Roy e com base na taxonomia CIPE. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo tipo relato de caso realizado em hospital escola 

da rede privada em Curitiba (PR) durante a prática clínica da disciplina o processo 

de cuidar em enfermagem no adulto idoso. O participante foi um homem de 76 anos, 

internado na clínica médica para tratamento em decorrência da LLC. A coleta de 

dados foi realizada em agosto de 2016 mediante a aplicação de instrumento 

estruturado e padronizado na prática acadêmica para a investigação clínica, dados 

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

e processamento das informações e cruzamento com a literatura da área. Foram 

levantados os problemas adaptativos e respectivos estímulos, conforme o modelo 

teórico de Roy, e, posteriormente, identificou-se os diagnósticos de enfermagem 

utilizando o eixo foco e julgamento da CIPE (RIBEIRO et al., 2015). Foram 

respeitados os preceitos éticos que envolvem pesquisa. RESULTADOS: Caso 

clínico: homem, 76 anos, casado, aposentado, reside em casa próprio em Curitiba, 

católico e possui ensino médio completo. Trabalhou 54 anos no Teatro Guaira e 

relata grande orgulho por segundo ele “ter feito parte da história do teatro”, quando 

se aposentou ganhou uma placa de mérito em sua homenagem. Relata ter diabetes 

mellitus tipo 1, faz uso de medicação com antidiabético oral, hipertensão e 

estomatite crônica, ex tabagista (5 anos/maço, parou há 30 anos) e fez nefrectomia 

do rim esquerdo há cinco anos. Apresenta dor abdominal em região de flanco 

esquerdo e lesões bolhosas na região bucal. Exame físico: PA:100 x60 mmHg T: 
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36,2°C P: 76 bpm, Peso: 50 kg, dor abdominal e baço palpável, abdome globoso, 

no momento irritado em relação ao diagnostico. Foram identificados três modos de 

Adaptação segundo Callista Roy e seis diagnósticos de enfermagem: Modo 

Fisiológico: nutrição, comportamento: perda de peso, estímulo focal: aceleração do 

catabolismo no organismo e consumo energético desordenado, estímulo contextual: 

má alimentação, anorexia, desordem hematológica dos glóbulos vermelhos e morte 

tecidual, Diagnóstico de Enfermagem: nutrição desequilibrada; Modo Fisiológico: 

sentido, comportamento: dor abdominal a palpação, abdome globoso, baço 

palpável, Estímulo Focal: disfunção gastrointestinal com estimulação dos nervos 

viscerais; Estímulo Contextual: vestes apertadas, hábito intestinal modificado, 

exacerbação da doença de base, Diagnóstico de Enfermagem: Dor abdominal nível 

aumentado; Modo Fisiológico: regulação metabólica, comportamento: diabetes 

mellitus e uso de medicação; Estímulo Focal: destruição das células beta do 

pâncreas e produção prejudicada de insulina, Estímulo Contextual: dieta, adesão e 

conhecimento da medicação, ansiedade, Diagnóstico de Enfermagem: Risco para 

glicemia elevada; Modo Fisiológico: proteção, comportamento: estomatite crônica, 

lesões bolhosas em mucosa oral, Estimulo Focal: sistema de defesa imunológica 

baixo, Estímulo Contextual: exacerbação da doença de base uso de alimentos 

condimentados, trauma. Diagnostico de Enfermagem: Integridade da pele 

comprometida; Modo Adaptação Autoconceito: medo, comportamento: apreensivo, 

irritado quanto ao diagnóstico, apreensão quanto ao estigma da neoplasia, Estímulo 

Focal: imagem negativa sobre o próprio corpo, Estimulo Contextual: 

desconhecimento da doença de base, Diagnóstico de Enfermagem: Conhecimento 

sobre a doença modificado; Modo de Adaptação Mudança de papel: conflito, 

comportamento: dificuldade familiar em deixar que o paciente realizar de maneira 

autônoma e sem auxilio seu autocuidado, Estímulo Focal: insegurança familiar, 

Estímulo Contextual: desconhecimento sobre a doença por parte do familiar, instinto 

de proteção exagerado, medo da perda familiar, Diagnostico de Enfermagem: 

Conflito familiar presente; autocuidado modificado. CONSIDERAÇÔES FINAIS: 

Após a realização deste estudo houve a possibilidade de se obter uma nova visão 

em relação à Leucemia Linfocítica Crônica, podemos perceber que esta neoplasia 
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se encontra em crescimento e acomete principalmente as faixas etárias tardias, que 

muitas vezes pela falta de incentivo a sobrevida saudável e pelo envelhecimento se 

encontram atingidos por outras patologias, tornando o quadro complexo. Com o 

auxílio da teoria de Callista Roy foi possível elaborar diagnósticos de enfermagem 

de forma ampla e direcionada para os problemas específicos, evidenciando a 

importância do planejamento do cuidado.  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem Teoria de enfermagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM COM CONCEITOS DE FLORENCE 

NIGHTINGALE COM O PACIENTE PORTADOR DE MIOCARDITE 

 

Alice Baer ¹, Laura Caroline ¹, Michelle Mendes ¹, Nicolly Fagundes¹, 

Pâmela de Almeida¹, Kátia Antunes Kochla² 

 

INTRODUÇÃO: Segundo Kumar, Abbas e Aster (2013), pode-se considerar 

miocardite como um conjunto de entidades clínicas nas quais os agentes 

infecciosos e/ou os processos inflamatórios tem como alvo principalmente o 

miocárdio. Em relação às manifestações clínicas os mesmos autores explicam que 

são amplas, onde em um extremo a doença é assintomática e os pacientes 

recuperam-se sem apresentar sequelas, no outro extremo o início repentino da 

insuficiência cardíaca ou arritmia às vezes acompanhada de morte súbita, e entre 

esses extremos se encontram diferentes graus de envolvimento associados a vários 

sinais e sintomas que incluem fadiga, dispneia, palpitações, dor e febre. Dentre os 

tratamentos para miocardite Goldman e Sehafer (2014) destacam a restrição de 

sódio e líquido, abstenção de álcool e outras toxinas, e uso de medicações 

estabelecidas para insuficiência cardíaca. Além desse método de tratamento o 

enfermeiro também tem papel fundamental na recuperação do paciente com 

miocardite e conforme mencionado por Lewis et al. (2013) os cuidados incluem 

medidas para a qualidade assistencial. Segundo o DATASUS, no mês de julho de 

2016 o número de tratamentos para miocardiopatias na cidade de Curitiba é de 167 

casos (DATASUS, 2016). JUSTIFICATIVA: Ao delimitar o tema desse trabalho, 

levou-se em consideração a grande relevância em compreender os conceitos de 

Florence Nightingale para observa-las durante a coleta de dados, haja vista que a 

situação do ambiente ocupado por um indivíduo implica diretamente na sua 

recuperação, assim com esse conhecimento os profissionais de enfermagem  

(1) Acadêmicas da 1ª série do curso de enfermagem da Universidade Positivo 
(2) Enfermeira da Prefeitura Municipal de Araucária, Professora Titular do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutora em Enfermagem pelo 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - PPGENF UFPR, Membro do Grupo Multiprofissional 
em Saúde do Adulto (GEMSA), do grupo da UP de pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e 
Educação em Saúde da Universidade Positivo). 
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podem intervir nos processos de prevenção e cuidado. OBJETIVO: Elencar os 

cuidados de Enfermagem ao paciente com miocardite dando enfoque na visão 

ambientalista de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Estudo de caso, realizado 

em Curitiba/PR, em junho de 2016. Trata-se de um paciente do sexo feminino, 18 

anos, com diagnóstico de miocardite, submetida a tratamento intensivo. A coleta de 

dados não foi realizada durante a internação, mas 1 ano e 5 meses após a alta 

hospitalar da mesma, em seu domicílio, teve como guia o roteiro padronizado na 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem (Investigação 

Admissional de Enfermagem) utilizando dados do dia da alta da mesma. Os 

resultados foram organizados em histórico, exame físico, levantamento de 

problemas e cuidados de 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: P.R.A., 18 anos, brasileira, 

ensino médio completo, solteira, não possui filhos, tem como acompanhante sua 

mãe, foi internada no dia 12 de janeiro de 2015 por motivo cardíaco. Religião 

católica, sob benefício do auxílio-saúde, reside com mãe, pai e irmão em moradia 

alugada, com acesso a água tratada, esgoto, e luz elétrica. Relata apetite diminuído, 

perda de 7 quilos nos últimos 6 meses, deambula, não pratica exercícios físicos, 

precisa de auxílio de cadeira para banho, hábito urinário anormal apresentando 

oligúria, hábito intestinal regular, nega uso de álcool, drogas e cigarro. Apresenta 

alergia ao medicamento Diclofenaco e relata ter familiares com diferentes tipos de 

artrite, em uso de Prednisona 50 mg uma vez ao dia após desjejum, Vannair, 

suspensão aerossol de 8 em 8 horas, possui artrite idiopática juvenil (still), 

hipotireoidismo. Comunicativa, não possui nenhum déficit cognitivo, queixa-se de 

gastralgia com aumento da dor durante palpação com intensidade 7 sem palpação 

e 9 com palpação, claudicação em MMII com intensidade 8, disfagia em intensidade 

10 agravado quando deambula e em decúbito dorsal, apática, padrão de 

sono/repouso alterado apresentando insônia com hábito de 4 horas/noite. Ao exame 

físico: P.A.: 120/60 mmHg; F.C: 104 bpm; F.R: 19 mrpm; T: 35,6 C°. Medidas 

antropométricas: peso: 47 kg; altura: 1,65 m. Cabeça simétrica, couro cabeludo com 

higiene satisfatória, íntegro, sem parasitas, cabelos quebradiços, Face: simétrica, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
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motricidade preservada, sensibilidade preservada, íntegra, hidratada, pálida. Olhos: 

simétricos, conjuntivas descoradas, pupilas isocóricas, esclerótica íntegra. Orelhas: 

pavilhão auricular íntegro, simétrico, higiene satisfatória, com resposta a estímulo 

sonoro. Nariz: simétrico, íntegro, fluxo nasal livre. Boca: lábios pálidos, língua 

íntegra, mucosa oral íntegra. Garganta e orofaringe: amígdalas normais, úvula com 

mobilidade. Pescoço: tonicidade muscular normal, mobilidade em flexão, 

lateralização, extensão e rotação. Tórax: simétrico, normal, íntegro. Ausculta 

pulmonar com presença de crepitações, em ápice e base bilateral, expansibilidade 

pulmonar preservada, movimentos rítmicos, sem tosse, sem expectoração, dispneia 

aos pequenos esforços. Coração: ausculta cardíaca com bulhas rítmicas, ausência 

de sopro. Abdômen: simétrico, globoso, ruídos hidroaéreos presentes, cicatriz 

umbilical integra, percussão timpânica. Sistema Locomotor: grau de mobilidade da 

coluna. Membros Superiores: íntegros, mobilidade preservada, unhas integras, 

reflexo preservado. Membros Inferiores: íntegros, pés edemaciados, reflexos 

preservados. Integridade cutânea: pálida, edema em mmii, sem ulcera por pressão. 

Levantamento de problemas de enfermagem referente ao paciente: Dificuldade 

para dormir; Dispneia; Dificuldade para deambular; Edema em MMII. Cuidados de 

Enfermagem: verificar sinais vitais; manter cabeceira elevada; repouso; meias de 

compressão; incentivar exercícios passivos. DISCUSSÃO: Em seus escritos, 

Florence Nightingale (2009) discorre sobre o fornecimento de fatores para a 

manutenção de um ambiente favorável (local no qual se encontra o doente e/ou os 

familiares, compreendendo as instituições de saúde e o domicílio, e considerando 

seus componentes físico, social e psicológico, os quais precisam ser entendidos 

como inter-relacionados) no sentido de facilitar o processo de cura e o viver 

saudável, tais como: ventilação, limpeza, iluminação, calor, ruídos, odores e a 

alimentação, de modo que o processo de reparação, instituído pela natureza, não 

seja impedido. A paciente utilizada para este estudo encontrava-se em um ambiente 

limpo, muito bem iluminado por luz natural, com janelas de vidro transparente no 

qual permitiam a claridade entrar em todo o ambiente. Já a ventilação não era 

originada de forma natural, a paciente respirava normalmente em ar ambiente, mas 

com apoio do ar condicionado, pois a temperatura ambiente estava muito elevada, 
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o que causava desconforto a paciente. Em relação a sua alimentação, pode se dizer 

que era muito satisfatória, sempre com muita cautela, priorizando a dieta 

hipossódica. Levando em consideração o que Florence dizia sobre o ambiente 

tratar-se de um conjunto dos componentes físicos, social e psicológico, a paciente 

encontrava-se muito satisfeita, pois mesmo apresentando idade que não permitia, 

pela instituição, acompanhante, ela conseguiu através da assistente social, que sua 

mãe a acompanhasse durante os dias de internação, o que auxiliou na sua 

recuperação. CONCLUSÃO: Após o estudo observamos que para uma boa 

assistência e cuidados de enfermagem sempre se faz necessário levar em 

consideração as teorias de Florence Nightingale, que acrescentam qualidade e 

atenção na cura e prevenção de doenças. 
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA CONGESTIVA: APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DE FLORENCE 

Jade Caroline Felix da Silva¹; Kelly Rose de Melo Freire¹; Leonice de Matos 
Tavares¹; Ricardo de Brito Buquera¹; Kátia Renata Antunes Kochla² 

 

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é a incapacidade do 

coração em bombear uma quantidade adequada de sangue, para suprir as 

necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos. É determinada por uma 

congestão circulatória decorrente da diminuição da contração do miocárdio 

(SOARES; GERELLI; AMORIM, 2010). O diagnóstico pode ser feito através de 

avaliação laboratorial, ecocardiograma transesofágica ou de estresse e métodos 

complementares (MACIEL, 2009). As causas possíveis podem ser doença arterial 

coronariana, ataque cardíaco anterior, pressão arterial alta, doença de válvula 

cardíaca, doença cardíaca congênita, cardiomiopatia, endocardite, miocardite e 

diabetes. A condição (ICC) ainda representa a causa mais frequente de internação 

entre as doenças cardiovasculares no Brasil, sendo motivo de 2,6% das internações 

totais e 6% dos óbitos em ambientes hospitalares no Brasil (BOCCHI. et al, 

2012).  Segundo dados do DATASUS (2013), há no Brasil cerca de dois milhões de 

pacientes com ICC, sendo diagnosticados 240 mil casos por ano. JUSTIFICATIVA: 

No período de estágio tivemos oportunidade de prestar os cuidados a um paciente 

com ICC, obtivemos a experiência de aplicar os cuidados de enfermagem sob os 

conceitos ambientais de Florence Nightingale. Destaca-se a importância do 

enfermeiro conhecer sobre a doença para que possa realizar assistência de 

Enfermagem de qualidade. A partir deste contexto a questão que norteou este 

estudo de caso foi: Quais os cuidados sob o olhar de Florence ao paciente com 

ICC? OBJETIVOS: Descrever os cuidados de enfermagem ao paciente com ICC 

com base na teoria ambientalista de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo de caso realizado em junho de 2016, em um hospital escola do  

¹ Acadêmicas de Enfermagem da 1ª série da Universidade Positivo. 
² Professora Titular do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Positivo, 
Coordenadora do Curso de Enfermagem na Universidade Positivo, Mestre em Enfermagem, Doutora 
em Enfermagem e Enfermeira do Departamento de Urgência e Emergência da Prefeitura Municipal 
de Araucária. 
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município de Curitiba-PR, é uma instituição filantrópica, composta de 230 leitos e 

distribuídos em 17 setores, atende pacientes do Sistema Único de Saúde e 

convênios, este é campo de estágio do primeiro ano do curso de enfermagem da 

Universidade Positivo. O paciente escolhido para o estudo de caso foi do sexo 

feminino, 74 anos de idade, diagnosticada com ICC descompensada e Insuficiência 

Renal Aguda (IRA). No entanto nos atentamos, nesse estudo somente à ICC 

descompensada. Os dados coletados foram obtidos em prontuário eletrônico 

(TASY) e a partir de uma ficha de investigação admissional de enfermagem 

instrumento utilizado pelos docentes da disciplina como roteiro para aplicação da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Os dados foram descritos 

em histórico, exame físico, levantamento de problemas e ações de enfermagem sob 

o olhar de Florence. O trabalho não foi encaminhado ao Comitê de ética por se tratar 

de um trabalho acadêmico que não será publicado na íntegra. HISTÓRICO: 

Paciente do sexo feminino, 74 anos, casada, católica, 1º grau incompleto, 

aposentada, natural de Desterro de Melo – MG, reside com os familiares. A paciente 

chegou na unidade hospitalar apresentando taquicardia e dispneia grave, edema 

acentuado em MMII e MMSS, impossibilitando deambulação. Internou-se na 

instituição com diagnóstico médico de ICC descompensada e IRA. Doenças de base 

como HAS, diabetes, familiares relataram dois AVE a 4 anos. EXAME FÍSICO: T: 

36,5 ºC; FR 13 Rpm; FC 117 Bpm rítmico; PA 140x90 mmHg; paciente em 

obnubilação; abertura ocular ao som; resposta verbal incompreensiva; resposta 

motora sem movimentação; cabeça e pescoço: crânio simétrico, couro cabeludo 

integro, cabelos presente; face simétrico, motricidade presente; olhos simétricos, 

conjuntivas coradas, pupilas isocóricas e fotorreagentes; boca e lábios de coloração 

pálida; tórax assimétricos; pulmões com expansibilidade alterada, ausculta 

pulmonar com roncos presentes; ritmo respiratório de Cheynes-Stockes, dispneia 

em repouso; ausculta cardíaca: bulhas cardíacas arrítmicas; abdome assimétrico 

globoso, ruídos hidroaéreos (RHA) presente; sistema locomotor: coluna grau de 

mobilidade: alterado por não deambular; MMSS e MMII: grau de mobilidade alterado 

pelo edema e por não deambular; Genitália: higiene insatisfatória, ânus: higiene 

insatisfatório; integridade cutânea alterada: aspecto da pele fina e brilhosa; lesão 
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por pressão em região sacra em estágio II. PROBLEMAS DE ENFERMAGEM: 

Débito cardíaco diminuído; Dispneia em repouso; Volume excessivo de líquidos; 

Mobilidade física alterada; Integridade da pele prejudicada.  PRESCRIÇÃO DE 

ENFERMAGEM: Aferir e anotar SSVV em um período de 6/6h e sempre que for 

necessário; Manter cabeceira  elevada em posição de Fowler em período contínuo; 

Monitorizar a ingesta e a excreta de líquidos a cada 2 horas; Realizar mudança de 

decúbito em um período de 2/2h; Atentar para queixas ou comportamentos de dor 

em um período continuo; Manter ambiente limpo, iluminado, ventilado, livre de 

odores e ruídos em um período continuo; realizar hidratação da pele e massagem 

corporal, intensificar em região plantar e calcânea 1x ao dia, após o banho; Realizar 

curativo em lesão por pressão em região sacral, aplicar AGE com gaze e fixar com 

micropore em um período de 12/12h; Administrar O² sob cateter nasal tipo óculos à 

2l/min em um período contínuo; Manter ambiente calmo e tranquilo em período 

contínuo. DISCUSSÃO: Por se tratar de uma paciente em estado paliativo 

enfatizamos cuidados que buscam manter exclusivamente a dignidade e o conforto 

do mesmo. Tendo em vista os preceitos da teoria ambientalista foi procurado 

proporcionar um ambiente ventilado, limpo, iluminado, minimizando os ruídos e 

odores, de modo que o processo de reparação, instituído pela natureza, não seja 

impedido (MEDEIROS; ENDERS; LIRA, 2015).  Um ambiente limpo diminui os 

riscos de infecção, todas as condições e influências externas que afetam a vida e o 

desenvolvimento de um organismo são capazes de prevenir, suprimir ou contribuir 

para a doença e a morte.  Para Florence um ambiente saudável é essencial para a 

cura (MEDEIROS; ENDERS; LIRA, 2015). Sob o prisma Nightingaleano, podemos 

destacar três pilares de sua teoria e aplicá-los nesse estudo: Ser Humano, como 

indivíduo possuidor do poder vital (força intrínseca ao instinto de sobrevivência e 

auto cura) e sob convívio de uma família, nesse caso a paciente contava com a 

presença de sua filha, esta resguardava zelo e cuidados de profunda afeição e 

compaixão pela paciente, fornecendo suporte emocional e psicológico para a 

restauração do poder vital da paciente e o profissional de enfermagem atua como 

animador e mantedor do conforto e dignidade do paciente, solicitar a presença da 

pastoral para bálsamo e reintegração do “meio ambiente interno do ser humano” 
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assim citado por Torres (CARRARO, 1997, p.20); Meio Ambiente, envolve o 

indivíduo e sua família, “o meio ambiente propicia meios de prevenção e contribui 

para a saúde ou para a doença”, (FLORENCE, 1859), aqui temos o enfermeiro como 

um agente mantedor da limpeza do ambiente em que o acamado se encontra, fazer 

assepsia do recinto e objetos a serem utilizados; abrir fresta na janela, para melhorar 

a circulação de ar; durante o dia manter as cortinas recolhidas para uma melhor 

aproveitamento da entrada de luz natural evitando deixar o paciente desconfortável 

e promover a regulação térmica da paciente, verificando temperatura da mesma e 

mantendo corpo sem excessos de suor e fluidos corporais, como por exemplo o 

exsudato, liberado pelo edema em membros; visando o conforto do cliente, o 

enfermeiro deve estar atento às queixas e as necessidades emergenciais; Saúde-

Doença, é o processo como o indivíduo e sua família, influenciados pelo meio 

ambiente, reagem a doença, obtendo o melhor proveito dessa vivência, pois 

segundo a citação de Carraro (1997, p.27) sobre Florence (1859), “doença é um 

processo restaurador que a natureza institui”. Assim com a união dos dois primeiros 

pilares, obtemos o ser humano institucionalizado e influenciado por este, resultando 

no progresso ou retardo da saúde-doença, tendo como objetivo final a superação 

da doença e o regresso do paciente ao seu convívio familiar. CONCLUSÃO: A partir 

desse estudo foi analisada com profunda importância, a perspectiva do cuidado de 

enfermagem em relação à higiene ambiental, conceito básico tratado por 

Nightingale, tão atual e que continua a influenciar o ambiente hospitalar. Sob sua 

ótica, da teoria ambientalista, nos orientamos e tecemos tarefas e cuidados que a 

equipe de enfermagem deve realizar para assistir os clientes, onde esses cuidados 

irão representar atitudes de ocupação, preocupação, de responsabilidade e de 

envolvimento afetivo com o outro. 

 

DESCRITORES: Insuficiência Cardíaca Congestiva, Enfermagem, Ambiente. 
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OS CUIDADOS DE FLORENCE NIGHTINGALE PARA UM PACIENTE COM 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO (IAM) 

Franciane Aparecida Moreto¹; Renata Forgati Carraro¹; Denise Faucz Kletemberg²; 

Kátia Renata Antunes Kochla³ 

 

INTRODUÇÃO: Durante o período de estágio do primeiro semestre do Curso de 

Enfermagem, tivemos a oportunidade de realizar cuidados a vários pacientes. 

Nessa trajetória observamos que muitos pacientes estavam internados ou 

buscavam o serviço devido ter sofrido um infarto agudo do miocárdio (IAM) ou 

problemas cardíacos. Infarto agudo do miocárdio pode ser o resultado da obstrução 

completa do fluxo de sangue em uma artéria coronária, que significa a morte de 

uma área tecidual em virtude da interrupção do suprimento sanguíneo. Dependendo 

do tamanho, local e da área infartada pode comprometer o complexo estimulante 

do coração, desencadeando fibrilação ventricular e morte súbita (TORTORA, 2013). 

Segundo o DATASUS, cerca de 100 mil óbitos anuais tem como causa o IAM, sendo 

a principal causa de morte nos país visto que a estimativa registra de 300 a 400 mil 

casos por ano, considerando a taxa de mortalidade extremamente alta. A maior 

parte das mortes ocorre na primeira hora, diante da dificuldade de diagnosticar fora 

do hospital, levando ao retardo na busca de ajuda adequada (DATASUS, 2016). 

JUSTIFICATIVA: Ao nos depararmos com o paciente com IAM nos inquietou por 

se tratar de uma doença com alta taxa de letalidade e instigou conhecer sobre os 

Cuidados de Enfermagem. O referencial escolhido foi a teoria de Florence 

Nightingale, que enfatiza que para total recuperação do existem fatores que 

influenciam, dentre eles a ventilação do ambiente, conforto, zelo pelo descanso e 

silêncio, cuidados com o leito, e o respeito às refeições, mantendo a alimentação  

1 Acadêmicas do curso de graduação de Enfermagem da Universidade Positivo.  

² Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
Positivo. Líder do Núcleo de Estudos Cuidados e Ensino em Saúde (NECES). 
denisekle@yahoo.com.br 
³ Professora Titular do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Positivo, 
Coordenadora do Curso de Enfermagem na Universidade Positivo, Mestre em Enfermagem, Doutora 
em Enfermagem e Enfermeira do Departamento de Urgência e Emergência da Prefeitura Municipal 
de Araucária. 
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correta, prestando auxílio caso necessário. A limpeza é outro fato a ser abordado, 

pois “Um quarto sujo, é fonte certa para infecções ao paciente” (FLORENCE, 

1860).Diante deste contexto a questão que norteou este estudo foi: Quais os 

cuidados de Enfermagem sob o olhar de Florence ao paciente infartado?  

OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem ao paciente com infarto agudo 

do Miocárdio com ênfase nos conceitos de Florence Nightingale. METODOLOGIA: 

Estudo de caso, realizado em um hospital privado, localizado na cidade de 

Curitiba/PR, no mês de junho do ano 2016,  composto por 168 leitos, distribuídos 

em 17 setores,  atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios. 

O cliente escolhido para o estudo, é do sexo feminino, 34 anos, admitida no hospital 

relatando dor precordial contínua em região pré-esternal, com irradiação ao dorso e 

membro superior esquerdo, piora negativa ao esforço físico. A coleta de dados foi 

realizada durante o período de internação pós-cirúrgico, e teve como guia o roteiro 

estabelecido na disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, e dados 

do prontuário eletrônico (TASY). A entrevista foi realizada com a paciente e, após 

realizamos o exame físico. O roteiro para a entrevista contempla as seguintes 

informações: dados do paciente, histórico, exame físico, levantamento dos 

problemas de enfermagem, e cuidados de enfermagem. Após a coleta dos dados, 

os resultados foram organizados com ações de enfermagem. As justificativas para 

as ações foram baseadas na Teoria ambientalista de Florence Nightingale. O 

trabalho não foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa, por se tratar de um 

estudo acadêmico que não terá sua publicação na íntegra. RESULTADOS: 

Paciente do sexo feminino, 34 anos, brasileira, casada, residente da cidade de Rio 

Branco do Sul- PR. Tabagista, nega uso de outras drogas, obesa, negado 

comorbidades, histórico familiar de pai e irmão falecidos por IAM, e irmão de 36 

anos com Hipertensão Arterial. Deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA), onde relatava dor precordial, não aumentativa ao esforço físico, expondo 

que há duas semanas, teve a mesma dor acompanhada dos mesmos sintomas, 

porém após o exame de eletrocardiograma, negado IAM. No último atendimento foi 

medicada e encaminhada ao hospital para realização de exames complementares. 

Na hemodinâmica, após novo eletrocardiograma, nova avaliação e análise 
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sanguínea com avaliativo enzimático, caracterizando IAM anterior extenso, com 

oclusão crônica de coronária direita, encaminhada ao Cateterismo cardíaco e 

Angioplastia. Primeiro dia de PO (Pós-operatório), PA= 109 x 64 MmHg, FC= 64 

Bpm, FR= 18 Rpm, temperatura= 36º C, Escala de Glasgow= 15, responsiva a 

estímulos verbais e dolorosos, abertura ocular espontânea consciente, orientada, 

comunicativa, respirando sem auxílio, eupneica, normotensa, normocárdica, 

normotérmica. Exame físico: Crânio simétrico, olhos de coloração castanha clara, 

simétricos, límpidos e brilhantes, pálpebras com oclusão completa, esclerótica 

branca e limpa, pupilas isocóricas, redondas e reativas à luz. Nariz simétrico, 

bochechas rosadas, e lábios corados, orelhas e ouvidos com higiene satisfatória, 

sem lesões ou alterações, pele da face sem alterações. Pescoço negativo à rigidez, 

ou flacidez muscular, com anéis traqueais palpáveis, e indolores. Tórax simétrico, 

com ausculta cardíaca em ritmo normal, com expansão simétrica, costelas 

palpáveis, MV+ (murmúrios vesiculares) presentes, com eletrodos de 

monitoramento cardíaco fixados em parte superior de tórax, ausculta pulmonar com 

sons normais, e negativo a ruídos adventícios. Abdômen flácido, com RHA + (ruídos 

hidroaéreos) presentes, não doloroso à palpação, bexiga vazia. Mantém acesso 

venoso periférico (AVP) em membro superior esquerdo com soroterapia em curso, 

e curativo compressivo fixado com gaze e esparadrapo em artéria radial direita, 

mãos simétricas e, dedos com boa perfusão periférica, mantém oximetria em dedo 

indicador esquerdo. Membros inferiores com edema periférico positivo a sinal de 

cacifo, pés simétricos sem a presença de lesões, genitália sem alterações, limpa e 

sem a presença de odores, diurese e fezes presentes, sem alterações em 

quantidades, e colorações. PROBLEMAS DE ENFERMAGEM: Acesso venoso 

periférico em MSE; Curativo compressivo em radial direita; Obesidade; Lesões em 

região escapular, sacral, e calcânea por pressão, devido ao período sem realizar 

quaisquer esforço físico no pós-operatório; limpeza, luminosidade, e organização 

do ambiente. CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Manter monitoramento cardíaco e 

oximetria constante; Verificar sinais vitais em aprazamento 6/6 horas; Orientar a 

paciente a manter-se em repouso absoluto no período de pós-operatório; Evitar fletir 

membros superiores; Manter curativo compressivo e limpo em radial, Administrar 
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medicações prescritas mantendo o horário correto de uso das mesmas; Administrar 

o anticoagulante conforme prescrição médica; Manter cuidados alimentares com 

dietas equilibradas, pobres em gorduras, carboidratos e sal; Verificar diurese, 

quantidade e aspecto;  Encaminhar paciente para banho de aspersão; Estimular 

higiene oral, e corporal; Estimular mudança de decúbitos; Realizar troca de leito;  

Interromper imediatamente o tabagismo e outras possíveis drogas; Ofertar apoio 

psicológico, Estimular praticas de atividades físicas; Controlar níveis de glicose, 

colesterol (LDL e HDL), triglicerídeos; Manter o ambiente limpo; Zelar pelo silêncio 

e tranquilidade. Discussão: Florence ficava atenta ao momento da refeição do 

paciente, pois nenhuma atividade deve ser realizada com ele, para que não haja 

distrações, e a efetiva alimentação não seja perdida, sendo esta fase, uma das mais 

importantes na recuperação. No que diz respeito ao arejamento e aquecimento 

relata que a primeira regra de enfermagem  é conservar o ar ambiente tão puro 

quanto o ar externo, sem deixar o paciente com frio. A teórica descreve que os 

elementos do ambiente do paciente devem ser equilibrados, o ar puro, a claridade, 

aquecimento, silêncio, limpeza pontualidade e assistência na oferta da dieta são 

aspectos essenciais para uma assistência de Enfermagem de qualidade 

(NIGHTINGALE, 1989). CONCLUSÃO: A paciente, após sofrer um IAM, em pós-

operatório, nos trouxe a oportunidade de acompanhar parte de sua recuperação, 

realizar exame físico e prescrever cuidados  de enfermagem. Após refletirmos sobre 

as experiências vividas, com embasamento à Florence, percebemos que há falhas 

em alguns processos, que muitas vezes retraem a recuperação. Através disso, 

passamos a observar que os detalhes fazem a diferença, como por exemplo: a 

limpeza, iluminação e organização do ambiente. Refletindo sobre os conceitos, 

concluímos que medidas aplicadas por Florence no século passado ainda possuem 

efetividade no conforto e alívio do paciente. Pequenas práticas diárias vêm para 

somar e, concretizar ao paciente uma efetiva recuperação, e cada vez mais trazer 

à enfermagem, reconhecimento, e confiança na arte do cuidado.  

 

DESCRITORES: Enfermagem, Ambiente, Infarto do Miocárdio. 
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APLICAÇÃO DA TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE NO QUADRO 

CLINICO DE UMA PACIENTE COM COMPLICAÇÕES TARDIAS POR 

ALCOOLISMO 

Eloisa Vicco35; Debora da Silva1; Patrícia Rodrigues1; Renato Siqueira1; Denise 

Faucz Kletemberg36 

 

INTRODUÇÃO:  O ato de beber excessivamente normalmente está relacionado a 

algum tipo de problema pessoal podendo ter causas econômicas, socioculturais ou 

eventos estressantes da vida diária. O conceito “uso moderado de bebida alcoólica”, 

não é fácil de se definir na medida que transmite ideias diferentes a cada pessoa. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que para evitar problemas com 

o álcool, o consumo aceitável é de até 15 doses/semana para os homens e 10 

doses/semana para as mulheres, sendo que 1 dose contém de 8 a 13 gramas de 

etanol (Edwards; Marshall; Cook, 2005). No Brasil há uma variação em relação ao 

uso do álcool na região sul, devido às culturas alemãs e italianas há um maior 

consumo de vinho, sendo um hábito rotineiro e considerado “menos ofensivo” a 

saúde por pelo menos 12,9% da população, representando 11,7% da população 

total do Brasil. Em estudo realizado com pessoas de 12 a 65 anos mostram que 12, 

3% dos pesquisados preenchem critérios para a dependência alcoólica e que pelo 

menos 75% já beberam uma vez na vida (CARLINI et al, 2006) O uso abusivo do 

álcool por vários anos pode acarretar distúrbios gastroenterológicos, 

musculoesqueléticos, endócrinos, cardiovasculares, metabólicos, hematológicos, 

neurológico e até cânceres (Edwards, Marshall, Cook, 2005). Diante dos fatores 

relacionados ao consumo do álcool e suas consequências, os cuidados de 

enfermagem deverão estar norteados por um referencial teórico, como de Florence 

Nightingale, que preconizava a relevância do meio ambiente na atuação sobre a 

saúde do ser humano, como arejamento do ambiente, aquecimento, condições 

                                                   
35  Acadêmicos da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. 
Deboraisabeldasilva@hotmail.com; Eloisavicco@icloud.com; Patricia-rodriguesss@hotmail.com; 
Renato.siqueira018@gmail.com 
36 Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
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(NECES).denisekle@yahoo.com.br 
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sanitárias, alimentação, roupa de cama, iluminação, limpeza de quartos, higiene 

pessoal (SILVA; BRAGA, 2015), entre outros. JUSTIFICATIVA: Nesta perspectiva 

de cuidado com o ambiente, se faz necessário elencar as ações que o profissional 

da enfermagem deverá implementar, para prestar o atendimento ao paciente 

alcoolista na visão ambientalista de Florence Nightingale. OBJETIVO: Relacionar 

os cuidados de enfermagem prestados ao paciente com demência alcoólica e senil 

baseado no referencial teórico de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Estudo 

descritivo, tipo estudo de caso, realizado durante as aulas práticas do primeiro ano 

do Curso de Enfermagem da Universidade Positivo, em maio de 2016 em hospital 

privado localizado em Curitiba/PR, que conta com uma ampla estrutura, atendendo 

ao Sistema Único de Saúde e convênios. A paciente escolhida, uma idosa de 76 

anos, viúva, com um quadro de demência alcoólica, em tratamento paliativo. A 

coleta de dados teve como guia o roteiro padronizado na disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica em Enfermagem com informações fornecidas pela acompanhante e 

dados do prontuário. 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: Cliente acamada há 1 ano e 8 meses, em 7º 

dia de internamento, encaminhada do ambulatório da Clínica vascular devido a 

quadro de deterioração clinica progressiva de vários dias de evolução com febre, 

prostração e confusão mental devido á quadro já diagnosticado de demência 

alcoólica. No momento apresentava-se sonolenta, responsiva a estímulos, com 

restrição no leito. SSVV: PA: 110/60 mm/Hg; FC: 68 bpm; FR: 18 rpm; T: 36ºC. 

Apresentando crânio simétrico, couro cabeludo higienizado e preservado, com 

cabelos presentes, com brilho e não quebradiços, ausência de alopecia. Face 

assimétrica com sensibilidade preservada. Olhos simétricos, conjuntiva descoradas, 

pupilas isocóricas foto reagentes, escleróticas integras, mobilidade satisfatória, 

acuidade visual diminuída segundo relatos da acompanhante. Lábios corados, 

tônus e mobilidade prejudicada após AVC, língua integra. Pescoço com mobilidade 

prejudicada, hipotonia, tireoide não palpável e gânglios ausentes. Ausculta 

pulmonar com murmúrios vesiculares presentes, expansibilidade preservada ritmo 

normal, apresentando tosse seca. Ausculta cardíaca com bulhas arrítmicas e 
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presença de sopro em 1ª bulha. Abdome simétrico, globoso, com ruídos hidroaéreos 

presentes, Coluna alterada apresentando lordose, MMSS com atrofia, com força 

motora grau 1 e perfusão periférica diminuída. MMII com atrofia, força motora 0 e 

perfusão periférica diminuída, restrita ao leito. Genitálias com higiene satisfatória, 

mucosa integra.  Integridade cutânea alterada, pálida, com edema em MMSS e 

MMII, úlcera por pressão em região sacral e calcâneos com curativo externo limpo 

e seco. Durante o período aceitou dieta em pequena quantidade, realizado higiene 

intima, com diurese presente em fralda, de aspecto amarelo claro, evacuação 

ausente. DISCUSSÃO: Conforme anotações de Florence os elementos do 

ambiente devem ser equilibrados para a recuperação da saúde, como ar puro, 

claridade, aquecimento, silêncio, limpeza, pontualidade e assistência na oferta da 

dieta. Florence considerava a pele muito importante, e acreditava que muitas 

doenças provocam seu rompimento. Para uma boa manutenção da pele seria 

necessária sua limpeza diária com agua e sabão (SILVA; BRAGA, 2015). Nesta 

perspectiva os cuidados para esta paciente seriam:  encaminhá-la ao banho de 

aspersão com auxílio se houver condições, caso contrário, realizar banho no leito; 

aplicar hidratante em proeminências ósseas e medidas de conforto; realizar curativo 

em ulcera por pressão de região sacral, e calcâneo bilateral uma vez ao dia, anotar 

aspecto visualizado. Efetuar higiene intima sempre que necessário observando 

sinais de lesões de pele, dermatites e aspecto das eliminações fisiológicas; atentar 

para sinais de lesões por pressão. Para propiciar o conforto a esta paciente deverá 

ser realizado controle de sinais vitais de 6/6 horas, manter cabeceira elevada, fazer 

mudança de decúbito a cada 2 horas aplicando medidas de conforto devido atrofia 

de membros e atentar para o nível de consciência. Florence também aponta a 

importância da alimentação, a qualidade da dieta é de extrema importância, e a 

enfermeira deve estar atenta aos horários de refeições e auxiliar na administração 

da dieta quando o paciente se encontra impossibilitado de alimentar-se. (SILVA; 

BRAGA, 2015). Oferecer dieta, observar a quantidade aceita e sinais de dificuldade 

na deglutição. Identificou-se rebaixamento do nível de consciência nos últimos dias, 

ao aborda-los sobre a possível necessidade de passar a sonda nasoenteral, a 

família demonstrou resistência. Após orientações da enfermeira, sobre as várias 
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formas de dieta parenteral, a família expressou alivio, deixando claro que a 

dificuldade de aceitação seria por falta de respaldo financeiro CONCLUSÃO: Com 

este trabalho pode-se observar que os cuidados prestados por Florence são 

aplicáveis na contemporaneidade e poderão ser utilizados pela equipe de 

enfermagem, apenas adaptado para a tecnologia existente nos dias de hoje na qual 

irá auxiliar para a realização dos cuidados de pacientes com demência alcoólica. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Com estudos científicos realizados 

pela enfermagem os diagnósticos futuros terão maior eficácia, trazendo soluções 

adequadas para cada caso. O uso excessivo do álcool pode acarretar doenças 

severas ao usuário no decorrer do tempo, a família do indivíduo nem sempre estará 

preparada para lidar com essas consequências, cabe a enfermagem, orientar os 

caminhos a serem seguidos para o cuidado.  

 

DESCRITORES: Demência, Cuidados de Enfermagem, Teoria de Enfermagem. 
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A NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO EM PACIENTES 

PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) 

  

Caroline Nascimento Xavier¹; Gabriele Mendes Campoi¹; Keuri Chaves Ubatuba 

Lima¹; Maria Estella de Oliveira¹; Giovanna Batista Leite Veloso²  

  

INTRODUÇÃO: Atualmente, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos 

grandes problemas de saúde pública no mundo. De acordo com o Ministério da 

Saúde (MS) a HAS é uma condição clínica que a pressão exercida pelo sangue 

contra as paredes da artéria é muito intensa e pode causar alterações funcionais e 

estruturais dos órgãos alvos (BRASIL, 2013). Segundo a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (2010) ela pode desencadear problemas cardiovasculares, 

cerebrovasculares e renais. No Brasil, sua prevalência varia entre 22 e 44% entre 

gêneros, sendo 35,8% nos homens e 30% em mulheres; e por faixa etária, 

sendo mais de 50% entre os 60 e 69 anos e 75% nas pessoas acima de 70 anos. A 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010) ainda cita que para ter o diagnóstico de 

hipertensão, o valor do nível de pressão deve estar maior que 140x90 mmHg, sendo 

uma única medida não satisfatória para considerar hipertensão. Por isso é 

necessário que a pressão seja aferida em pelos menos três dias diferentes com 

intervalo mínimo de uma semana durante as medidas. Os fatores de risco para HAS 

incluem: idade, gênero e etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal, 

ingestão de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos, e genéticos. De acordo 

com Brasil (2006) depois de diagnosticada a HAS, a adesão ao tratamento é 

necessária para evitar outras complicações que a doença pode 

trazer. Na atenção primária, o enfermeiro tem algumas funções importantes para o 

controle da HAS, como estabelecer estratégias para adesão ao tratamento, 

promoção a saúde da comunidade através de atividades educativas, fazer  

1Acadêmicas do segundo ano de enfermagem da Universidade Positivo. Contato: 
carolinen_x@hotmail.com, gaabicampoi@gmail.com, estella-oli@hotmail.com, 
keuri_ubatuba@hotmail.com 
2 Professora Adjunta do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. Mestre em enfermagem 
pela Universidade Estadual de Maringá. Especialista em Saúde da Família pela Universidade 
Estadual de Maringá e em Infecção Hospitalar pela Universidade Estadual de Londrina. Contato: 
giovannaveloso@up.edu.br 
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a monitorização e o controle da HAS com o auxilio de agentes comunitários e 

auxiliares de enfermagem. De acordo com Brasil (2013) o tratamento consiste em 

diminuir o risco de doenças cardiovasculares e melhorar a qualidade de vida do 

hipertenso. O tratamento não medicamentoso consiste em mudar a rotina e adotar 

hábitos saudáveis como a prática de exercícios físicos regularmente, ingestão de 

alimentos saudáveis, redução do alcoolismo e tabagismo. O tratamento 

medicamentoso é indicado quando o hipertenso, sabendo que possui a doença não 

consegue mudar os hábitos de vida. Baseado nesse contexto a questão norteadora 

é: quais sãos os motivos que levam os pacientes hipertensos a não adesão ao 

tratamento?  Portanto o objetivo deste estudo é analisar as publicações nacionais 

que tratam das causas de não adesão ao tratamento da 

hipertensão. METODOLOGIA: Este foi um estudo do tipo revisão integrativa. Para 

a obtenção dos resultados foram analisadas  publicações que tratam das causas 

da não adesão ao tratamento entre hipertensos, publicadas na Biblioteca Virtual em 

Saúde. Foram estabelecidos como critérios de inclusão desta pesquisa, 

artigos disponíveis on line e publicados na íntegra entre os anos 2012 e 2016, no 

idioma português e publicados em território nacional. Como critérios de 

exclusão foram estabelecidos  artigos em língua estrangeira,  que estejam 

incompletos, em formato de tese, monografia ou dissertação, que estejam fora da 

temática estudada e que não foram publicados em território nacional. A busca foi 

realizada pelo acesso on line, no mês de setembro de 2016, com a associação entre 

os descritores: hipertensão and adesão. Inicialmente foram encontrados 4715 

textos, destes 1.976 estavam disponíveis em texto completo, 296 em língua 

portuguesa, 141 foram publicados no período estabelecido para o estudo, onde 36 

artigos foram publicados em território nacional, destes foram selecionados 9 

artigos que responderam a questão norteadora. 10 artigos foram duplicados e 17 

não responderam à questão norteadora. RESULTADOS: Dos 09 artigos 

analisados, considerando o local de publicação, foram encontrados 4 artigos na 

plataforma MEDLINE, 2 artigos na plataforma LILACS, 2 artigos na plataforma 

BDENF e 1 artigo na plataforma Comunica SUS. Referente ao ano de publicação, 

averiguou-se que no período de análise dos artigos a maioria foram publicados em 
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2012 com 6 artigos, 1 artigo em 2013, 1 artigo em 2014, 1 artigo em 2015 e não foi 

publicado nenhum artigo em 2016. Se tratando do motivo de não adesão, 03 

artigos apontaram efeitos colaterais como motivo, 06 por fator socioeconômico, 03 

ausência de sintomas da HAS, 01 falta de vínculo com a unidade básica, 02 

relacionamento com o profissional de saúde, 02 baixa gravidade da 

doença, 02 necessidade de mudança no estilo de vida, 01 medo do profissional, 02 

esquecimento do horário da medicação e 01 déficit de conhecimento da 

doença. Como é retratado em 01 dos artigos a Unidade Básica de Saúde é a linha 

de frente na atenção aos pacientes hipertensos, porque é dentro da atenção 

primária que é feito o acompanhamento e o controle da hipertensão, por isso tem 

grande importância na adesão desses pacientes, se o vínculo entre os usuários e 

os profissionais de saúde das unidades for mal estabelecido muito provavelmente 

esses usuários não irão aderir ao tratamento ou não o realizarão de forma 

correta. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após a realização do estudo foi possível 

perceber que os motivos que foram encontrados nos artigos para os pacientes 

hipertensos a não aderirem  ao tratamento medicamentoso anti-hipertensivo variam 

bastante e tem como predominância os fatores socioeconômicos, 

mas que com maior participação da Unidade Básica de Saúde é possível reverter 

muitos desses fatores, como por exemplo, déficit de conhecimento da doença, 

relacionamento com profissional de saúde, a falta de vínculo com a Unidade Básica 

de Saúde e o medo do profissional de saúde.  
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CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR AO PACIENTE 

COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE 

Gabriela Carneiro 37, Ana Paola Geronasso38, Rebeca Graciano39, Viviane 

Bembem40, Luiz Claudio Sobrinho do Nascimento41 

 

INTRODUÇÃO: Durante o estágio da disciplina do Processo de cuidar em 

enfermagem na saúde mental realizamos uma visita domiciliar a um paciente com 

esquizofrenia. Bleuler criou o termo "esquizofrenia" (squizo = divisão, phrene = 

mente) substituindo então o termo demência presente na literatura e caracterizando-

o para demonstrar uma cisma entre pensamento, emoção e comportamento nos 

pacientes acometidos, desta forma os sintomas descritos fundamentais (ou 

primários) específicos da esquizofrenia tornaram-se conhecidos como os quatro 

"As": associação frouxa de ideias, ambivalência, autismo e alterações de afeto. 

Foram também descritos os sintomas acessórios, (ou secundários), que incluíam 

alucinações e delírios (SILVA, 2006). Por conseguinte, após o contato com o 

paciente através da visita domiciliar, prioriza-se em praticar a criação de um projeto 

terapêutico singular (PTS) que é caracterizado por  uma estratégia de cuidado 

estruturada através de ações organizadas que são geradas por uma equipe 

multidisciplinar, juntamente com a pessoa portadora do transtorno e familiares, 

definindo os problemas e as metas a partir da singularidade do indivíduo, levando 

em conta suas necessidades e o contexto social em que está inserido, sendo o 

objetivo principal a produção de autonomia, protagonismo e inclusão social 

(BOCCARDO; ZANE; RODRIGUES; MÂNGIA, 2011). Para Silva et al. (2013), o 

projeto terapêutico é dividido pelas seguintes fases: diagnóstico, definição de metas, 

divisão de responsabilidade e reavaliação. Ainda para Silva et al. (2013) no primeiro 

momento a intenção é traçar os problemas vivenciados pelo paciente. Em seguida 

elaborar metas, decidindo juntamente com o cliente o devido tempo para que sejam 

                                                   
37  Acadêmica da 2ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. Contato: 
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41   Enfermeiro da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba. Docente do curso de Enfermagem da 
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realizadas. O terceiro momento é a distribuição de tarefas entre os profissionais. 

Subsequentemente é indispensável à negociação de propostas, levando em 

consideração as particularidades do indivíduo. No último momento, é preciso 

realizar uma reavaliação sobre o seguimento do trabalho, evoluções e novas 

sugestões.  JUSTIFICATIVA: A esquizofrenia é dos transtornos um dos mais 

incapacitantes, orgânica e mentalmente para os pacientes; e por esse aspecto o 

enfermeiro deve estar atento às causas que geram esse desequilíbrio e buscar 

medidas para preveni-las. O PTS proporciona uma visão mais ampla do problema 

do paciente e o coloca como protagonista do seu processo de saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

OBJETIVO: Traçar um projeto terapêutico singular para um paciente com o 

diagnóstico de esquizofrenia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, 

realizado no primeiro bimestre de 2016, em uma Unidade Municipal de Saúde da 

cidade de Curitiba - PR. O paciente escolhido foi um homem de 20 anos, solteiro, 

reside com os pais e a irmã em Curitiba - Paraná. A coleta de dados ocorreu por 

meio de prontuário, entrevista com o paciente e exame do estado mental. Os dados 

foram levantados e expostos, elencando assim os principais problemas 

biopsicossociais apresentados pelo paciente, elaborando então um projeto 

terapêutico singular. Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética porque não 

será publicado na íntegra. RESULTADOS: A.H.M.G., 20 anos, sexo masculino, 

solteiro, ateu, desempregado, reside em Curitiba - PR com os pais e irmã. Relata 

apresentar alucinação olfativa, alucinação auditiva e delírios místicos. Primeiros 

sintomas ocorreram no início de 2015 com alucinações visuais (“discos voadores”) 

e auditivas (vozes que sugeriam tendências religiosas). Cliente refere que “as vozes 

são um grupo de pessoas que falam o tempo todo”, o conteúdo tem fundo religioso 

onde tentam induzi-lo a fazer coisas. Diz sentir choque magnético nas costas e 

corrente elétrica na cabeça, busca explicações para seus sintomas através do 

espiritismo e vida extraterrestre. Em visita domiciliar relata delírio olfativo e leitura 

de livros exotéricos, refere sentir-se excluído e se caracteriza como o “refugo da 

sociedade”. Possui um histórico de isolamento social e de tentativa de suicídio por 

enforcamento. Relata fazer uso de medicação prescrita somente quando sente 

cefaleia, nega uso de tabaco, álcool e outras drogas. Não possui histórico de 

internações, refere relação conflituosa com familiares. Perdeu empregos anteriores 

e não apresenta ocupação atual.  Não faz uso correto de medicação prescrita. 

Atualmente realiza acompanhamento pelo Centro de Atenção Psicossocial. Não foi 

possível a realização de um exame minucioso, mas durante a visita domiciliar e 

conversa apresentava-se com a aparência física preservada, inquieto, orientado 
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auto e alopsíquico, mas com alguns lapsos de fugas de ideias e arborização de 

pensamentos. Como orientação foi indicada ao paciente que buscasse a Unidade 

Básica de Saúde para realizar acompanhamento com a equipe de saúde. Diante do 

quadro apresentado pelo paciente percebemos a necessidade de elaborar o 

seguinte plano terapêutico singular: Diagnóstico - Não compreensão sobre o 

transtorno apresentado; não adesão à medicação; isolamento social; autoestima 

prejudicada; interpretação errônea de livros exotéricos. Metas - Curto prazo: 

Orientar sobre o que é a esquizofrenia e importância da adesão ao tratamento; 

(Médico, psicólogo, enfermeiro). Orientar a importância do uso da medicação todos 

os dias e nos horários corretos; (Médico, farmacêutico e enfermeiro). Pontuar e 

exaltar qualidades; (Psicólogo e enfermeiro). Avaliar e estimular capacidade para o 

autocuidado; (Enfermeiro). Orientar leituras de qualidade e que venham a 

acrescentar seu conhecimento e nível cultural; (Psicólogo e enfermeiro). Médio 

prazo: Orientar a buscar um novo emprego; (Psicólogo, enfermeiro e Assistente 

Social do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)). 

Buscar e reforçar as predileções do paciente e assim orientar a voltar aos estudos, 

à realização de cursos; (Psicólogo e enfermeiro). Estimular atividades de lazer, idas 

ao parque, cinema, etc; (Psicólogo e enfermeiro). Proporcionar encontros e 

interação familiar; (Psicólogo e enfermeiro). Realizar visitas domiciliares, visando o 

acompanhamento do paciente. (Enfermeiro e ACS).  CONCLUSÃO: Destarte, 

podemos analisar que com a Reforma Psiquiátrica se aperfeiçoando ao longo dos 

anos houveram mudanças que permitiram ampliar o cuidado de pacientes com 

transtornos mentais. O tratamento destes indivíduos através do Plano Terapêutico 

Singular é exemplo de intervenções humanizadas que estão sendo atualizadas no 

manejo psiquiátrico. Este projeto está atrelado ao novo regime que visa à autonomia 

do paciente, sua recuperação psíquica e social, a interação entre as equipes de 

saúde envolvidas, a família, a interdisciplinaridade, garantia de direitos e o 

tratamento extra-hospitalar. Dessa forma, podemos citar a atribuição multifacetada 

do Enfermeiro na Saúde Mental, sendo este responsável não apenas por suas 

incumbências tradicionais, mas também com o papel de ouvinte, possuindo a 

capacidade de promover ações terapêuticas visando a individualidade do paciente. 

A Enfermagem tem como essência em sua prática o cuidado e o zelo, que por sua 

vez, no processo histórico da assistência psiquiátrica foram extintos. Sendo assim, 

é evidente a importância destes profissionais no manejo e recuperação dos 

portadores de transtornos mentais.  
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DIABETES MELLITUS TIPO I EM ADOLESCENTES, ABORDANDO OS 
CUIDADOS E RESPONSABILIDADES DOS PORTADORES E FAMILIARES 

Giovanna Batista Leite Veloso 1; Shaieny Naiê Marcon 2; Mitsuy Luana dos 
Santos Kuriyama3 

 
 
INTRODUÇÃO: O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários 

órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. 

Pode resultar de defeitos de secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos 

patogênicos específicos (BRASIL, 2006). Acomete a população de diversas faixas 

etárias e dois tipos são considerados de maior intensidade na a população, tipo I e 

II. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o número de portadores da 

doença em todo o mundo em 2000 era de 177 milhões, com expectativa de alcançar 

300 milhões de pessoas convivendo com o diabetes mellitus (DM) em 2025, sendo 

que atualmente, no Brasil, são cerca de seis milhões de portadores (BRASIL, 2006). 

O DM tipo 1 designa-se no desmantelamento das células beta pancreáticas, 

acarretando na deficiência absoluta na excreção da insulina, sendo mais prevalente 

em crianças e adolescente. A complexidade do Diabetes Mellitus tipo I o seu 

tratamento, o uso e o acesso as tecnologias, influencia a trajetória da doença. 

Algumas fases da patologia podem ser previsíveis e outras, incertas, porém todas 

causam impactos e danos aos jovens e a família. Cada fase exige tarefas próprias, 

requerendo desempenho, mudanças de comportamento, de atitudes e 

readaptações (VIEIRA, LIMA, 2002). Com base nas informações apresentadas 

surge como prerrogativa a seguinte questão norteadora do estudo: como os 

familiares e adolescentes portadores de Diabete Mellitus tipo I convivem com a 

doença? OBJETIVO: Identificar o perfil das publicações nacionais online sobre o 

enfrentamento do Diabetes Mellitus tipo I por adolescentes e familiares. 

METODOLOGIA: Este foi um estudo tipo revisão integrativa e a Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) foi utilizada para a seleção dos artigos e a procura dos estudos  

(1) Acadêmicos da 1ª série do curso de enfermagem da Universidade. 
(2) Enfermeira, Professora Adjunto do Curso de Graduação da Universidade Positivo. Mestre em 
Enfermagem. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. 
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aconteceu nos meses de maio e julho de 2016, com a associação dos descritores: 

Diabetes Mellitus tipo I, Saúde Coletiva, Assistência da Enfermagem em jovens e 

adolescentes, Humanização da Assistência. Foram estabelecidos como critérios de 

inclusão, artigos publicados na íntegra, entre os anos de 2006 a 2016, em língua 

portuguesa, disponíveis online, na BVS. Como critérios de leitura foram analisados 

os títulos dos artigos seguido da leitura dos resumos. Os quais se adequavam ao 

tema proposto eram selecionados para leitura na íntegra e somente os artigos que 

correspondiam ao tema norteador foram definidos para a descrição e 

desenvolvimento do trabalho. Inicialmente encontrou-se 782 artigos, sendo 672 na 

língua inglesa, 10 em espanhol. Após a leitura e verificação do tema, foram 

selecionados 16 artigos, destes 11 não correspondiam à categoria proposta, sendo 

a amostra final estabelecida em cinco artigos. Em seguida foi feito à análise dos 

autores, ano de publicação, formação, fonte de localização, delineamento e 

características do estudo. Após a leitura dos textos foram elencadas as seguintes 

categorias: As dificuldades e medos frente à doença, e a necessidade de adaptação 

e mudança do estilo de vida. RESULTADOS: A equipe de saúde enfrenta grandes 

paradigmas com relação ao tratamento e enfrentamento pelos familiares e 

portadores da patologia, os pais, logo ao descobrirem que seus filhos são 

diabéticos, ficam irresolutos e não sabem na maioria das vezes como agir. A 1° 

categoria “As dificuldades e medo frente a doença” foi evidenciada em 03 artigos. 

As dificuldades relatadas foram: aceitação da doença, mudanças da rotina de vida, 

a culpa, a reestruturação alimentar e familiar. Já os medos foram: medo da morte, 

medo do desconhecido. De acordo com Correr et al., (2013) os adolescentes têm 

seu cotidiano modificado após o diagnóstico, e cada fase da convivência com a 

doença tem características próprias, que requerem força, mudança de 

comportamento e atitudes de adaptação. Acredita-se que os ouvir, dando 

oportunidade para que falem sobre sua doença e seus sentimentos, é importante 

para ampliar a compreensão das características envolvidas na relação entre 

adolescência e diabetes. Segundo Perez, Dell’Aglio (2015) nesta etapa da vida, a 

adolescência, ocorrem importantes transformações relacionais, principalmente 

entre pais e filhos, sendo evidente as características de rebeldia e contestação que 
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refletem uma renegociação de papéis na tentativa de conquistar autonomia. As 

tarefas desenvolvidas nesse período podem se tornar especialmente difíceis 

quando precisam ser conquistadas ao mesmo tempo em que o adolescente conviva 

com uma doença crônica. Já na 2° categoria, “Necessidade de adaptação e 

mudança de estilo de vida”, onde foram utilizados 2 artigos, os autores citaram a 

mudança na alimentação, adaptação de hábitos e costumes, rotina familiar. 

Segundo Fialho et al., (2011), a doença nessa faixa etária, torna-se ainda mais 

conflitante, uma vez que os portadores passam a ter seu cotidiano modificado. Além 

de enfrentar limitações, principalmente físicas e alimentares, no caso específico do 

adolescente diabético, a doença implica também em dificuldades em atividades 

sociais típicas dessa fase, como as relações afetivas e as relações de trabalho. A 

doença faz surgir outro aspecto, a transgressão, relacionado à maneira como ele 

lida com a doença, cotidianamente, em especial no que tange ao consumo de 

alimentos e bebidas, alcoólicas ou não. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É 

imprescindível a orientação e criação de vínculo com o paciente para que o 

adolescente se comprometa com o adequado cuidado com sua saúde. Salienta-se 

que se deve respeitar o portador de acordo com suas individualidades, mantendo 

uma postura acolhedora a fim de influenciá-lo para a busca de melhor qualidade de 

vida. O profissional da saúde tem como função ainda reconhecer a importância dos 

familiares e como eles podem interagir com o paciente, possibilitando então a 

organização de um plano de cuidados; neste aspecto o enfermeiro deve agir na 

promoção da saúde, esclarecendo dúvidas, prestando apoio, e trocando 

experiências de forma que o paciente não tenha medo ou receio. A partir do 

momento em que o jovem/ adolescente é capaz de solucionar seus próprios 

problemas e de manter o tratamento medicamentoso, adquirindo conhecimento 

sobre as consequências da doença e estando ciente de que atos irresponsáveis 

podem levá-lo a ter danos em seu corpo, o paciente estará preparado para enfrentar 

as dificuldades juntamente com a família. 

DESCRITORES: Diabetes Mellitus; Cuidados de Enfermagem; Educação em 

Saúde. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO PERÍODO PÓS OPERATÓRIO DEVIDO 

NEOPLASIA DE RETO: UTILIZANDO CONCEITOS AMBIENTALISTAS  

Guilherme de Oliveira Sebastião¹; Bruna Yukari Nakagaki¹; Mariana Graniel¹; 
Gabriela de Oliveira¹; Kátia Renata Antunes Kochla 2 

 

INTRODUÇÃO: A neoplasia (câncer) no reto se dá devido uma multiplicação celular 

de forma desordenada e não controlada no intestino grosso e/ou reto, atacando a 

parede intestinal. No Brasil, estima-se que em 2008 cerca de 27mil pessoas foram 

diagnosticadas com neoplasia no reto, sendo 12,5 mil homens e 14,5 mil mulheres 

(INCA, 2008). Enquanto no ano de 2016, a estimativa é de 16.660 casos novos de 

câncer de cólon e reto em homens e de 17.620 em mulheres. Esses valores 

correspondem a um risco estimado de 16,84 casos novos a cada 100 mil homens e 

17,10 para cada 100 mil mulheres (INCA, 2016). Há relatos de casos de pacientes 

com neoplasia de forma assintomática, porém em mais da metade, são observados 

sangramentos, que no caso seria um dos primeiros sinais, contudo, outros sintomas 

são também relatados comumente, como: coceira, sangramento retal, dor na região 

anal, alteração do diâmetro das fezes, dentre outras (SOCIEDADE AMERICANA 

DE CÂNCER, 2016). O tratamento pode ser realizado a partir da retirada do tumor, 

que pode ser endoscópica (colonoscopia) ou cirúrgica, porém em alguns casos no 

período pós-operatório, é necessário realizar sessões de quimioterapia e 

radioterapia. Entre um dos procedimentos cirúrgicos está a retosigmoidectomia, tal 

procedimento pode ser realizado por via aberta ou videolaparoscopia, que seria a 

retirada do final do intestino grosso e linfonodos contíguos doentes, ademais, é 

realizado uma emenda manual, ou através de grampos mecânicos entre as 

extremidades do intestino que ficaram (anastomose). 

(1) Acadêmicos da 1ª série do curso de enfermagem da Universidade. 
(2) Positivo Enfermeira da Prefeitura Municipal de Araucária, Professora Adjunto do Curso de 
Graduação da Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutora em Enfermagem pelo 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - PPGENF UFPR, Membro do Grupo Multiprofissional 
em Saúde do Adulto (GEMSA), do grupo da UP de pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e 
Educação em Saúde da Universidade Positivo). 
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 Antes da cirurgia o paciente é preparado com o uso de laxantes e antibióticos, isto 

porque, para continuar com seu aparelho esfincteriano em completo funcionamento, 

é necessário realizar uma ileostomia temporária, abrindo um orifício na parede 

abdominal e costurando o intestino na pele. No período que realizamos a prática da 

disciplina de Semiologia e Semiotécnica, tivemos a oportunidade em cuidar de uma 

paciente a qual foi submetida a esse procedimento e que, no período de 

recuperação teve complicações levando-a a óbito. JUSTICATIVA: Todavia, tendo 

em vista o panorama dos cânceres intestinais destaca-se a importância do 

profissional enfermeiro conhecer os cuidados de enfermagem e aplicar conceitos 

baseados em uma teoria para ofertar e oferecer qualidade assistencial. Optou-se 

em utilizar os conceitos da teoria ambientalista de Florence que prezava muito pela 

higiene do ambiente nos cuidados. Após a experiência vivida em campo de estágio 

estabelecemos a questão para o estudo: Quais os cuidados de Enfermagem com a 

paciente no período pós-operatório de neoplasia de reto sob o olhar de Florence?  

OBJETIVO: Descrever os cuidados realizados a uma paciente com neoplasia de 

reto com ênfase nos conceitos de Florence. METODOLOGIA: Estudo de caso, 

realizado em maio de 2016 em um hospital privado localizado em Curitiba/PR, com 

548 leitos, sendo 452 para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

paciente escolhida para o estudo foi do sexo feminino, 53 anos, diagnosticada com 

neoplasia no reto. Para a obtenção dos dados foi utilizado um roteiro padronizado 

pela disciplina de Semiologia e Semiotécnica que estava dividido em: histórico e 

exame físico. Os dados foram organizados em: Histórico, Exame físico e Cuidados 

com o ambiente. 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 integra. RESULTADOS: M.S.F, 53 anos, brasileira, branca, evangélica, 

casada, 4 filhos, profissão de diarista, natural de Paranaguá, reside com sua família 

no município de Curitiba em casa própria, para tratamento da neoplasia. Procurou 

o Hospital diretamente com auxílio do familiar (filho), por agravamento do estado 

geral do paciente no dia 29 de maio de 2016. Filho relata que a paciente não está 

se alimentando, e tem quadro de depressão grave. Acompanhada pela oncologia, 

realizou retosigmoidectomia, panhisterectomia, hepatectomia parcial e colostomia. 
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Apresentava também no ovário esquerdo infiltração de tecido ovariano por 

carcinoma pouco diferenciado compatível com neoplasia neuroendócrina, lesão 

hepática, adenocarcinoma metastático pouco diferenciado. Omentectomina, 

infiltração pela neoplasia pouco diferenciada. Paciente em cuidados paliativos, não 

comunicativa, eupneica, hipocorada, e emagrecida. Exame físico: Sinais Vitais: 

PA:107\70 FC: 102bpm SAT: 96%. Crânio: Simétrico, sem protuberâncias a 

inspeção, presença de cabelo íntegro, sem presença de sujidade. Face: Assimétrica, 

pele desidratada, sem lesões de pele. Olhos e pálpebras: Íris castanho, esclera 

branca, pupilas isocóricas e foto reagente. Nariz: Simétrico, sem desvio de septo, 

higienizado, óstio livre. Pavilhão Auricular: Cartilagem em boa condição, higienizada, 

sem problemas auditivos. Boca: ressecada, com presença de fissura nos lábios 

superiores e inferiores, lábios hipocorados, língua integra, não mastiga. Pescoço: 

Sem alterações volumétricas, pulso carotídeo palpável, mobilidade traqueal 

preservada. Membros superiores: Íntegros, com pouca mobilidade. Unhas: Integras, 

higienizadas e com perfusão periférica diminuída. Tórax: simétrico, mamilos 

assimétricos. Ausculta cardíaca: Bulhas rítmicas e normofonéticas, sem presença 

de sopro. Ausculta pulmonar: sem ruídos presentes. Ritmo respiratório normal, sem 

tosse e expectoração. Abdômen: plano flácido, sem sinais de dor a palpação, com 

bolsa de colostomia na parte esquerda. Membros inferiores: tônus muscular 

diminuído em membro inferior direito e esquerdo. Deambulando com auxílio. 

PROBLEMAS COM O AMBIENTE E PACIENTE: havia uma à uma sobrecarga e 

uma dupla jornada de trabalho dos técnicos e enfermeiros na ala de ortopedia em 

que a paciente se encontrava, ocorreu a passagem de funções, como: higienização 

da paciente, troca de curativos simples e na administração da dieta, que passou a 

ser realizada pelo seu filho, que na falta de habilidades para realização desses 

procedimentos, deixaram de ser realizados, contradizendo com os conceitos de 

Florence referente a integridade da higiene do paciente. A falta de roupas de cama 

resultava na troca dos lençóis apenas quando aparentavam sujidades, contudo a 

descuido com as dobras dos lençóis, ocasionou em lesões por pressão. (BRAGA, 

2011). DISCUSSÃO: Na paciente referida, os cuidados baseados em Florence, 

ainda que não surtam efeito imediato na doença propriamente dita, foram 
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importantes para que não fossem contraídas outras doenças que agravassem o 

quadro e também para acelerar o processo de recuperação. O ambiente onde a 

paciente estava internada havia uma boa circulação de ar, com boa iluminação, e 

contato com a luz do Sol, seguindo os conceitos de Florence que condiz que o 

ambiente interno e externo limpo preservam o ambiente saudável prevenindo 

infecções, e auxiliando na recuperação (SANTANA; PAIXÃO; JESUS, 2011). 

CUIDADOS DA ENFERMAGEM: Visando o conforto e higiene da paciente, 

realizamos banhos mais frequentes (aspersão e leito), trocas dos lençóis, onde 

também foram realizadas medidas curativas às lesões já presente e prevenção das 

mesmas. Houve também cuidados maiores com a bolsa de colostomia já presente, 

e a troca da SVD para uso único da fralda, devido à ausência da necessidade e o 

conforto da paciente. CONCLUSÃO: Durante a realização deste trabalho, foi 

possível relacionar e observar a veracidade e a utilidade dos conceitos de Florence. 

Apesar de seus conceitos terem sido elaborados há quase 160 anos, tem uma 

completa aplicabilidade nos dias atuais durante a realização dos cuidados de 

Enfermagem. A paciente, apesar de todos os cuidados prestados veio à óbito por 

conta de complicações no período de internação. 
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APLICAÇÃO DA TEORIA DE FLORENCE NA ROTINA DE UMA PACIENTE 

COM SEPSE PULMONAR 

Karin Cristine Hanke¹; Kerli Cordeiro Gomes¹; Luana Gomes Policarpo¹; Nicolas 

Guimarães¹; Rafaela Guimarães¹; Denise Faucz Kletemberg²; Kátia Antunes 

Kochla³ 

 

INTRODUÇÃO: A Sepse é uma síndrome complexa causada pela resposta 

inflamatória sistêmica descontrolada do indivíduo, de origem infecciosa, 

caracterizada por manifestações múltiplas e que pode determinar disfunção ou 

falência de um ou mais órgãos ou mesmo a sua morte (HOTCHKISS, 2003). Tem 

representado um pesado fardo para os sistemas de saúde em todo o mundo, tanto 

do ponto de vista econômico como social. Alguns estudos epidemiológicos 

demonstram que a mortalidade brasileira por Sepse é maior do que a de países 

economicamente semelhantes, como a Índia e a Argentina. Uma das razões 

apontadas é devido ao pouco conhecimento da população sobre a doença, o que 

faz com que os pacientes com Sepse sejam admitidos para tratamento em fases 

mais avançadas da síndrome, quando o risco de óbito é maior (AMIB, 2013). A 

Sepse pode sobrevir como consequência de diferentes processos infecciosos com 

distintas "portas de entrada" (focos iniciais), os quais podem ser identificados 

através de uma cuidadosa anamnese e de um minucioso exame físico. Todavia, há 

situações em que os sinais e sintomas de Sepse são as primeiras manifestações 

da doença do paciente (SIQUEIRA et al, 2009). Entre as principais causas de Sepse 

Pulmonar destacam-se: infecção viral, bacteriana e fungica que quando entra em 

contato com organismo hospedeiro, o mesmo reage proporcionando uma resposta  

1 Acadêmicas do curso de graduação de Enfermagem da Universidade Positivo.  

² Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
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inflamatória contra o micro-organismo patógeno, como por exemplo, a pneumonia 

(LEVY et al.,2012). Segundo seus conceitos, ela via o ser humano como um ser 

singular, integral, indivisível, insubstituível, pela sua concepção de interagir com o 

mundo, meio ambiente, onde são expressas suas crenças e valores que permeiam 

suas ações. Destaca-se ainda que o ser humano possui poder vital, usado para 

vivenciar o processo saúde doença (CARRARO, 1997). JUSTIFICATIVA: A 

aplicação do cuidado na visão do ambiente e do paciente traz uma perspectiva 

diferenciada para o atendimento de enfermagem ao paciente com Sepse, 

propiciando um atendimento individualizado. OBJETIVO: Identificar os principais 

cuidados de Enfermagem, para uma paciente portadora de Sepse Pulmonar, com 

ênfase nos conceitos de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo descritivo, tipo estudo de caso, realizado no mês de Junho de 2016, durante 

as aulas práticas da disciplina de Semiologia e Semiotécnica, em um hospital-escola 

na cidade de Curitiba – PR, com atendimento do Sistema Único de Saúde, que 

atende pacientes clínicos e cirúrgicos, sendo composto por 156 leitos sendo este o 

campo de estágio do curso de Enfermagem da Universidade Positivo.  A participante 

escolhida foi do sexo feminino, 74 anos, solteira, sem filhos e aposentada. Paciente 

foi internada com quadro de febre, coriza, tosse e taquicardia devido à patologia 

(Sepse Pulmonar). Esta chamou a atenção dos acadêmicos do primeiro ano da 

graduação de Enfermagem da Universidade Positivo para elaboração do estudo, 

por se tratar de uma idosa institucionalizada, com pouco conhecimento do quadro 

patológico e por estar hospitalizada em um setor clínico e não estar submetida ao 

setor da UTI referente ao diagnóstico em que se encontrava e por não possuir 

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 histórico e descrição detalhada do exame físico. Os 

resultados foram organizados em: histórico, exame físico, levantamento de 

problemas e discussão. 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.  RESULTADOS: Histórico: RLG, 74 

anos, sexo feminino, aposentada, solteira, sem filhos, natural de Curitiba, moradora 
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de casa de repouso, possui ensino fundamental.  Admitida apresentando dificuldade 

de deambulação, com piora importante do componente cognitivo (desorientação), 

exibindo sinais de infecções das vias aéreas superiores, como: tosse, coriza, febre 

e taquicardia. Sendo diagnosticada no segundo dia de internação com Sepse 

Pulmonar. Tabagista por mais de 30 anos parando há três anos, quando foi 

diagnosticada com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), nega etilismo e 

alergia a medicamentos e alimentos. Paciente apresenta quadro demencial leve de 

base, pois possui Demência por Corpus de Lewy, atrofia cerebral acentuada 

atingindo região de hipocampo, mais hipersensibilidade a antipsicóticos, aneurisma 

da artéria cerebral média esquerda. Família relata que paciente não se alimenta há 

alguns dias. Paciente responde a perguntas simples, porém, desorientada.  Teve 

tuberculose há dois anos e meio atrás, sendo relatado pela irmã acompanhante, 

que a patologia não foi totalmente tratada. Após o fato ocorrido, a dona RLG, vem 

apresentando diversos quadros de problemas respiratórios. Levantamento de 

Problemas: Deambulação Prejudicada; Tabagista; Desorientada; Inapetência.  

DISCUSSÃO: Florence aponta que o arejamento e aquecimento, é a primeira regra 

de enfermagem, que deve conservar o ar ambiente tão puro quanto o ar externo, 

sem deixar o doente sentir frio. Este ar que provém do meio externo deve entrar 

pela janela e devem estar livre de contaminações, tais como mofo, vapores de gases 

e odores. O mesmo ar que entra pela janela deve sair por ela, para que o arejamento 

do ambiente seja realizado de forma eficiente, salientando que esse ar deve ser 

fresco, de modo que o doente não sinta frio nem calor (NEUHAUSER 2003). O 

ambiente na qual a paciente se encontrava internada era de pouca iluminação 

natural, o fluxo de pessoas em trânsito pelo quarto era muito grande, pois a todo 

momento ocorre a entrada e saída de funcionários no ambiente e foi observado que 

ocorre dificuldade de comunicação e repouso, pelo fato, de haver reforma no posto 

ao lado, ocasionando barulho, ruídos e muito tumulto de funcionários no corredor. 

Ambiente onde estava internada era de pouca ventilação e iluminação, com apenas 

uma pequena janela que servia para ventilar todo o ambiente (que no momento da 

visita estava fechada), ocasionando um ambiente úmido, frio e de pouca iluminação. 

Florence enfoca a importância do conforto do paciente hospitalizado quanto à 
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alimentação e roupas de cama. A enfermeira deve estar atenta aos horários de 

refeições e auxiliar na administração da dieta quando o paciente estiver 

impossibilitado de alimentar-se. CONCLUSÃO: Na elaboração desse trabalho, 

concluímos que para um diagnóstico precoce de Sepse, é necessário que o exame 

físico seja realizado de forma completa e que os sinais se apresentam de diversas 

formas, e que para a enfermagem é fundamental observar essas respostas que o 

corpo apresenta. Para prestar o atendimento a este paciente a enfermagem deverá 

implementar ações, embasados em um referencial teórico que as fundamente, 

como a teoria ambientalista de Florence Nightingale.  Assim como Florence, não 

apenas observar os sinais que o paciente e o ambiente apresentam, mas sim agir 

de forma que a melhora do quadro clinico do paciente seja imediata. 

CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE: A teoria ambientalista da 

Florence propiciou um novo olhar para a paciente acometida por Sepse, com o 

intuito de contribuir para o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem. Uma das 

maiores implicações para a saúde no caso da Sepse, é a identificação precoce da 

patologia, pois a identificação tardia implica no agravamento do quadro, 

desencadeando o quadro de Sepse Grave, comprometendo outros órgãos que 

ainda estão saudáveis. A aplicação dos preceitos de Florence no cuidado ao 

paciente reforça o direcionamento que um referencial teórico propicia, auxiliando os 

profissionais de enfermagem no cuidado integral e individualizado e 

consequentemente na melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente. 

 

DESCRITORES: Cuidados de Enfermagem; Sepse; Ambiente. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA TEORIA DO RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL DE PEPLAU NO CUIDADO AO PACIENTE COM SÍNDROME 

DE BURNOUT 

Camila Soares¹; Julia Alves Grigoletto¹; Mirella Heymowski Wille¹; Sêmely 

Blasques¹; Luiz Cláudio Sobrinho do Nascimento² 

 

INTRODUÇÃO: O profissional de saúde convive diariamente com grande demanda 

de dor e sofrimento, e é submetido a desgastes emocionais e frustrações constantes, 

na tentativa de manter a sua integridade e equilíbrio, muitas vezes é forçado a 

silenciar seu sofrimento e negar os seus conflitos, fazendo o estresse aumentar 

gradativamente a cada dia. O indivíduo com a Síndrome de Burnout não percebem 

reciprocidade nas relações de apoio entre os colegas de trabalho, sentem se 

manipulado, injustiçado em consequência, eles começam a se distanciar 

psicologicamente dos colegas de trabalho, adotando comportamentos de frieza e 

de cinismo. “Teoricamente, esses comportamentos podem ser tentativas 

inconscientes de restaurar a reciprocidade nas relações sociais” (SALANOVA; 

LLORENS, 2011). Peplau, em sua teoria da inter-relação pessoal, descreve a 

enfermagem como uma prática terapêutica, no sentido de que se trata de uma arte 

curativa, auxiliando um indivíduo doente ou necessitado de cuidados de saúde. 

“Nesse sentido, a Enfermagem pode ser compreendida como um processo 

interpessoal pelo fato de envolver interação entre duas ou mais pessoas, com uma 

meta comum, não visando somente o corpo doente, mas o indivíduo como um todo, 

dentro do seu contexto social e econômico” (PEPLAU apud GEORGE, 1993). A 

enfermagem é um processo significativo, terapêutico e interpessoal, funciona de 

forma cooperativa com outros processos humanos que possibilitam a saúde dos 

indivíduos, nas comunidades. “A proximidade com pacientes doentes em sofrimento,  

ter múltiplos empregos e várias jornada com diversos horários, são fatores que  

1 Acadêmica da 2ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo.  
 
1   Enfermeiro da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba. Docente do curso de Enfermagem da 
Universidade Positivo. Especialista em Gestão de Serviços de Saúde pela Faculdade Evangélica do 
Paraná. Contato: lui.nascimento74@gmail.com  
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desgastam os profissionais exigindo da enfermagem energia física e psíquica, 

tornando-o suscetível ao estresse ocupacional crônico e, consequentemente, ao 

Burnout”, (GALINDO; FELICIANO; LIMA; SOUZA, 2012). JUSTIFICATIVA: O tema 

proposto traz o cuidado que devemos ter com os nossos profissionais de 

enfermagem que são submetidos a grande estresse no dia-dia das suas funções. 

Muitos vão adoecendo de forma silenciosa e chegando ao ponto de não suportarem 

mais estarem em seu ambiente de trabalho caracterizando o Burnout. Nestes casos 

o Enfermeiro deve estar atento aos sinais que o paciente traz e embasado 

teoricamente para possa prestar um cuidado que possa trazer uma mudança de 

atitude ao paciente. OBJETIVO: Identificar os problemas, diagnósticos e 

intervenções de enfermagem do estudo de caso, com base na Teoria do 

Relacionamento Interpessoal de Peplau. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

descritivo do tipo estudo de caso, realizado numa Unidade de Saúde de Curitiba, 

por acadêmicas de enfermagem da 2 ͣ série, durante o estágio da disciplina de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem em Saúde Mental da Universidade 

Positivo, no período de março e abril de 2016. A coleta de dados foi realizada a 

partir de uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas e fechadas e dados 

do prontuário. O trabalho foi fundamentado com base na Teoria de Relações 

Interpessoais de Peplau, que visa a relação e interação entre enfermeiro e paciente, 

podendo ser vista como arte terapêutica curativa e uma oportunidade para o 

crescimento e amadurecimento de ambos. O trabalho não foi submetido ao Comitê 

de Ética pois não será publicado na íntegra. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

Histórico da Paciente: M. S, feminino, 43 anos, casada, filho de 11 anos. Formada 

em Técnico de Enfermagem há mais de 15 anos, atualmente trabalha no centro 

cirúrgico. Paciente consciente, orientada em tempo e espaço, deambulando, 

eupneica em ar ambiente, apetite diminuído, habito urinário fisiológico, hábito 

intestinal regular, nega tabagismo, uso de álcool e drogas e alergias. Comunicação 

verbal, déficit visual usa óculos, déficit auditivo ausente. Exame de Estado Mental: 

Consulta de enfermagem em 01/04/2016. Aparência e higiene adequada, orientada 

alo e auto psíquico, discurso conexo e chorosa, consciência em hipervigilância, 

atenção espontânea, curso, forma e conteúdo de pensamento adequado, 
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impulsividade ausente, insight adequado. Se sente incomodada com o horário de 

serviço, pois não tem tempo para ficar com o filho. Pelo seu relato apresenta ser 

uma profissional ética e dedicada, além de ser perfeccionista em suas atividades. 

Tem dificuldade em colocar os problemas que acontecem no setor e guarda esses 

sentimentos com ela. Se sente angustiada em ir ao trabalho e quando chega no 

setor, tem crises de choro. Observamos que o trabalho tem sido um fardo nesse 

momento, principalmente pela dificuldade de conciliar seus horários. Orientamos 

que ela procure uma psicóloga e tente trabalhar essa angústia no ambiente de 

trabalho para melhora de sua saúde e melhor convivência com os colegas da área. 

Plano de Cuidados de Exploração segundo Peplau: Encaminhar paciente para 

terapia, com a intenção de expor suas ideias a um profissional; Encorajar paciente 

a expressar suas opiniões a respeito do que pensa; Aconselhar a paciente sobre o 

uso de medicamentos que a beneficiem; Iniciar tratamento medicamentoso para 

tratamento da ansiedade; Encaminhar paciente a grupo de apoio com a finalidade 

de praticar atividades recreativas; Estimular aprendizado de técnicas de 

relaxamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A relação entre paciente e enfermeiro 

pode ser composta por um plano de cuidados segundo a Teoria de Peplau no caso 

dessa paciente em estudo, aonde o vínculo é o principal mecanismo para adquirir a 

confiança e adesão ao tratamento, sendo um conjunto de ações centrada no 

indivíduo e com o trabalho desenvolvido em conjunto com vários profissionais, como 

um único objetivo em comum melhorar qualidade de vida dessa pessoa. Escutar 

essa paciente é o ponto crucial para o início do tratamento, saber seus projetos, 

medos, sonhos, valores e frustrações para a construção de um plano terapêutico. É 

de grande importância que o enfermeiro conheça bem o indivíduo e que tenha 

criado vínculo com ele, para as realizações de metas e objetivos coerentes com seu 

contexto de vida visando sempre a autonomia. Conseguimos fazer a adesão da 

paciente em estudo, através dos mecanismos citados acima. Na Síndrome de 

Burnout encontramos 3 estágios da doença, nossa paciente encontrava no segundo 

nível aonde ocorre entre o indivíduo e o companheiro de trabalho, podendo aparecer 

em qualquer grupo ocupacional. Nesse caso, as pessoas se esforçam para 

estabelecer boas relações sociais no trabalho usando como recurso a relação social, 
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que diz respeito ao equilíbrio entre o apoio social oferecido e o recebido das 

companheiras de trabalho. 
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APLICAÇÃO DOS PRECEITOS DE FLORENCE NIGHTINGALE NO CUIDADO 

DE PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA 

 

Eduardo Talamini Ribeiro¹, Juliana Ferreira da Costa¹, Patricia Alves de Barros¹, 

Denise Faucz Kletemberg² 

 

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca, também conhecida como insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC) é uma condição ou um conjunto de sintomas em que o 

coração não bombeia sangue suficiente para satisfazer as necessidades do corpo. 

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, acarretando déficit de oxigênio e nutrientes 

para os órgãos onde houve acúmulo de sangue, prejudicando e reduzindo a 

capacidade destes de trabalhar adequadamente (CÂNDIA, 2006). As causas da 

insuficiência cardíaca congestiva podem ser variadas e acontecem quando o 

coração sofre uma lesão, que pode ser devido à hipertensão, ataques cardíacos, 

miocardiopatia, lesão nas válvulas ou cicatrizes no pericárdio. O risco da ocorrência 

de ICC em um indivíduo é o sobrepeso, diabetes, fumantes e grandes consumidores 

de álcool ou cocaína. Alguns dos sintomas são: edemas nas pernas e tornozelos e 

dificuldades respiratórias, tosse se o sangue ficar acumulado no lado esquerdo do 

coração. Além desses sintomas, é comum palpitação cardíaca ou pulsação rápida, 

fraqueza, fadiga, ganho de peso repentino, náuseas e perda de apetite. A 

prevalência da ICC varia de 3% a 20% na população, alcançando em torno de 100% 

em idade a partir dos 65 anos, enquanto a incidência varia entre 0,4% e 7,4% a 

depender da idade e das populações (LESSA, 2006). A doença é mais prevalente 

e mais incidente no sexo masculino. A relação entre o ICC e os cuidados de 

Florence estão continuamente interligados. Florence recomendava enfaticamente 

cuidados com o meio ambiente, tais como limpeza, aeração,  

¹Acadêmicos da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo; 
eduardo_talamini@hotmail.com;patricialvesdebarros@gmail.com;julianaferreira620@hotmail.com 

² Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da 
Universidade Positivo. Líder do Núcleo de Estudos Cuidado e Ensino em Saúde (NECES). 
denisekle@yahoo.com.br 
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iluminação aquecimento. A Enfermagem, como ciência e profissão, também 

desenvolveu algumas visões compartilhadas que definem como avaliamos nosso 

cliente e a situação na qual ele se encontra (MEDEIROS; ENDERS; LIRA; 2015). 

OBJETIVOS: Descrever os cuidados aplicados ao paciente com Insuficiência 

Cardíaca Congestiva embasados nos conceitos de Florence Nightingale. 

METODOLOGIA: Estudo do tipo estudo de caso, realizado em uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA) localizada em Curitiba/PR, com aproximadamente 19 

leitos, distribuídos em 5 setores. O paciente escolhido para o estudo foi do sexo 

masculino, 77 anos de idade com diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Congestiva 

(ICC). A coleta de dados foi realizada no mês junho de 2016, durante o atendimento 

de emergência e teve como guia o roteiro padronizado na disciplina de Semiologia 

e Semiotécnica em 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: Paciente L.P.T, 77 anos, casado, 

brasileiro, mora em Curitiba, em residência simples alugada, com familiares, tem 

dois filhos, comerciante. Atendido na UPA, acompanhado da filha, com quadro de 

dispneia associado a edema de membros inferiores, sem queixa de dor, quando foi 

diagnosticado Insuficiência Cardíaca Congestiva. Histórico de um nódulo maligno 

no nariz que foi tratado com radioterapia e formação de lesão benigna. Se 

encontrava com dieta hipossódica. O paciente apresenta Hipertensão Arterial 

Sistêmica, arritmia, cardiopatia e obesidade. Relata sedentarismo, se encontra 

empregado e tem apoio familiar. Tem apetite diminuído, mas com deglutição e 

mastigação sem alteração. Ingestão de dois litros de líquido por dia, e ganho de 6 

quilos nos últimos seis meses, uma das causas devido à retenção de líquido. Faz 

uso de sonda vesical de demora, sem prejuízo à deambulação e não possui nenhum 

tipo de dependência. Tem padrão urinário anormal (retenção de líquido), fluxo 

urinário inadequado. Hábito intestinal irregular com ritmo intestinal lento e fezes 

castanhas e moldadas. Tabagista por 40 anos (20 cigarros por dia), mas parou de 

fumar há 3 anos. Não faz uso de álcool nem drogas, nega ter qualquer tipo de alergia 

ou casos de ICC na família. Tem higiene corporal adequada. Não apresenta riscos 

de queda ou outros problemas de saúde. Se comunica verbalmente, escrita e 



216 
 

gestualmente, não possui nenhum tipo de deficiência visual ou outros déficits. 

SSVV: temperatura de 35,8 graus frequência cardíaca de 72 bpm, com pulso 

vigoroso e arrítmico. Pressão arterial de 130/60 mmHg, aferida em braquial na 

posição sentada. Possui medidas antropométricas de 103 quilos, altura de 1,74 

metros e IMC de 34,2. Crânio simétrico, com integridade, sem alopecia. 

Expansibilidade pulmonar não preservada e ritmo respiratório anormal com 

percussão alterada. Não apresenta tosse, expectoração e hemoptise, apresenta 

dispneia ao realizar esforços físicos. Ausculta cardíaca arrítmica na região mitral. 

Abdome assimétrico em forma globular, com ruídos hidroaéreos presentes, fígado 

palpável. Grau de mobilidade da coluna alterado devido à dispneia, mobilidade de 

membros superiores e inferiores preservados, força motora de grau 4 (na escala de 

0 a 5). Edema em MMII. DISCUSSÃO: A teoria ambientalista desenvolvida por 

Florence Ningthigale apresenta como foco principal o meio ambiente, interpretado 

com todas as condições e influências externas que afetam a vida e o 

desenvolvimento, de um organismo capazes de prevenir e suprimir ou contribuir 

com a doença e a morte (MEDEIROS; ENDERS; LIRA; 2015). Ha quatro conceitos 

que refletem a visão de Florence:  Homem ou Indivíduo: que possui poderes 

reparadores vitais para lidar com a doença; Enfermagem: que tem como   meta de 

colocar o indivíduo na melhor condição à ação da natureza que se dá, basicamente, 

através do impacto sobre o ambiente; Saúde/Doença: sendo que o foco recai sobre 

o processo reparador de melhora; Sociedade/ambiente: que envolve aquelas 

condições externas, que afetam a vida e o desenvolvimento da pessoa. O foco recai 

sobre ventilação, o calor, os odores, os barulhos e a iluminação (MEDEIROS; 

ENDERS; LIRA; 2015).  A ventilação com o fornecimento de ar fresco conserva o 

ar puro do paciente; iluminação que durante o dia deve ser mantida cortinas abertas 

para clarear com a luz solar, lâmpadas para durante a noite melhorar a iluminação 

do ambiente; Limpeza que deve ser correta e rígida, pois onde há sujeiras há 

bactérias, infecções. O local do paciente tinha iluminação adequada e limpeza 

satisfatória. Quanto mais limpo e organizado for o ambiente do paciente com ICC, 

irá lhe proporcionara maior alivio e confortos. Tendo cuidados contra infecções, SVD 

bem posicionada mantendo afastada do chão e abaixo da bexiga devido o refluxo, 
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bolsa coletora sendo esvaziada a casa 6/6 horas ou quando atingir 2/3 dois terços 

do volume do seu volume os cuidados perineais com água e sabão duas vezes ao 

dia. A alimentação é outro fator importante apontada pela teórica, pois para cada 

doença existe uma dieta especifica a ser controlada. Para este paciente que não se 

alimenta por sonda e tem apetite diminuído e ainda com retenção de líquidos, a 

equipe de enfermagem deverá ter cuidados para orientar e proporcionar os 

nutrientes necessários para o restabelecimento da saúde. Ao envolver condições e 

influencias que afetam a visa e o desenvolvimento do ser humano e sua família, o 

meio ambiente propicia a meios de prevenção e contribui para saúde ou para 

doença. CONCLUSÃO: A partir do estudo de caso apresentado, foi possível 

destacar os cuidados de enfermagem de Florence Nightingale, enfatizando 

cuidados como meio externo, ao mesmo tempo que salientava sua preocupação 

com o meio interno do ser humano. Desta maneira, as ações de Enfermagem não 

são só para conforto e alivio do paciente, mas para restauração da saúde e 

prevenção da doença, seguindo os conceitos Nightingaleanos a um paciente com 

ICC. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM:  A aplicação da teoria de 

Florence no cuidado ao paciente reforça o direcionamento que um referencial 

teórico propicio, auxiliando os profissionais de enfermagem no cuidado integral e 

individualizado e consequentemente na melhoria da qualidade da assistência 

prestada ao paciente.  

 

DESCRITORES: Insuficiência Cardíaca Congestiva; Enfermagem; Cuidados de 

Enfermagem. 

 

REFERÊNCIAS: 

CÂNDIA, R. Insuficiência Cardíaca. Disponível em: 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/insuficiencia-cardiaca>. Acesso em 

02/10/2016. 

LESSA, Inês. Epidemiologia da hipertensão arterial sistêmica e da 

insuficiência cardíaca do Brasil. Disponível em < 



218 
 

http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/8-4/epidemiologia.pdf>. Acesso em 

02/10/2016. 

MEDEIROS A.B.A; ENDERS B.C; LIRA A.L.B.C Teoria Ambientalista de Florence 

Nightingale: Uma Análise Crítica. Esc Anna Nery. v.19, n.3 :518-524, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 
 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM A UMA PACIENTE COM POLINEUROPATIA 

DESMIELINIZANTE INFLAMATÓRIA CRÔNICA: UM OLHAR PARA O 

AMBIENTE 

Caroline Machado de Toledo; Roberta Michelis Antoniel; Rute da Silveira Silva; 

Suellen de Castro Santos Catarino; Kátia Renata Antunes Kochla 

 

INTRODUÇÃO: A polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (PDIC) é uma 

patologia progressiva monofásica crônica, ou sensório-motora simétrica recidivante, 

caracterizada por fraqueza muscular progressiva com compromisso da 

sensibilidade táctil, reflexos ausentes ou diminuídos e proteínas elevadas no líquido 

cefalorraquidiano (CSF) (VALLET, 2010). É uma doença caracterizada por um 

inchaço e irritação dos nervos (inflamação) que leva a perda de força ou 

sensibilidade, o que causa danos nos nervos cerebrais ou na medula espinhal, 

atingindo vários nervos. Esta doença (PDIC) é causada por uma resposta 

imunológica anormal. Existem várias causas prováveis, dentre elas, doenças 

autoimunes, hepatite crônica, diabetes, VIH, doença inflamatória intestinal, lúpus 

eritematosos sistêmicos, linfoma, síndrome paraneoplásica, tireotoxicose 

(hipertireoidismo), ou pode até mesmo ser um efeito colateral de medicamentos 

para o tratamento de câncer ou VIH. A PDIC é definida como uma patologia rara, 

apresenta uma variação da sua incidência de 0.2 a 1.6 por 100.000 habitantes e 

uma prevalência estimada de 0.8 a 8.9 por 100.000 habitantes no mundo. 

(HERNÁNDEZ, 2008). Em 60% dos pacientes portadores desta patologia ocorrem 

sequelas, sendo que 20% destas são incapacitantes para o paciente. Mais de 10% 

dos pacientes com PDIC mantêm-se severamente incapacitados apesar da  

(1) Acadêmicos da 1ª série do curso de enfermagem da Universidade. 
(2) Positivo Enfermeira da Prefeitura Municipal de Araucária, Professora Adjunto do Curso de 

Graduação da Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutora em Enfermagem pelo 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - PPGENF UFPR, Membro do Grupo Multiprofissional 

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

Educação em Saúde da Universidade Positivo). 
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instituição de tratamento. A mortalidade varia entre 4% e 17%, ocorrendo em 

consequência de insuficiência respiratória grave ou embolia pulmonar, 

principalmente na população idosa (NOBILE-ORAZIO, 2014; PRESS et al., 2014). 

OBJETIVO: Utilizar os conceitos de Florence Nightingale nos cuidados realizados 

a paciente com polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica. 

METODOLOGIA: Estudo de caso realizado em junho de 2016, em um hospital 

privado localizado em Curitiba/PR. Possui em torno de 220 leitos, atende pelo SUS 

e convênios, sendo um dos campos de estágio de Enfermagem da Universidade 

Positivo. A participante escolhida para o estudo é do sexo feminino, 75 anos, viúva, 

diagnosticada com polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (PDCI) e 

síndrome de Mendelson crônica. Os dados do histórico da paciente foram coletados 

através do sistema de prontuário eletrônico (TASY), e também utilizamos o roteiro 

da disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem (Investigação 

Admissional de Enfermagem), contendo informações relacionadas a anamnese e 

exame físico. Os dados foram organizados em: Histórico, Exame físico, 

levantamento de problemas e cuidados de Enfermagem. O trabalho não foi 

encaminhado ao Comitê de Ética por se tratar de um trabalho acadêmico que não 

será publicado na íntegra. RESULTADOS: L.S.T., 75 anos, brasileira, casada, 

católica, natural de Pompéia (SP), reside em Curitiba. Há mais de um ano foi levada 

ao hospital por apresentar quadro de Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória 

Crônica com insuficiência respiratória tipo II com necessidade de ventilação 

mecânica (VM) permanente (por conta da fraqueza muscular pela doença de base 

neurológica – sem sinais de sepse pulmonar na admissão), em 31 de maio de 2015. 

Paciente em pós-operatório tardio de laparotomia e gastrorrafia, afebril, hidratada, 

acianótica e encontra-se acordada, contactante, responde a estímulos, emagrecida 

e restrita ao leito. Faz uso de traqueostomia em ventilação mecânica, em modo 

assistida controlada mantendo bom padrão respiratório e cateter venoso central em 

subclávia, com curativo opsite limpo e seco, sem presença de sinais flogísticos. 

Apresenta abdômen flácido e timpânico, recebe dieta VO com boa aceitação, 

diurese e evacuação presente no período, com aspecto pastoso e faz uso de fralda. 

Aos sinais vitais: PA: 120/80 mmHg; P: 73 bpm; T: 36,1°C. DIAGNÓSTICOS DE 
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ENFERMAGEM: Insuficiência respiratória; Fraqueza muscular; Insuficiência renal; 

Disfunção neurológica, cardiológica e metabólica. Diante disto, os cuidados de 

enfermagem que devem ser realizados a paciente incluem: oxigenoterapia, manter 

decúbito elevado para maior expansão torácica, ventilação de ar fresco, verificar 

sinais vitais de 4 em 4 horas, monitorar nível de consciência, reação pupilar, funções 

motoras, deixar as persianas abertas para a entrada de luz solar, suporte 

psicossocial, suporte nutricional, realizar o balanço hídrico, monitorar a hidratação 

da pele, estimular atividade conforme a tolerância, avaliar níveis de HCT 

(Hidroclorotiazida) e HB (Hemoglobina), orientar quanto a importância de restrições 

hídricas e promover um ambiente agradável e com menos estresse. 

RESULTADOS: Em sua teoria ambientalista, Florence Nightgale tem como principal 

foco a intervenção sobre o meio ambiente do paciente com o propósito de o colocar 

na melhor condição para ação da natureza. Fornecendo aos enfermeiros 

orientações para serem executadas em prol de trazer benefícios ao paciente. 

Segundo Florence, as práticas que se destacam são: Ventilação: Florence (1858), 

valorizava a manutenção de ar fresco, sem correntes de ar. Sendo o primeiro e 

último princípio sobre o qual a atenção da enfermeira devia se fixar, a conservação 

do ar puro sem que o paciente sentisse frio. O qual tem grande importância pois 

evita a proliferação de várias doenças. Iluminação: Deixar as persianas abertas 

durante o dia não somente para a iluminação do ambiente, mas também para a 

entrada direta da luz solar. Calor: Prevenir a perda de calor vital, sendo fundamental 

à recuperação, também dando a devida atenção para o caso de a paciente 

apresentar episódios febris. Limpeza: Grande importância da higiene do ambiente, 

pois, se o mesmo estiver sujo, se torna fonte para infecções. E no caso desta 

paciente, os cuidados feitos são: banho no leito, troca de frauda e curativo opsite. 

Ressaltando a importância de que a enfermeira esteja sempre limpa e lave 

constantemente as mãos, promovendo alívio e conforto ao paciente. Ruídos: É 

necessário que a enfermeira esteja atenta a proporcionar um ambiente silencioso, 

para uma boa recuperação e descanso do paciente. Alimentação: É fundamental 

para o processo de cura, devendo ser observada pela enfermeira, pois cada doença 

há uma dieta específica, e para esta paciente que apresenta polineuropatia 
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desmielinizante inflamatória crônica, recebe dieta VO com boa aceitação quando 

bem acordada. CONCLUSÃO: Neste estudo de caso apresentado, percebemos o 

quão essencial é os conceitos de Florence Nightgale, que originou mudanças tanto 

na sua época, como atualmente contribuindo grandemente para os cuidados de 

Enfermagem feitos diariamente a pacientes, gerando benefícios para o bem estar 

dos pacientes, tanto no ambiente como em sua saúde. 

 

DESCRITORES: Polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (PDIC), 

Enfermagem, Ambiente. 
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OCORRÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR ISQUÊMICO DURANTE CIRURGIA 

DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: RELATO DE CASO 

Evelyn Souza Orsatto1; Karina Mariana Lindolfo de Oliveira1; Logan Camargo dos 

Santos1; Maria Victoria Secchi Ribeiro1; Patrícia Beatriz da Silva1 Michel Marcos 

Dalmedico2 

 

INTRODUÇÃO: A revascularização do miocárdio (RVM) é um tipo de cirurgia 

cardíaca na qual realiza-se uma ou mais pontes (“by-pass”) entre a artéria coronária 

comprometida e outra artéria (aorta geralmente). O by-pass é realizado por meio de 

condutos, estes são enxertos que podem ser da própria pessoa (auto enxertos) ou 

sintéticos. Os enxertos sintéticos são pouco utilizados, portanto as coronárias 

obstruídas recebem pontes com enxertos de safena, com o objetivo de 

reestabelecer o fluxo sanguíneo para as áreas comprometidas do coração. Os 

objetivos do tratamento cirúrgico da insuficiência coronariana são aliviar sintomas, 

proteger o miocárdio isquêmico, melhorar a função ventricular, prevenir a 

recorrência do infarto agudo do miocárdio, recuperar o paciente físico, psíquica e 

socialmente, prolongar a vida e a sua qualidade. No entanto, assim como em 

qualquer cirurgia cardíaca, a revascularização do miocárdio trata-se de um 

procedimento de alta complexidade, o que lhe confere alto grau de risco operatório 

(SILVA; LIMA; VIRGÍNI; 2009). Em um estudo feito em um hospital geral no 

município de Cascavel – PR, buscaram-se dados sobre os tipos e as respectivas 

informações que identificassem as complicações ocorridas no período pós-

operatório de revascularização miocárdica. (CARVALHO; MATSUDA; CARVALHO; 

2006). Dentre os sistemas que apresentaram maior índice de complicações, o 

neurológico é o terceiro, com o acidente vascular encefálico sendo o principal. Os 

mecanismos que levam às complicações cerebrovasculares incluem êmbolos de 

aorta aterosclerótica e de outros vasos, êmbolos possivelmente do circuito da  

1 Bacharelandos do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. evelynorsatto@hotmail.com  
karina.lindolfo@hotmail.com logan.camargo2@hotmail.com vic.secchi.ribeiro@gmail.com 
patriciaabeatriz@hotmail.com 
² Mestre em Enfermagem. Especialista em Terapia Intensiva.  Docente do Curso de Enfermagem da 
Universidade Positivo. michedalmedico@yahoo.com.br 
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aparelhagem de by-pass cardiopulmonar e suas tubulações, hipotensão intra 

operatória, particularmente em indivíduos com hipertensão anterior (CARVALHO; 

MATSUDA; CARVALHO; 2006). O mais comum dos acidentes vasculares 

encefálicos em cirurgia cardíaca é o do tipo isquêmico com incidência em mais da 

metade dos pacientes. As principais causas para a ocorrência deste desfecho em 

cirurgia cardíaca são: idade avançada, aorta calcificada, uso de balão intra aórtico, 

angina instável, passado de alto consumo de álcool, arritmia do tipo fibrilação atrial 

(FA), by-pass prévio, e insuficiência cardíaca (ICC), história de doença 

cerebrovascular (DCV), hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença arterial 

periférica, diabetes (DM), (LAIZO; DELGADO; MENDONÇA; 2010). OBJETIVOS: 

O objetivo desse relato de caso é apresentar o risco de acidente vascular encefálico 

isquêmico durante a cirurgia revascularização do miocárdio. METODOLOGIA: 

Estudo descritivo, tipo relato de caso – com dados coletados por meio de prontuário 

eletrônico durante pratica de estágio da disciplina de Processo de Cuidar em 

Enfermagem do Paciente Crítico em Unidade de Terapia Intensiva, realizado em 

Unidade de terapia intensiva de hospital de alta complexidade situado em Curitiba 

(PR), por acadêmicos do terceiro ano do curso de Enfermagem da Universidade 

Positivo.  A coleta de dados ocorreu entre março e abril de 2016. RESULTADOS: 

J.P.S, sexo masculino, 72 anos, católico, aposentado, casado, dois filhos, residente 

em Campo Largo –PR, interna com quadro de fadiga intensa, palpitação, arritmia, 

dispneia intensa, acompanhada de tosse ao deitar, sendo confirmado o diagnostico 

clinico de insuficiência cardíaca, com necessidade de encaminhamento eletivo ao 

centro cirúrgico para a realização de Revascularização do Miocárdio. No 

transoperatório o paciente evoluiu para um quadro de Acidente Vascular Encefálico 

Isquêmico, não identificado devido a indução anestésica. De acordo resultados de 

uma pesquisa realizada por Junior (2009), 45.432 pacientes foram submetidos a 

uma revascularização do miocárdio, onde 705 (1,6%) tiveram um acidente vascular 

encefálico isquêmico. Após um pico de incidência em 1988 (2,6%), essa taxa 

declinou 4,69% ao ano, apesar do aumento da prevalência de hipertensão, diabetes 

e acidente vascular encefálico isquêmico prévio dos pacientes submetidos à 

revascularização do miocárdio (NASSAR JUNIOR, 2009). Do total de casos de 



226 
 

acidente vascular encefálico isquêmico 40% foram intra operatórios, 58% pós-

operatórios e 2% não tiveram seu momento determinado. O pico de incidência do 

acidente vascular encefálico isquêmico pós-operatório foi 40h após a cirurgia. No 

primeiro pós-operatório houve a confirmação do diagnóstico por meio de tomografia 

computadorizada de crânio, que evidenciou extensa área de isquemia. A perda da 

janela terapêutica (até quatro horas após evento isquêmico) resultou em um estado 

vegetativo persistente, classificação de escala de Glasgow em 8 (abertura ocular 4, 

resposta verbal 1, resposta motora 3), hemiplegia à direita e hemiparesia a 

esquerda, além da necessidade de suporte ventilatório mecânico. Cerca de um mês 

após o evento, o paciente evoluiu a óbito em consequência das complicações 

oriundas do quadro neurológico critico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

revascularização do miocárdio trata-se de um procedimento da alta complexidade, 

em que o paciente, além dos agravos à saúde que resultaram na necessidade de 

intervenção cirúrgica, está exposto a diversos riscos no trans e pós-operatório, com 

destaque para a ocorrência de acidente vascular encefálico isquêmico. 

Considerando que o acidente vascular encefálico isquêmico é fator individual de 

aumento nos índices de morbimortalidade dos pacientes pós-revascularização, este 

evento deve ser rapidamente tratado, competido aos profissionais de enfermagem, 

a identificação precoce à beira do leito. O caso chamou a atenção pelos riscos de 

injurias secundarias como acidente vascular encefálico frente a uma cirurgia 

cardíaca de revascularização do miocárdio, podendo comprometer a qualidade de 

vida de uma paciente independente em suas atividades de vida diária, tornando-o 

totalmente dependente na realização de seu autocuidado. 

 

DESCRITORES: Revascularização do Miocárdio, Complicações, Enfermagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA SEGUNDO OS CONCEITOS DE FLORENCE NIGHTINGALE 

Rafaela Marlene Peiter da Silva¹, Suelen dos Santos¹,Kondara Swiatyi¹, Kátia 

Renata Antunes Kochla2  

 

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca é a via final de uma cardiopatia qualquer 

que seja ela: um infarto maltratado, hipertensão sem tratamento, problemas nas 

válvulas do coração. Tudo isso resulta na falência do coração, e em consequência 

em uma insuficiência cardíaca (ALBUQUERQUE, 2015).  

A insuficiência das câmaras esquerda e/ou direita do coração resultam em um 

débito insuficiente para atender as necessidades tissulares e provoca congestão 

vascular e sistêmica, afecção denominada insuficiência cardíaca (GEISSLER, 

2003). Um estudo publicado na Revista de Arquivos Brasileiros de Cardiologia da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) mostra que 50.000 pessoas morrem 

todo ano no Brasil por complicações cardíacas (OMS, 2013). A estimativa é que 

100.000 novos casos são diagnosticados ano após ano no Brasil. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (2011 - 2016) 23 milhões de pessoas sofrem com 

a doença de Insuficiência Cardíaca em todo o mundo. O estudo aponta que as 

doenças do coração são um problema de saúde pública importante e faz duas 

constatações: a elevada taxa de mortalidade intra-hospitalar e a grande taxa de 

reintegrações. A IC acomete mais pessoas idosas e tem alta taxa de mortalidade. 

Em um ano, 40 % de 1.270 pacientes pesquisados, internados em 51 hospitais 

públicos e privados em 21 cidades brasileiras, morreram. É uma alta taxa de 

mortalidade e necessita de um tratamento eficaz e rigoroso para que consiga 

melhoras na condição física do paciente (ALBUQUERQUE, 2015). 

JUSTIFICATIVA: Durante o estágio da disciplina de Semiologia e Semiotécnica 

1. Acadêmicas da 1ª serie do curso de enfermagem da Universidade Positivo  
2. Enfermeira da Prefeitura Municipal de Araucária, Professora Titular do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutora em Enfermagem pelo 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - PPGENF UFPR, Membro do Grupo Multiprofissional 
em Saúde do Adulto (GEMSA), do grupo da UP de pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e 
Educação em Saúde da Universidade Positivo). 
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 nos foi oportunizado entrevistar um paciente, e entender complexidade de sua 

patologia e dos cuidados de Enfermagem que englobam desde a prevenção a 

reabilitação. O enfermeiro e a equipe de saúde devem conhecer sobre a patologia 

para atuarem de maneira efetiva durante a prevenção e tratamento. Diante deste 

contexto a questão que norteou a pesquisa foi: Quais os cuidados de Enfermagem 

ao paciente com insuficiência cardíaca sob o olhar de Florence?  OBJETIVO: 

Descrever os cuidados de Enfermagem ao paciente com insuficiência cardíaca 

com os conceitos da Teoria Ambientalista de Florence. METODOLOGIA: Estudo 

de caso, realizado em um hospital privado localizado na cidade de Curitiba/PR em 

agosto de 2016, composto por 70 leitos, dividido em 38 apartamentos, 12 

enfermarias, 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva e 11 de Unidade 

Coronariana e Cerebrovascular.  O paciente escolhido para o estudo foi do sexo 

masculino, 76 anos de idade, diagnosticado com insuficiência cardíaca, internado 

para realização de exames para troca de válvula mitral. A coleta de dados foi 

realizada de acordo com auxílio do roteiro padronizado da disciplina de Semiologia 

e Semiotécnica em Enfermagem. Os resultados foram organizados em: Histórico 

de Enfermagem, Exame físico, Levantamento de problemas de enfermagem e 

Cuidados de enfermagem com os conceitos da Teoria Ambientalista de Florence. 

Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa por se tratar de um 

trabalho acadêmico que não será publicado na íntegra. RESULTADOS: J. L. F, 76 

anos, brasileiro, viúvo, três filhos, católico, natural de rio das pedras, aposentado, 

reside com a filha na cidade de Curitiba, em moradia própria. Procurou o Instituto 

de neurologia de Curitiba para a realização de exames para troca de válvula mitral, 

com diagnóstico de insuficiência cardíaca, realizado a 19 anos revascularização 

miocárdica, AVC a 6 anos com paralisia dimidio direito, dislalia e implante de marca 

passo em 2003. Alimentação via oral sem alterações, ingesta hídrica de 500 ml/dia, 

apresentando ganho de 10 kg nos últimos seis meses. Diurese presente em fluxo 

adequado, evacuação regular de aspecto castanho. Tabagista a 40 anos. 

Apresenta afasia e fluência verbal alterada como sequelas do AVC. Ao exame 

físico PA: 130/60 mmHg; FC: 87 bpm; T: 35,7ºC; SPO2 96%. Cabeça: crânio 

simétrico, couro cabeludo íntegro, sem presença de cabelo e de sujidades. Face: 
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simétrica, sem lesões. Olhos: simétricos, conjuntivas coradas, pupilas isocóricas e 

foto reagentes. Pavilhão auricular: simétricos, apresentando higiene satisfatória. 

Nariz: simétrico, íntegro, óstio livre. Boca: lábios corados, língua integra, Mucosa 

íntegra, mobilidade normal. Tórax: simétrico, ausculta pulmonar apresentando 

murmúrios vesiculares em base direita, expansibilidade pulmonar preservada, 

apresentando expectoração de coloração amarelo clara. Ausculta cardíaca: 

Bulhas cardíacas rítmicas e normofonéticas. Levantamento de problemas: - 

Tabagista. CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Monitorar a ingesta e a excreta a 

cada 2 horas; Manter a posição de Fowler; Verificar a resposta ao tratamento 

diurético; Avaliar a distensão venosa jugular, edema periférico; Orientar dieta 

hipossódica; Orientar restrição hídrica;  Proporcionar conforto ao paciente; 

Oferecer apoio emocional; Manter o paciente em repouso, Avaliar o grau de 

atividade a que ele poderá se submeter; Explicar antecipadamente os esquemas 

de rotina e as estratégias de tratamento; Incentivar e permitir espaços para o 

cliente exprimir medos e preocupações; Apoiar emocionalmente o cliente e 

familiares; Promover ambiente calmo e tranquilo; Estimular e supervisionar a 

respiração profunda; Executar exercícios ativos e passivos com os MMII; Pesar o 

paciente diariamente; Realizar balanço hídrico; Anotar alterações no 

funcionamento intestinal; administrar medicamentos conforme prescrição médica; 

Observar o aparecimento de sinais e sintomas de intoxicação medicamentosa; 

Transmitir segurança na execução das atividades; Manter o quarto com iluminação 

natural durante o dia; Incentivar higiene pessoal diariamente; Orientar limpeza do 

ambiente duas vezes ao dia e desinfecção concorrente. DISCUSSÃO: Florence 

ressaltava a importância da variedade no dia a dia da pessoa, onde a monotonia 

não pode ter vez. A cor e a forma como instrumentos de recuperação e que os 

efeitos vão do corpo à mente e vice-versa. O valor e a qualidade da alimentação, 

seus horários regulares, os prejuízos de sua ausência, entre outros. Ainda a 

questão da limpeza de quartos e paredes, o cuidado com as roupas de cama e o 

confinamento do cliente acamado como mais um malefício (CARRARO, 2001). 

Ainda sobre a higiene pessoal, esperanças e conselhos, assim como a observação 

do cliente eram conceitos tratados com muita importância na sua teoria. 
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CONCLUSÃO: Em nosso estudo foi possível compreender que os cuidados de 

enfermagem segundo Florence são de suma importância para uma boa promoção 

da saúde física e mental, bem como uma boa recuperação para o paciente em 

todas as etapas do tratamento. O ambiente interfere na reabilitação do paciente e 

deve ser tratado como fator fundamental para um bom prognóstico. 

DESCRITORES: Insuficiência Cardíaca, Enfermagem, Ambiente. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM SOB O OLHAR DE FLORENCE A UM 

PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

Fernanda Suelen Batista1; Franciellen Veiga da Silva1; Gisele Melo1; Karen 

Aparecida dos Santos1; Denise Faucz2 

 

INTRODUÇÃO: Insuficiência Cardíaca (IC) é o estado fisiopatológico em que uma 

anormalidade da função cardíaca é responsável pela falência do coração em 

bombear sangue em uma velocidade e/ou força adequadas para atender as 

exigências dos tecidos, ou em repouso ou em exercício (WOODS; FROELICHER; 

MOTZER, 2000). No Brasil a causa mais comum da insuficiência cardíaca é a 

doença arterial coronariana onde há um estreitamento dos vasos coronarianos, que 

são responsáveis por levar oxigênio ao músculo cardíaco, pela presença de placas 

de gordura podendo levar a isquemia e infarto. Também podem levar a esta 

condição clínica alterações nas válvulas cardíacas, níveis pressóricos não 

controlados, inflamações do músculo cardíaco, Doença de Chagas e outras causas. 

A Insuficiência Cardíaca é, portanto, uma doença de alta incidência e prevalência, 

sendo a principal causa de internações em idosos, acarretando elevados índices de 

morbimortalidade. A detecção precoce de fatores de risco e de pacientes com IC 

assintomáticos previne o desenvolvimento da síndrome clínica da IC e a piora da 

classe funcional, mostrando que o tratamento adequado da IC diminui os custos em 

internação hospitalar e a morbimortalidade da doença (NOGUEIRA; RASSI; 

CORRÊA, 2010). No Brasil, a insuficiência cardíaca é a terceira causa de morte 

entre as doenças cardiovasculares, perdendo apenas para o ataque cardíaco e o 

acidente vascular cerebral. Estima-se que no Brasil 6 milhões de pessoas sofrem 

de insuficiência cardíaca. Segundo dados do DATASUS, há no Brasil cerca de dois  

¹ Acadêmicas da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo – Curitiba – Paraná – 
Brasil. Contato: fernandabatista2012@hotmail.com, sansynha@hotmail.com, gmgisa@hotmail.com, 
karensantos90@hotmail.com.  
² Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
Positivo. Líder do Núcleo de Estudos Cuidado e Ensino em Saúde 
(NECES).denisekle@yahoo.com.br 
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milhões de pacientes com IC, sendo diagnosticados 240 mil casos por ano. As 

projeções indicam que, em 2025, o Brasil terá a sexta maior população de idosos, 

aproximadamente, 30 milhões de pessoas (15% da população total). Isso deve 

resultar na multiplicação dos casos de IC e dos gastos com essa síndrome  

(BOCCHI et al, 2012) Para um promover um ambiente adequado ao paciente com 

IC, podemos aplicar a teoria de Florence Nightingale, que propõe um processo 

restaurador da saúde, no qual a função da enfermeira é equilibrar o meio ambiente, 

com o intuito de conservar a energia vital do paciente a fim de recuperar-se da 

doença, priorizando o fornecimento de um ambiente estimulador do 

desenvolvimento da saúde para o paciente  (GEORGE, 1993). JUSTIFICATIVA: A 

aplicação do cuidado na visão do ambiente de Florence traz uma perspectiva 

diferenciada para o atendimento de enfermagem ao paciente com Insuficiência 

cardíaca, propiciando um atendimento individualizado e humanizado. OBJETIVO: 

Descrever os cuidados aplicados ao portador de Insuficiência Cardíaca com ênfase 

nos conceitos de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Estudo do tipo estudo de 

caso, realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada na cidade de 

Curitiba/PR. O paciente estudado é do sexo masculino, 75 anos natural de Curitiba, 

com diagnostico de Insuficiência Cardíaca descompensada, hipertenso e 

hipotireoidismo. A coleta de dados foi realizada durante o período de atendimento 

na UPA e teve como guia o roteiro padronizado da disciplina Semiologia e 

Semiotécnica em 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 integra. RESULTADOS: M.F.P., 75 anos, sexo masculino, 

brasileiro, viúvo, 1 filha, 1 neto, reside em Curitiba, moradia própria, aposentado. 

Atendido pelo SAMU em sua residência com queixas de dispneia, tosse, dor 

torácica e diarreia e encaminhado à UPA. Relata 3 Infartos Agudos do Miocárdio, 

realizou revascularização do miocárdio e cirurgia de Ponte Safena. Consciente, 

lúcido, com oxigenioterapia em máscara a 2L/min. Visão em Olho Direito diminuída 

após sequelas de varicela. Ao exame físico: PA: 90x50mmHg; P: 70bpm; FR 27; 

Temperatura: 35,5 SPO%: 85%; Dextro: 172mg/dl; Diurese 600ml. Cabeça: Crânio 

simétrico, ausência de dor, sem protuberâncias a inspeção, com presença de cabelo, 
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integro e sem sujidade. Face: sem alterações. Olhos e pálpebras: Olho Direito com 

pupila miótica, íris com manchas esbranquiçadas, e mucosa desidratada, Olho 

esquerdo com Iris castanho claro, esclera amarelada, pupilas isocórica e foto 

reagente. Nariz: Simétrico, sem desvio de septo e lesões aparentes, higienizado. 

Pavilhão Auricular: Cartilagem em boa condição, higienizada, com pouca perda 

auditiva. Boca ressecada, língua integra, mobilidade normal, mucosa oral integra, 

corada e sem edema. Pescoço: Sem alterações volumétricas, mobilidade traqueal 

preservada. Pele: ressecada, apresentando manchas esbranquiçadas em MMSS. 

Unhas: Higienizadas, integras e com perfusão periférica normal. Tórax simétrico, 

com cicatriz sem queloides. Ausculta pulmonar com presença de murmúrios 

vesiculares com estertores finos bibasais. Ritmo respiratório dispneico, com tosse 

não produtiva. Ausculta cardíaca: Bulhas cardíacas rítmicas normofonéticas. 

Abdome: globoso, porém flácido, com ruídos hidroaéreos presentes, percussão 

timpânica. Membros Inferiores: Tônus muscular diminuído, com queixas alérgicas 

aos movimentos. Deambulando com auxílio. DISCUSSÃO: Florence Nightingale 

reconhecida como pioneira no que se refere ao pensamento filosófico, científico e 

ético para a enfermagem deixou através da Teoria Ambientalista, seus preceitos de 

cuidado de enfermagem. O meio ambiente engloba os elementos externos ao 

paciente que afetam a saúde do mesmo e o processo de cura, como ventilação: 

provisão de ar fresco, sem correntes de ar. Florence dizia que conservar o ar que o 

paciente respira tão puro quanto o ar exterior, sem deixá-lo sentir frio é o primeiro e 

último princípio sobre o qual a atenção da enfermeira deve fixar-se, sem o que todo 

o restante que possa fazer por ele não terá nenhum valor...” Iluminação: os doentes 

têm, depois do ar puro, a necessidade de iluminação, “e não é apenas a claridade 

que desejam, mas a luz solar direta”. Calor: a enfermeira deve observar 

atentamente o paciente a fim de evitar que ele se resfrie, prevenindo a perda de 

calor vital, essencial à recuperação (GEORGE, 1993). O ambiente da UPA estava 

limpo, o paciente higienizado, foi proporcionado alívio e conforto, bem arejado, com 

iluminação adequada, a alimentação controlada cuidadosamente pela enfermeira, 

prevalecendo o silencio, para complementar os outros componentes. No ambiente 

psicológico, Florence reconhece que um ambiente negativo pode resultar em 
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estresse físico, afetando emocionalmente o paciente. Para evita-lo, recomenda que 

se ofereça ao paciente uma variedade de atividades para manter sua mente 

estimulada, enfatizando a necessidade de comunicar-se com ele, dispensando-lhe 

atenção, evitando interrupções e tratando de assuntos agradáveis, evitando 

encorajar falsas esperanças. O ambiente social é visto como essencial na 

prevenção de doenças e refere-se especialmente à coleta de dados relativos a elas, 

na qual a enfermeira deve empregar todo seu poder de observação (GEORGE, 

1993). Sempre que possível atender as solicitações do paciente, propiciar um 

ambiente hospitalar agradável, propor uma caminha, ler uma revista, receber visita 

de algum familiar e ter uma boa comunicação com a equipe de saúde para benefício 

de sua recuperação. A doença é vista como um processo restaurador, que traduz 

um esforço da natureza para corrigir um processo de envenenamento ou de 

desgaste iniciado dias, meses ou anos antes. Por isso a Enfermagem tem por 

principal função colocar o paciente em suas melhores condições para a natureza 

agir sobre ele. A Enfermeira ajuda o doente a manter suas forças vitais a fim de 

prevenir a doença, resistir a ela ou recuperar-se dela. O ser humano é considerado 

por Florence como beneficiário maior das atividades de Enfermagem, pois o ser 

humano tem habilidade e responsabilidade de alterar sua situação existencial. 

Florence Nightingale 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 (GEORGE, 1993). 

CONCLUSÃO: No estudo de caso foi apresentado a teoria ambientalista de 

Florence Nightingale, que visa o bem-estar do paciente através do local-limpo em 

que está inserido, conta também com o ambiente psicológico e social em harmonia 

para recuperação do paciente. A saúde tem sido o maior bem produzido e a 

melhoria da qualidade de vida como uma busca constante. Proporcionando ao 

paciente um bom atendimento, cuidando da sua higiene pessoal, a administração 

correta   de medicamentos e alimentos na sonda, troca de decúbito, sempre 

observar e tirar sinais vitais do paciente, visando a recuperação do paciente. 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Através desta pesquisa podemos 

contribuir com a Enfermagem enfatizando os cuidados necessários ao cuidado do 
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paciente, como não apenas ver o paciente e seu leito, mas sim tudo que há ao seu 

redor e que pode influenciar na sua promoção a saúde.  

 

DESCRITORES: Enfermagem, Insuficiência Cardíaca, Cuidados de Enfermagem, 

Teoria da Enfermagem. 
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APLICAÇÃO DA TEORIA DE FLORENCE NIGHTINGALE NOS CUIDADOSA 

UM PACIENTE COM ATROFIA MUSCULAR TIPO I (DOENÇA DE WERDNING 

HOFFMANN) 

Joyce Oliveira42, Maria Fernanda Santos¹, Mayara Nunes¹, Mylena Cruz¹; Kátia 

RenataAntunes Kochla43; Denise Fauczkletembeg² 

 

INTRODUÇÃO: Atrofia muscular espinhal tipo 1, ou também conhecida como 

doença de Werdning Hoffmann, consiste na hipotonia psicomotora, onde há uma 

degeneração dos neurônios localizados no corno anterior da medula espinhal, 

devido a uma alteração genética recessiva ocasionada pela junção de genes dos 

progenitores (TOPOLAGLU; HALUK, 2009). Pode se manifestar desde a fase 

intrauterina até os 3 meses de vida extrauterina. O número de casos é 1 a cada 

10.000 pessoas. O portador apresenta diminuição dos movimentos corporais após 

o nascimento e ainda uma fraqueza aguda principalmente em membros inferiores, 

pois os mesmos se encontram estendidos em rotação e abdução externa. Os 

membros superiores ficam em posição batráquio, estendidos ao lado do tronco, 

diferentemente da posição esperada de um neonato sadio. Devido a todas essas 

características recorrem a dificuldade de sucção, deglutição e respiração, 

favorecendo assim infecções respiratórias, desnutrição e redução da imunidade, 

que por infortúnio ocasiona o óbito. Durante o curso de nossos estudos tivemos a 

experiência de conhecer um paciente que apresenta o quadro de atrofia muscular 

tipo I e este fato nos incentivou a realizar um estudo detalhado de sua situação. 

Para que possam ser efetivos os cuidados de enfermagem ao paciente com tal 

situação, é preciso realizar procedimentos com base na Teoria Ambientalista de 

Florence Nightingale, que traz entre seus preceitos o foco no meio ambiente do 
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paciente, que envolve condições e influências internas e externas, proporcionando 

meios de prevenção e contribuindo para a saúde ou para a doença. (BOCK et al., 

2009). OBJETIVO: Descrever os cuidados de enfermagem a serem ministrados a 

paciente com Atrofia muscular espinhal tipo 1 com ênfase na teoria Florence 

Nightingale. METODOLOGIA: Estudo do tipo estudo de caso foi realizado em uma 

casa privada com serviço de Home Care 24 horas, localizada em Curitiba/PR, em 

agosto de 2016. O paciente escolhido para o estudo foi do sexo masculino, 12 anos 

de idade com diagnóstico de AME do Tipo I, submetido aos cuidados para seu bem-

estar diariamente. A coleta de dados foi realizada durante o atendimento de 

enfermagem e teve como guia o roteiro padronizado na disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica (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: L.F.L.B 

12 anos, brasileiro, natural de Curitiba, reside com seus pais no município de 

Curitiba em moradia própria. Internado com sistema de home care desde os dois 

anos de idade devido ao seu diagnóstico. Seus primeiros sinais de atrofia 

aconteceram com 3 meses de idade, a mãe desconfiou de algo porque o mesmo 

apresentava pouca movimentação. Não há nenhum membro da família com a 

mesma patologia. Faz uso de dieta em sonda gástrica a 400ml/h a cada 3 horas em 

bomba de infusão, diurese em fralda com aspecto alaranjado, eliminação intestinal 

pastosa sob uso de fralda. O desconforto relatado é a déficit de coordenação motora, 

juntamente com uma insuficiência respiratória, com o avanço da patologia. Ao 

exame físico: PA: 90/60 mmHg; P: 122 bpm; T: 35,6 C; SPO%: 95%. Cabeça: Crânio 

assimétrico, coluna com escoliose, integro e sem sujidade. Face: Pele hidratada, 

apresentando lesões de pele (dermatite). Olhos e pálpebras: Iris castanho, esclera 

branca, pupilas isocóricas e foto reagente. Nariz: Simétrico, sem desvio de septo e 

lesões aparentes, higienizado. Pavilhão Auricular: Cartilagem em boa condição, 

higienizada, sem problemas auditivos. Boca hidratada, língua integra, sem 

mobilidade, mucosa oral integra, corada e sem edema. Pescoço: Com alterações 

volumétricas, traqueostomizado com uso de respirador 24 horas, pulso carotídeo 

palpável, jugulares não visíveis não ingurgitadas, mobilidade traqueal prejudicada. 
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Membros Superiores: Integro. Unhas: Higienizadas, integras e com perfusão 

periférica diminuída. Tórax assimétrico, 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 

ruídos hidroaéreos presentes percussão timpânica. Membros Inferiores: Tônus 

muscular diminuído em Membro Interno Esquerdo e Direito. Recluso ao leito. 

DISCUSSÃO: Florence relata em sua obra Notes on Nursing (1859), cuidados com 

o meio ambiente externo, como limpeza, aeração ideal, iluminação e aquecimento. 

Ela também une aspectos internos do paciente, quanto sua situação mental e 

emocional. Fatores internos e externos são firmados não somente para alivio e 

conforto do paciente, mas também para manter e restaurar a saúde e prevenir 

doenças (CORTEZ,1859). No ambiente é necessária a circulação de ar puro, com 

ausência de corrente de ar, o local deve ser limpo e claro para dificultar a reprodução 

de microorganismos que atacam principalmente um organismo já bem debilitado 

como um paciente imunodepressivo com atrofia muscular (CARRARO, TELMA 

ELISA). “Onde há sujeiras há bactérias, infecções”. Lembrando que quanto mais 

limpo e organizado for o ambiente do paciente isso lhe proporcionara um alivio e 

conforto, além de prevenção contra infecções. A dieta do paciente também entra 

nos padrões de cuidados essenciais que Florence divulga em seu livro, pois para 

cada doença há uma regra a ser seguida, neste caso o paciente tem sonda de 

gastrostomia que é higienizada diariamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao 

considerarmos os preceitos de Florence podemos aplica-los junto aos cuidados 

prestados ao paciente com atrofia muscular quanto a iluminação adequada, pois 

devido ao mesmo estar recluso ao leito a síntese de vitamina D torna-se dificultada. 

Quanto a limpeza do local, o paciente tem sua imunidade diminuída por falta de 

contato com meio externo, assim é muito suscetível a ação de microorganismos, a 

limpeza diminui a proliferação dos mesmos. Outro fator importante é a alimentação, 

a dieta de um paciente que não possui deglutição necessita ser realizada por sonda, 

a qual tem uma regra nutricional que deve ser seguida. CONTRIBUIÇÕES PARA 

A ENFERMAGEM: A aplicação dos cuidados de Florence no cuidado ao paciente 
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reforça que o conhecimento das técnicas é essencial na melhoria da qualidade de 

assistência prestada ao paciente. 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM À PACIENTE HOSPITALIZADO POR 

PNEUMONIA 

Francisco de Paula Salgario44, Jéssica Mayra Schonrock¹, Josué da Silva¹, Júlio 

César B. Pontes¹, Kátia Renata Antunes Kochla45, Denise Faucz Kletemberg46 

 

INTRODUÇÃO: Pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, órgãos 

duplos localizados um de cada lado da caixa torácica, pode acometer a região dos 

alvéolos pulmonares onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios e 

as vezes, os intersticiais (SILVA et al, 2012). Existem mais de 100 tipos de micróbios 

que podem provocar um quadro de pneumonia, incluindo bactérias, vírus e fungos 

A pneumonia atinge principalmente os extremos da população: crianças com menos 

de 5 anos de idade e idosos com mais de 65 anos. De acordo com a base de dados 

do DATASUS, de Departamento de Informática do SUS, a pneumonia afeta cerca 

de 2,1 milhões de brasileiros todos os anos, com mais de 960 mil casos por ano, é 

a principal causa de internação hospitalar e a quinta causa de morte no Brasil 

(NEPOMUCENO et al, 2014) A Os pulmões fazem parte do sistema respiratório, 

constituído também pelas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, 

bronquíolos e alvéolos. Respirar é essencial para a vida, o ar penetra pelas fossas 

nasais, onde é aquecido e umidificado, que são recobertas pelos cílios, cuja 

finalidade é reter as partículas mais espessas de poeira. Após, o ar desce pela 

faringe, passa pela laringe e chega a traqueia, que é formada por anéis de 

cartilagem (SILVA et al, 2012.) Dentre os diagnósticos de enfermagem que a North 

American Nursing Diagnosis Association, Truppel et al. (2009) propõe para 

pneumonia os seguintes: Intolerância à atividade: Relacionado aos problemas 

respiratórios, redução de mobilidade causada pela doença, incapacidade de realizar 

                                                   
44 Acadêmico da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. fsalgario@gmail.com; 
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Enfermeira do Departamento de Urgência e Emergência da Prefeitura Municipal de Araucária.  

46 Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
Positivo. Líder do Núcleo de Estudos Cuidado e Ensino em Saúde 
(NECES).denisekle@yahoo.com.br 
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uma ou mais atividades da vida diária, incapacidade de realizar uma ou mais 

atividades envolvidas nos cuidados pessoais (pacientes dependentes); 

Desobstrução de vias aéreas ineficaz: Relacionado a mudança na frequência 

respiratória, secreção de muco, ruídos adventícios respiratórios, entre outros; Déficit 

no autocuidado: Relacionado a incapacidade lavar corpo ou parte dele, 

incapacidade de realizar higiene pessoal, Padrão respiratório ineficaz: Relacionado 

a alteração na profundidade respiratória, fadiga da musculatura respiratório, uso de 

musculatura acessório para respirar; Risco de infecção: Fator relacionado a 

aumento de exposição ambiental ao patógeno, procedimentos invasivos, defesa 

primária inadequada. JUSTIFICATIVA: A identificação dos diagnósticos de 

enfermagem suscita a reflexão sobre as intervenções de enfermagem necessárias 

para o atendimento ao paciente com pneumonia, que proporcionam melhor 

efetividade e qualidade na assistência prestada por este profissional. OBJETIVO: 

Identificar as intervenções de enfermagem à paciente com paciente portador de 

pneumonia hospitalizado. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo estudo de 

caso, realizado no hospital privado em Curitiba/PR, em julho de 2016. De caráter 

privado, é composto por 196 leitos, distribuídos em 10 setores. O paciente escolhido 

para estudo foi do sexo masculino, 76 anos de idade com diagnóstico de Pneumonia. 

A coleta de dados foi realizada durante a internação e teve como guia o roteiro 

padronizado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem. Os dados 

coletados foram obtidos em prontuário eletrônico (TASY®) e a partir de um roteiro 

estabelecido na disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem. O roteiro 

da disciplina apresenta as seguintes informações: dados de identificação, histórico 

de enfermagem, descrição específica (exame físico) levantamento de problemas. 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: W.A, 76 anos, casado, 7 filhos, natural de Curitiba, reside com 

esposa, mora em casa própria, policial aposentado atualmente toca violão nas 

noites. Ao exame físico: PA:130x80; P:80;T°:36,2;SPO%:99%;  Crânio simétrico, 

couro cabeludo e cabelos com higiene insatisfatória, face, olhos, orelhas e nariz 

simétricos, acuidade visual preservadas, tórax simétrico com expectoração de 
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aspecto esverdeado de coloração clara, com boa ausculta pulmonar,  apresenta 

dispneia aos  esforços, abdômen simétrico indolor a palpação RHA presentes, 

coluna, MMSS e MMII preservados, com força motora normal, unhas não íntegras, 

integridade cutânea preservada, aspecto de pele espessa e áspera, não apresenta 

UP, eliminações vesical e intestinal presentes sem alterações, realizando exames 

laboratoriais e  de imagens e fisioterapia respiratória, com provável alta hospitalar 

para amanhã caso não apresente intercorrências. DISCUSSÃO: Após a anamnese 

e exame físico foi possível relacionar as intervenções individualizadas para este 

paciente: Verificar dados vitais a cada 6 horas; Realizar precaução padrão: realizar 

higiene das mãos, usar EPIs, seguir precauções; realizar higiene oral, promover 

higiene bucal, evitar acúmulo de secreções, evitar mau hálito; elevar cabeceira 30 

a 45º, promover a conforto respiratório; manter as vias aéreas permeáveis; 

higienizar materiais   respiratórios, usar álcool 70% na desinfeção, evitar 

colonização de bactérias, evitar acúmulo de secreções; monitorar os sinais vitais 

atentar a temperatura; verificar e auscultar a respiração, avaliar nível de 

consciência; proporcionar confortar o paciente. CONCLUSÃO: No estudo de caso 

apresentado, foi possível entender um pouco mais sobre a doença que tem o maior 

índice de internações na atualidade, permitindo identificar o papel da enfermagem 

no tratamento e reabilitação destes pacientes.Vimos a importância dos cuidados a 

serem prestados por nós enfermeiros nos dias de hoje, visando um bom exame 

físico e uma educação profissional de qualidade, mantendo ambientes arejados, 

higiene das mãos e bons cuidados gerais com o paciente.  

 

DESCRITORES: 
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APLICANDO OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM UM PACIENTE COM 

ENDOCARDITE INFECCIOSA: ESTUDO DE CASO 

Alex Depetris¹; Bruna Lourenço De Lima¹; Dayana Mattos¹; Marineide Fogaça¹; 

Kátia Renata Antunes Kochla² 

 

INTRODUÇÃO: A Endocardite Infecciosa (EI) é uma doença grave, que resulta 

usualmente da invasão de microrganismos como bactérias ou fungos em tecido 

endocárdico ou material protético do coração, ocorrendo uma infecção da parede 

interna ou das válvulas do coração (SOUZA, 2009). O agente mais frequentemente 

encontrado é o Estreptococos, sendo encontrado também Enterococos, 

Estafilococos e bactérias gram-negativas. A EI é comum ser encontrada em 

pacientes com próteses valvulares e idosos com a imunidade deficiente e 

degeneração valvular, algumas causas da endocardite podem ser defeito congênito, 

lesão na válvula cardíaca, caso anterior de endocardite, colocação de cateter 

intravenoso, implante de piercing bucal e uso de drogas ilícitas injetáveis, pois as 

bactérias entram diretamente na corrente sanguínea através da agulha.  A forma 

como a EI se manifesta pode ser de repente ou se desenvolver de forma mais lenta, 

dependendo da infecção que está originando e outros problemas cardíacos 

associados (VINAGRE, SILVEIRA, NUNES). As manifestações clínicas mais 

comuns que uma pessoa com EI apresenta é hipertermia, calafrios, cefaleia, 

petéquias, em casos mais agudos apresentam dispneia, fadiga, sudorese noturna, 

insuficiência cardíaca, entre outros. Considerada uma condição clínica grave, 

devido ao alto risco de morbidade e mortalidade, a incidência de EI varia entre os 

países, sendo em torno de 3-10/100.000 pessoas ano, aumentando com a idade e 

afetando mais homens do que mulheres. A EI atualmente tem afetado idosos 

submetidos a procedimentos, sem doença valvar prévia ou portadores de próteses  

(1) Acadêmicos da 1ª série do curso de enfermagem da Universidade. 
(2) Positivo Enfermeira da Prefeitura Municipal de Araucária, Professora Adjunto do Curso de 
Graduação da Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutora em Enfermagem pelo 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - PPGENF UFPR, Membro do Grupo Multiprofissional 
em Saúde do Adulto (GEMSA), do grupo da UP de pesquisa (Núcleo de Estudos Cuidado e 
Educação em Saúde da Universidade Positivo). 
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valvares. Em decorrência da alta mortalidade em torno de 25%, devemos ficar 

atentos às complicações clínicas possíveis, como agravamento da lesão valvar pré-

existente, insuficiência cardíaca, embolias sépticas sistêmicas, insuficiência renal e 

em 35% dos casos há necessidade de cirurgia cardíaca. Nem todos os tipos de 

endocardite podem ser prevenidos (CARDOSO, 2012). A profilaxia da endocardite 

é feita nos indivíduos que possuem alto risco de desenvolver endocardite, o 

tratamento é feito com antibióticos, levando em consideração os tipos de bactérias 

infectantes e a adequação do paciente ao medicamento (VINAGRE, SILVEIRA, 

NUNES).  Os antibióticos mais utilizados na profilaxia são as penicilinas, os amino 

glicosídeos e em algumas situações à vancomicina e as cefalosporina. A utilização 

de medidas preventivas, o diagnóstico precoce e a instituição de terapêutica e 

acompanhamento eficaz pode reduzir o impacto sobre a história natural dos 

cardiopatas de risco, bem como a ainda expressiva morbimortalidade da 

endocardite infecciosa (ICON/USP). OBJETIVO: Descrever os cuidados de 

enfermagem sob o olhar de Florence ao paciente com endocardite. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso realizado em 2016. O local de 

estudo foi feito em um hospital do Paraná localizado no município de Curitiba-PR, é 

uma Instituição filantrópica que possui uma Enfermaria com 32 leitos, atende 

pacientes de Sistema Único de Saúde e Convênios. O participante escolhido do 

sexo masculino, 57 anos, casado e com diagnóstico de endocardite. Os dados 

coletados foram obtidos em prontuário eletrônico (TASY) e a partir de um roteiro 

estabelecido na disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem. O roteiro 

de disciplina apresenta as seguintes informações: Dados de identificação, histórico 

de Enfermagem, descrição específica (exame físico) levantamento de problemas e 

diagnósticos e prescrições de Enfermagem, utilizamos a classificação Internacional 

para a prática de Enfermagem (CIPE, Versão 1.0, 2007), as justificativas para as 

prescrições foram baseadas na teoria de Florence Nightingale (Bock et.al., 2009). 

Os resultados foram organizados em: histórico, exame físico, levantamento de 

problemas e cuidados de Enfermagem. O trabalho não foi encaminhado para o 

Comitê de Ética por se tratar de um trabalho acadêmico que não será publicado na 

íntegra. RESULTADOS: Histórico: Paciente do sexo masculino, 57 anos, casado, 
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mora com esposa, motorista aposentado. Deu entrada no SIE (Setor de 

Internamento Emergencial) em um Hospital no Paraná, pós suspeita de Endocardite, 

consciente, orientado, verbalizando, respira em O² com auxílio de cateter nasal 

2lt/min, puncionado AVP em MSE, está sendo monitorado de forma contínua (FC, 

FR, T°, SPO², PNI), apresenta Taquicardia, Normotenso, Eupneico, Normotérmico, 

não refere dor no momento. Paciente refere febre diária há 30 dias, aferida em 

região axilar de 39°C, com melhora parcial com o uso de paracetamol 500mg com 

duração de 4-6 horas e retorno da febre após esse período, persiste com febre 

mesmo após melhora dos sintomas de artralgia, dor retro orbitária. Refere dispneia 

associada ao repouso, dispneia paroxística noturna e ortopneia, pior há 30 dias, 

relata dispneia aos pequenos esforços há 20 anos (uso de 3 travesseiros para 

dormir). Troca valvar mitral – biológica em 02/02/2009 no, apendicectomia em 1990, 

ex tabagista há 1 ano; Exame: corado, hidratado, PA 92/56mmHg, FC 112 bpm, T 

36,3º , FR 14 rpm, mucosas coradas; Tórax: murmúrios vesiculares presente 

bilateralmente, simétrico, batimentos cardíacos arrítmicos, sem sopros; Abdome: 

Globoso, indolor, ausência de refluxo; MMII: Edema em pés bilateral, pulso 

periférico presente e simétricos; Exames Complementares: Ecocardiograma 

18/01/2016, prótese biológica mitral com vegetação de 15mm e dupla lesão 

importante, aumento importante de átrio esquerdo (60mm), ventrículo esquerdo com 

padrão geométrico de hipertrofia excêntrica e função sistólica preservada. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: Dor elevada e contínua em região do tórax. 

Intervenção: administrar analgésico via oral com frequência de 4/4 horas segundo 

prescrição medica. Dor cutânea moderada em calcanhares com intervalo de tempo. 

Intervenção: apoiar dispositivo de proteção em calcanhares continuamente. 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Realizados cuidados com o paciente que 

proporcionam qualidade, segurança, satisfação e assistência individualizada como 

higiene oral, banho no leito, hidratação cutânea, colocação de fralda geriátrica, troca 

de curativo na região cervical e mamária, curativo de dreno de tórax e curativo 

compressivo em região inguinal; além da manipulação do ambiente com luz, 

ventilação e limpeza do local, realizado troca de decúbito para amenizar lesão por 

pressão, porém a maior dificuldade encontrada foi que nem todos funcionários do 
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local se preocupam em seguir essa rotina. Paciente pouco colaborativo, muitas 

vezes sendo agressivo com a equipe de enfermagem, retirou sonda nasoenteral 

duas vezes então foi necessário realizar contenção. CONCLUSÃO: A endocardite 

infecciosa ocorre no coração e afeta pessoas com imunidade baixa e degenerações 

valvares pré-existentes. No paciente estudado foi aplicado a teoria de Florenge 

Nightingale, trazendo maior conforto e satisfação no ambiente hospitalar, 

juntamente com os cuidados de enfermagem prestados ao paciente. 

 

DESCRITORES: Endocardite, Enfermagem, Ambiente.  
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM SOB O OLHAR DE FLORENCE A UM 

PACIENTE COM OBSTRUÇÃO EM ARTÉRIA CORONÁRIA 

 

Felipe da Silva Santos47, Rafaela Mendes da Luz¹, Raphaela Xavier de Oliveira¹ 

Denise Faucz Kletemberg48 

 

INTRODUÇÃO: A obstrução das artérias coronárias se dá quando essas artérias, 

que suprem o músculo cardíaco de sangue, ficam endurecidas e estreitas devido a 

aterosclerose. Esta por sua vez é o resultado do acúmulo de gordura, células 

inflamatórias e elementos fibrosos na parede da artéria, e geralmente ocasionam a 

obstrução da mesma. Com isso, o fluxo de sangue que supre de oxigênio o coração 

pode ser reduzido ou totalmente bloqueado, podendo até ser rompido ocasionando 

coágulos sanguíneos (GOTTLIEB et al, 2005). Para o diagnóstico é realizado o 

Cateterismo Cardíaco, procedimento, geralmente eletivo, que visa avaliar a 

funcionalidade das valvas e do músculo cardíaco, visualizar se há existência de 

obstruções nas artérias e, desobstruir placas de gordura, por exemplo. O exame é 

realizado no hospital, na maioria das vezes com anestesia no local de inserção do 

cateter ou pode ser feita uma leve sedação no paciente. Em seguida, é puncionado 

pelo médico cardiologista um cateter fino e flexível pelo braço ou região inguinal 

através de um vaso sanguíneo.  São realizadas injeções de contraste iodado para 

que seja possível visualizar as artérias coronárias e as câmaras cardíacas. O 

médico especialista acompanha o exame através de imagens por raio – x e 

digitalizadas. No final do exame o cateter é retirado e no local da incisão se realiza 

um curativo de alta compressão no local para evitar hemorragias. As imagens são 

gravadas em um CD e entregue ao paciente. Este procedimento é seguro e dura 

em torno de 20 a 40 minutos (BUZATTO; ZANEI, 2010). OBJETIVO: Descrever os 
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cuidados aplicados ao paciente em pós procedimento de cateterismo cardíaco com 

ênfase nos conceitos de Florence Nightingale. METODOLOGIA: Estudo descritivo, 

tipo relato de caso realizado em hospital escola privado e conveniado ao Sistema 

Único de Saúde, em Curitiba – PR. O participante foi um homem de 52 anos de 

idade, internado, submetido a um cateterismo cardíaco devido à suspeita de 

obstrução da artéria coronária por placa de ateroma. Os dados foram coletados em 

junho de 2016, durante a prática da disciplina Semiologia e Semiotécnica.  O 

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

físico, além de informações secundárias do prontuário clínico. Foi levado em 

consideração o ambiente em que o paciente estava inserido e os elementos 

externos que poderiam vir a afetar a sua saúde, conforme a teoria ambientalista de 

Florence Nightingale, que contribui para um processo restaurador, colocando o 

paciente em suas melhores condições para obter a cura (MEDEIROS et al, 2015). 

Este trabalho não foi submetido ao Comitê de Ética por tratar-se de metodologia 

pedagógica da disciplina, sendo um trabalho acadêmico que não será publicado na 

íntegra. RESULTADO: Paciente L.D.E.S., sexo masculino, 52 anos, casado, pai de 

4 filhos, aposentado, católico, natural de Tibagi-PR, possui casa própria sob as 

condições de água tratada, serviço de esgoto e energia elétrica, onde mora com 

familiares. Foi admitido no Hospital Cruz Vermelha no dia 06 de junho de 2016 para 

um procedimento eletivo de cateterismo cardíaco, solicitado pelo profissional 

médico por suspeita de obstrução de artéria coronária por placa de ateroma. O 

mesmo possuía histórico familiar de doença cardiovascular. No período da 

anamnese o paciente se apresentava lúcido, comunicativo, referindo ingesta hídrica 

de 500ml de água por dia, bom apetite e sem alteração na mastigação e deglutição. 

Ainda refere deambular sem auxílio, autonomia ao realizar atividades como tomar 

banho e vestir-se e eliminações fisiológicas com aspecto e odor característico. Não 

faz uso de drogas lícitas ou ilícitas, nega alergia e alega uso de medicamento 

antirreumático uma vez a cada 15 dias. Relata alteração de padrão emocional com 

choro imotivado, padrão de sono e repouso preservados. Ao exame físico P.A. 

120/70 mmHg; P: 86 bpm; T: 36,8º; R: 17 rpm; SPO2: 98%; Dextro: 126 mg/dl. 

Dados antropométricos: peso: 98 Kg; altura: 1,75 m. Crânio simétrico, couro 
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cabeludo íntegro, higienizado, apresentando seborreia, cabelos presentes. Simetria 

na face, olhos simétricos com movimento e presença de lacrimejamento, 

conjuntivas coradas e pupilas isocóricas, acuidade visual preservada. Pavilhão 

auricular simétrico, íntegro e com higiene satisfatória, acuidade auditiva preservada. 

Nariz simétrico, íntegro, fluxo nasal livre e com higiene satisfatória, resposta ao 

estímulo olfativo preservada. Boca apresentava lábios corados, língua íntegra, 

mucosa oral íntegra e corada, palatos íntegros, úvula com mobilidade presente e 

amídalas inalteradas. Pescoço com movimentos preservados, ausência de 

assimetria, pulso carotídeo palpável. Tórax simétrico, mamilos simétricos, 

expansibilidade pulmonar preservada, percussão com som claro pulmonar. Abdome 

simétrico, globoso com ruídos hidroaéreos, cicatriz em região inguinal direita 

decorrente de uma herniorrafia umbilical, sem massas palpáveis. Mobilidade da 

coluna e membros superiores preservados, unhas íntegras, sensibilidade digital 

preservada. Mobilidade de membros inferior esquerdo preservada e membro inferior 

direito reduzido devido a inserção do cateter em artéria femoral. Levantamento dos 

cuidados de enfermagem ao paciente após procedimento de cateterismo 

cardíaco: monitoramento de sinais vitais; cuidados com curativo compressivo; 

manutenção do repouso pelo tempo indicado pós procedimento; estimular a ingesta 

hídrica. DISCUSSÃO: Segundo Lopes e Santos (2010), Florence é considerada a 

matriarca da Enfermagem moderna. Ela rejeitou a hereditariedade dos padrões 

femininos de vida na alta sociedade britânica para vivenciar o chamado de cuidar 

dos enfermos. Sua maior contribuição foi na guerra da Crimeia onde prestou 

cuidado aos soldados feridos. Lá, Florence iniciou uma reforma implantando suas 

ideologias fundamentais ao cuidado, atualmente denominada teoria ambientalista, 

e que contribuem até o dia de hoje na assistência de enfermagem ao paciente no 

ambiente intrahospitalar. Como fatores primordiais no processo de cura, Florence 

indicava uma boa alimentação, ventilação do ambiente bem como sua limpeza e 

iluminação, o aquecimento do enfermo e a eliminação de ruídos e odores do local 

em que este indivíduo está (MEDEIROS et al, 2015). Aplicando tais preceitos ao 

paciente mencionado neste trabalho a principal ação é manter o ambiente iluminado 

e arejado através da abertura de portas e/ou janelas evitando a proliferação de 
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microrganismos patogênicos. O próprio paciente, seu ambiente, suas roupas e as 

roupas de cama devem ser mantidos higienizados para se evitar possíveis infecções. 

A ingesta hídrica deve ser estimulada e a dieta precisa ser pensada a fim de evitar 

a produção de gases que provocam a distensão do abdome e desconforto no local 

de inserção de cateter. Por fim proporcionar um ambiente confortável livre de odores 

ou ruídos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do estudo, observamos que as ideias 

de Florence acrescentam nas rotinas diárias conceitos diretos que contribuem para 

o cuidado de Enfermagem. Foi possível compreender que os pequenos detalhes no 

ambiente baseado nestes conceitos, influenciam diretamente no bem-estar do 

paciente, tanto em relação ao seu tratamento quanto sua recuperação ainda em 

ambiente hospitalar após o procedimento realizado. 

 

DESCRITORES: Cateterismo, Aterosclerose, Enfermagem. 
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PAPEL DO ENFERMEIRO NA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE SÍFILIS 

CONGÊNITA: REVISÃO INTEGRATIVA 

Caroline Cristina Dallagrana49; Luan Alves de Oliveira50; Wendell de Oliveira 

Lacerda51; Giovanna Batista Leite Veloso52 

 

INTRODUÇÃO: A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST) produzida 

pela bactéria Treponema pallidum, doença infecto-contagiosa que uma vez instala 

pode acometer vários órgãos, apresenta transmissão predominantemente venérea, 

ocorrendo também por transfusão de sangue ou por via placentária durante gravidez, 

causando sífilis congênita (PEDRO, CASTIÑEIRAS, MARTINS, 2009). A incidência 

e as sequelas da sífilis congênita estão diretamente relacionadas à qualidade do 

pré-natal. O período de incubação varia de 9 a 90 dias, com tempo médio de 20 

dias e, de acordo com o tempo de evolução, é classificada em recente ou tardia. Já 

a inclusão da sífilis na gestação como infecção sexualmente transmissível de 

notificação compulsória justifica-se por sua elevada taxa de prevalência que varia 

de 30 a 100% sem o tratamento ou tratamento inadequado (SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2008). A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima 1 milhão de casos de sífilis por ano entre as gestantes no Brasil, 

sendo a taxa de detecção de 7,4 casos de sífilis em gestantes para cada 1.000 

nascidos vivos (BRASIL, 2015). Na atuação do enfermeiro na unidade básica de 

saúde destacam-se as estratégias educativas, por meio de palestras, orientação 

sobre a doença durante as consultas de pré-natal, e ainda sobre o tratamento, risco 

de sífilis congênita assim como suas consequências. O enfermeiro deve ainda, 

encaminhar para o médico da unidade e realizar o pré-natal desta gestante. 

OBJETIVO: Identificar as ações do enfermeiro da atenção primária em saúde para 

                                                   
49  Acadêmico do 4º Ano de Enfermagem, Universidade Positivo – Curitiba / PR, E-Mail: 
dallagranaa@hotmail.com 
50 Acadêmico do 2º Ano de Enfermagem, Universidade Positivo – Curitiba / PR, E-Mail: luan_-
oliveira@hotmail.com 
51  Acadêmico do 4º Ano de Enfermagem, Universidade Positivo – Curitiba / PR, E-Mail: 
delllacerda@yahoo.com.br 
52 Professora da Universidade Positivo. Mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de 
Maringá. Especialista em Saúde da Família pela Universidade Estadual de Maringá e em Infecção 
Hospitalar pela Universidade Estadual de Londrina. Contato: giovannaveloso@up.edu.br 



256 
 

a redução da sífilis congênita, descritos na literatura brasileira. METODOLOGIA: 

Trata-se de um trabalho de revisão integrativa no modelo proposto por Mendes 

Silveira e Galvão (2008). Foi utilizada para a busca de dados a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), sendo estabelecidos como critérios de inclusão artigos completos, 

publicados entre 2012 e 2015, disponíveis online, no idioma português. Os artigos 

que não se enquadraram nestes critérios foram excluídos do estudo. Para a busca 

foi utilizada a associação entre os descritores sífilis and gestação. Foram 

encontrados 2.185 textos, destes 687 estavam disponíveis em texto completo, 

somente 253 no idioma português. Já com relação aos anos estabelecidos para o 

estudo 49 estavam disponíveis, destes somente 19 artigos foram selecionais para 

a leitura dos resumos e após esta análise a amostra final foi estabelecida em 16 

artigos. RESULTADO: Os resultados possibilitaram uma visão ampliada sobre qual 

o papel dos enfermeiros na redução da sífilis congênita. A maior parte dos casos de 

sífilis em mulheres é diagnosticada através dos exames laboratoriais indicados pelo 

protocolo do Ministério da Saúde para o pré-natal. Após confirmação da doença, o 

tratamento materno deve ser iniciado imediatamente, utilizando-se para isso o 

antibiótico indicado. Quando seguido adequadamente, o tratamento reduz 

drasticamente a transmissão vertical, melhorando o prognóstico do recém-nascido. 

Porém, poucos são os casos de sífilis na gestação cujo tratamento atende às 

diretrizes nacionais. De acordo com Gouveia, Borges-Costas (2013) isso pode 

decorrer da falta de capacitação técnica dos profissionais de saúde, que não 

utilizam os protocolos como guias da prática, bem como falta de atualização dos 

serviços que realizam pré-natal. CONCLUSÃO: Existem várias lacunas no processo 

de diagnóstico, tratamento e acompanhamento da sífilis na gestação, no entanto o 

enfermeiro deve utilizar-se de seu papel como educador a fim de capacitar sua 

equipe para manejar os casos de sífilis, além de orientar as mães, parceiros e a 

população como um todo sobre os sinais e sintomas da patologia, suas formas de 

transmissão e tratamento. Por meio de uma adequada ação multiprofissional com 

educação em saúde junto à comunidade, é possível o desenvolvimento de trabalhos 

que gerem impactos significativos na saúde da população, em especial na redução 

da sífilis congênita. 
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DESCRITORES: Sífilis Congênita; gravidez; educação em saúde.  
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM SOB O OLHAR DE FLORENCE A UMA 

PACIENTE COM ÚLCERA PÉPTICA. 

Allany Sampaio¹; Karla Danielly Aparecida Andreola¹; Denise Faucz Kletemberg² 

 

INTRODUÇÃO: úlcera péptica é uma doença, causada por uma lesão na mucosa 

no comparecimento do ácido gástrico, sucos duodenais e podendo ser causada 

também por uma bactéria, tipo Helicobacter pylori, sendo esta morbidade mais 

comum em homens do que as mulheres. O diagnóstico é realizado através da 

endoscopia digestiva que possibilita a visualização macroscópica da lesão e 

diagnóstico histológico e/ou microbiológico (CARVALHO, 2013). Nos últimos anos 

a incidência da doença vem caindo, com uma variação de 2 a 10/100.000 ocorrendo 

entre as idades de 20 a 50 anos, sendo esses valores mundialmente (CASALI, 

2012), os cuidados devem ser maiores devido as comorbidades que os pacientes 

têm durante a sua vida. Durante a visita ao setor de internação tivemos a chance 

de presenciar uma paciente com estas complicações, pós cirúrgicos, depois da 

ocorrência da doença. OBJETIVO: descrever cuidados de enfermagem sob o olhar 

da Teoria Ambientalista para o paciente com úlcera péptica pós cirúrgicos. 

METODOLOGIA: o estudo de caso foi desenvolvido no hospital privado (onde 

atende o sistema de saúde único e convênio), localizado em Curitiba-PR no mês de 

junho de 2016, este é o local escolhido para o campo de estágio do primeiro período 

do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. O paciente selecionado para o 

estudo é do sexo feminino, 73 anos, casada. O caso nos chamou atenção pelo fato 

do quadro do paciente não ter conhecimento sobre a doença e os cuidados preciso 

para uma recuperação adequada. O histórico da cliente foi coletado através do 

prontuário médico, teve como guia o roteiro padronizado na disciplina de Semiologia 

e Semiotécnica em Enfermagem (Investigação Admissional da Enfermagem). O  

¹ Acadêmicas da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo – Curitiba – Paraná – 
Brasil.  
 
² Doutora em Enfermagem. Professora do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 
Positivo. Líder do Núcleo de Estudos Cuidado e Ensino em Saúde 
(NECES).denisekle@yahoo.com.br 
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roteiro da disciplina apresenta as seguintes informações: dados de identificação, 

histórico de enfermagem, descrição específica (exame físico) levantamento de 

problemas e diagnóstico de enfermagem. As justificativas recomendadas para os 

cuidados foram baseadas na Teoria Ambientalista de Florence Nightingale por meio 

do diagnóstico apresentado. O trabalho não foi encaminhado ao Comitê de Ética 

por se tratar de um trabalho acadêmico que não será publicado na íntegra. 

RESULTADO: histórico: a cliente é do sexo feminino, 73 anos, é casada, mãe de 7 

filhos, reside somente com seu marido e cunhado. Há 15 dias deu entrada no 

serviço de saúde e apresentava dor abdominal, hemorragia e comorbidades, como 

hipertensão. Após o diagnóstico e procedimento cirúrgico a paciente se apresentava 

consciente, lúcida, orientada, comunicativa, respirando em ar ambiente, levemente 

pálida, deambulava com auxílio. Em todo período da doença só se teve uma 

diminuição no apetite, entre tanto, ingeriu-se sólidos e líquidos com frequência (no 

dia da anamnese se teve um volume de liquido ingerido). O seu padrão eliminatório 

do hábito urinário fisiológico se encontrou normal, o comportamento do intestinal 

estava regular, sua frequência era de 01 a 02 vezes ao dia, seu aspecto é fétido. 

No entanto, foi apurado que a cliente tem total independências em alguns a fazeres. 

A paciente não possui nenhum tipo de vício quanto ao álcool, fumo ou qualquer tipo 

de drogas, desconhece alergia, faz uso de medicações como: pantozol, novalgina, 

luftal e clixane. Na avaliação se se mostrou padrão cognitivo ótimo, porém na 

miniexame do estado mental se teve se teve 3 questões que apresentou 

dificuldades para aplicar, no restante as questões foram respondidas sem nenhum 

problema. Não foi realizada a palpação devido ao curativo, durante a anamnese se 

encontrou calma, teve-se preservação da autoimagem, sono/repouso. Ao exame 

físico: Sinais vitais: T: 36,9 ºc ; FR: 23 rpm; FC: 88 bpm / característica rítmico; PA: 

140/80 mmhg. Cabeça e pescoço: crânio simétrico, há presença de cabelos na 

região. Sua face é simétrica como os olhos que estavam descoradas na parte 

conjuntivas, pupilas demonstrou isocóricas, reagiram ao fotorreagente, acuidade 

visual era diminuída. Suas orelhas: pavilhão auricular estava simétricos, não tinha 

nenhuma malformação, a higiene estava insatisfatória (cerume compactado), 

entretanto tinha uma boa integridade. Nariz simétricos, nem um tipo de sujidade na 
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região, com livre fluxo, a resposta aos estímulos olfativos encontrou-se preservada. 

Boca: os lábios estavam corados, na língua observou-se uma saburrosa na 

superfície, entre tanto estava intacta, e tônus, a mobilidade e a mucosa oral 

evidenciaram-se normais, garganta e orofaringe úvula (presente), continha as 

amídalas, tinha uma produção excessiva da saliva. Pescoço, em bom estado 

também em sua mobilidade, tonicidade muscular normal, sistema linfático gânglios 

ausentes. Tórax: simétrico, mamilos tem uma forma normal. Os pulmões 

apresentaram murmúrios vesiculares, expansibilidade preservada, seu ritmo era 

rítmico (normofonética), e a percussão taquipneia (sem tosse), expectoração 

ausente, dispneia não. Abdome: simétrico, forma globoso, havia ruídos hidroaéreos, 

fígado, baço (e umbigo não verificado) não palpável, higiene satisfatória, 

descompressão dolorosa e percussão predominante não realizada (não foram 

certificada por razões cirúrgica feita na região abdominal). Sistema locomotor: 

coluna com mobilidade. Unhas presentes e conservadas; força motora foi de 04 

(escala de 00 a 05), com sensibilidade e reflexo; pés em relação a sua forma 

estavam normais, além disso os reflexos e a sensibilidade. Genitálias: segundo as 

informações do cliente é higiênica, meato sem normalidade. DIAGNOSTICO DE 

ENFERMAGEM: Padrão de mobilidade não totalmente comprometido; Padrão de 

eliminação intestinal normal; Desconforto abdominal; Risco para infecção. 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Verificar dados vitais a cada 6 horas, atentar para 

queixas álgicas; proporcionando um ambiente tranquilo e silencioso (FLORENCE, 

2009). Esta autora refere que nem um ambiente arejado, nem uma boa assistência 

serão benéficos para o doente, sem o silêncio necessário (FLORENCE, 2009); 

estimular autocuidado; tudo que o paciente conseguir fazer por ele deve ser 

estimulado a fazer, isso significa para ele menos ansiedade; estimular uma dieta 

adequada, incentivando ingesta hídrica, a alimentação é essencial ao processo de 

cura, por isso deve ser minuciosamente observada. Preservar a sua apresentação 

pessoal, comunicar a família a preservar o ambiente que vivem para que esteja 

favorável, assim a paciente terá uma ótima  recuperação; Realizar curativo em 

região abdominal após o banho e sempre que necessário; Manter o local da 

inserção limpa e livre de odores desagradáveis prevenindo a contaminação e 
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matérias nocivas; seu objetivo é manter a integridade física da pele como a 

elasticidade, sensibilidade e vascularização para que evitar início de possíveis 

úlceras;  Ao que se refere a  ventilação do ambiente manter o ar que o paciente 

respira tão puro quanto ar exterior sem deixá-lo sentir frio. A paciente recebeu alta 

no dia do exame físico, então a prioridade da enfermeira era fazer educação em 

saúde para o cliente, havendo um resultado de melhoras após a sua alta seguindo 

com cautela as orientações. CONCLUSÃO: A partir do estudo observou-se que os 

conceitos elaborados por Florence, acrescentam nas rotinas diárias, esses 

conceitos são primordiais que contribuem para o cuidado de Enfermagem, 

familiares, cuidadores e entre outros aos quais devemos nos atentar. Integridade 

cutânea: preservada, sua coloração era corada, não possui úlcera por pressão. 

Observações importantes: perfusão periférica = 3 segs. (5 segundos); acesso 

venoso central em subclávia direita; incisão cirúrgica em região abdominal com 

curativo. 

 

DESCRITORES: úlcera péptica, enfermagem, cuidados de Enfermagem. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS MAPEAMENTOS DE ENDOMETRIOSE EM UMA 

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM CURITIBA, PARANÁ 

Daphne Airy Ywata Lauriano1; Rodrigo Tavares da Conceição1; 

Yaskara Dayene Hermann Macena1; Tatiane Herreira Trigueiro2 

 
 

INTRODUÇÃO: A endometriose é uma condição ginecológica benigna crônica, 

caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina, mais 

frequente na cavidade pélvica, acometendo peritônio, ovário, bexiga e/ou intestinos 

(CARDOSO et al, 2009; MARQUI et al, 2014; MINSON et al, 2011). Em países 

industrializados é uma das principais causas de internação ginecológica, gerando 

altos custos para os sistemas de saúde. É uma doença progressiva que pode ser 

assintomática, mas a maioria das mulheres apresentam sintomas debilitantes e 

prejudiciais à saúde, como dismenorreia, dispareunia, dor pélvica, infertilidade e 

alterações urinárias e intestinais (BELLELIS et al, 2010). O mecanismo destes 

sintomas ainda é desconhecido e seu comportamento é variado, o que dificulta 

diagnóstico precoce, grande desafio acerca da doença. Devido às dificuldades de 

diagnóstico, muitas mulheres passam anos convivendo com a doença antes de 

identificá-la e tratá-la, afetando seu convívio social e até rendimento profissional 

devido aos sintomas (SPIGOLON; AMARAL; BARRA, 2012). JUSTIFICATIVA: A 

realização desta pesquisa possibilitará a compreensão fisiopatológica da doença 

pelo Enfermeiro, fomentando o desenvolvimento de uma intervenção qualificada, 

elevando assim a qualidade de assistência da equipe de Enfermagem à paciente 

acometida pela doença. OBJETIVO: Caracterizar os exames ultrassonográficos 

com resultado positivo para endometriose no ano de 2015. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo descritivo de corte transversal, 

1Acadêmica do 4º ano do curso de Enfermagem da Universidade Positivo. 
daphne_airy@hotmail.com telefone: (41) 9896-5661 
1Acadêmico do 4º ano do curso de Enfermagem da Universidade Positivo, contato: 
tavares.pgua@hotmail.com telefone: (41) 8805-1100 
1Acadêmica do 4º ano do curso de Enfermagem da Universidade Positivo, contato: 
yaskara_yas@hotmail.com telefone: (41) 9244-6862 
2 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde (Enfermagem) pela Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo (USP). Docente no curso de Enfermagem da Universidade Positivo. 
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 com coleta retrospectiva de dados secundários a ser realizado em uma clínica de 

diagnóstico por imagem que atende na cidade de Curitiba, Paraná. A partir dos 

dados contidos nos laudos, foi construído um instrumento para coleta de dados em 

planilha Excel para posterior análise, a conter: idade, localização do implante de 

endometriose, diferenciação em leve, moderada e grave, presença de fluxo 

sanguíneo no implante, número de casos novos e número de acompanhamentos. 

Como critério de inclusão optou-se por todos os laudos positivos para endometriose 

realizados no ano de 2015 e que contenham todos os dados que possibilitaram 

análise. Para análise dos dados, as variáveis estudadas foram descritas segundo 

suas frequências, médias e desvios padrões. As análises estatísticas foram 

efetuadas com o pacote estatístico GRAPHPAD PRISM e nível de significância de 

5% (α = 0,05). Em respeito à resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

a pesquisa foi encaminhada e aprovada pelo comitê de ética da Universidade 

Positivo com parecer favorável de acordo com o protocolo n. 104/2011. 

RESULTADO: Entre janeiro e dezembro de 2015 foram realizados 60 exames para 

identificação de endometriose. A idade média das mulheres que realizaram o exame 

foi de 35,4 anos, sendo que a mais nova tinha 18 anos e a mais velha 49. O principal 

motivo para realização do exame foi dismenorreia, 4 (11,4%); seguido de 

dispareunia, 2 (5,7%). As demais motivações foram cistos ovarianos; desejo de 

gestação; desejo de gestação associado a sintomas; desejo de gestação há 1, 2 ou 

até 3 anos; dismenorreia; dismenorreia e outros sintomas; dispareunia; dispareunia 

e outros sintomas; dor pélvica associada a outros sintomas; dor lombar; dor em 

fundo de saco vaginal; histerectomia, todos com frequência igual a 1 (2,9%). Quanto 

a característica do endométrio, a maioria era homogêneo, 43 (74,1%); 9 (15,5%) 

não tinham alterações e 6 (10,3%) eram heterogêneos. Da característica do 

miométrio, a maior parte, 28 (50,0%) eram homogêneos, 18 (32, 1%) sem 

alterações e 10 (17,9%) eram heterogêneos. Sobre alterações ovarianas, 9 (15,0%) 

das mulheres não apresentavam alterações ovarianas; a mesma quantidade de 

mulheres; 9 (15,0%) possuíam folículos bilaterais; 2 (3,3%) possuíam cistos na 

periferia; demais alterações, apareceram, cada uma em frequência igual a 1 (1,7%), 

e foram presença de cistos ou folículos em apenas um dos ovários; sequelas de 
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endometriose; aderências e redução de mobilidade. A respeito da posição do útero, 

41 (82,0%) apresentavam-se em anteversoflexão, 5 (10,0%) em retroversoflexão e 

2 (4,0%) em medioversão. Foram diagnosticados 28 (46,7%) exames positivos, 25 

(41,7%) sugestivos, 5 (8,3%) negativos e 2 (3,3%) resultaram sugestivos de sequela. 

A maioria relativa dos implantes de endometriose localizavam-se em reto e pelve, 

13 (28,9%); seguido de pelve, 10 (22,2%); ovários, 7 (15,6%); reto, pelve e ovários, 

6 (13,3%); reto, 3 (6,7%); reto, pelve e útero, 2 (4,4%); os demais, pelve e ovários; 

útero; útero e ovários e útero, ovários e reto apresentaram a frequência de 1 (2,2%) 

cada um. DISCUSSÃO: A análise dos resultados possibilitou compreender os 

motivos pelos quais o diagnóstico precoce da patologia tornou-se um desafio, pois 

os sintomas, dismenorreia e dispareunia em maior frequência, são por vezes 

amplos podendo ser confundidos com outras condições, ao ponto de algumas 

mulheres terem demorado anos para buscar o exame para mapeamento de 

endometriose (3 anos em um dos casos). Apesar da consideração dos dados a 

respeito da característica do miométrio, do endométrio, alterações ovarianas e 

posição do útero, não foi possível estabelecer relação estatística entre estes itens e 

o resultado positivo para endometriose, pois nenhuma das categorias apresentou 

padrão que convergisse com os resultados diagnósticos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A endometriose é referenciada como “doença da mulher moderna”, porque 

está associada a maior número de menstruações durante a vida, fenômeno 

consequente da menarca precoce, menor número de gestações (e mais tardias), 

bem como de fatores ambientais predisponentes. Este estudo evidenciou o desafio 

posto aos profissionais de saúde na busca de diagnóstico e tratamento precoce para 

endometriose, pois os sinais e sintomas apresentados pelas mulheres são amplos 

e inespecíficos, muitas vezes confundidos com outras condições, ou considerados 

"normais". Há, portanto a necessidade de considerar efetivamente as queixas das 

mulheres buscando suas causas. Para tanto, faz-se importante conhecer as 

relações e não-relações da endometriose a fim de melhor orientar, apoiar e assistir 

estas mulheres. 

 

DESCRITORES: Enfermagem; endometriose, análise quantitativa. 
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APLICAÇÃO DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM NIGHTINGALEANOS A UMA 

IDOSA QUE SOFREU VIOLÊNCIA 

Bárbara Cristina da Silva1, Brenda Santos Bachinski1, Joziane Maria Michalski1, 

Letícia dos S. R. Lemos1, Rebeca Videira Vale1, Kátia Antunes Kochla2 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente, verifica-se uma forte convergência no que diz respeito 

às causas de mortalidade de idosos, sendo uma das principais ocasionada por 

maus-tratos amplamente difusos no ambiente familiar. No ano de 2009, as causas 

externas ocuparam a sexta posição entre os óbitos de idosos no Brasil, totalizando 

21.453 mortes, nos quais 1.929 foram devidas a agressão (MASCARENHAS, 2010). 

Ademais, identifica-se o traumatismo cranioencefálico (TCE) como outro agravo 

subsequente a agressão ao idoso, o que pode ser extremamente prejudicial à sua 

saúde. O TCE refere-se a um choque decorrente de agressão física externa, 

caracterizado por resultar em alterações no nível de consciência e um 

acometimento das habilidades cognitivas, físicas e comportamentais (OLIVEIRA, 

2012). Em uma pesquisa realizada no ano de 2012, para analisar a mortalidade e 

morbidade por causas externas no Brasil, verificou-se que 9,2% dos traumas e 

lesões correspondiam ao TCE, em um coeficiente de 2,5/100 mil habitantes 

(GAUDÊNCIO, 2013). As primeiras manifestações clínicas diante de um 

traumatismo deste gênero são: desmaio, perda de consciência e memória, cefaleias 

intensas, sangramento via oral, nasal ou oftálmica, redução da força muscular, 

disfasia, entre outros sinais e sintomas (OLIVEIRA, 2012). Diante da compreensão 

dos aspectos referentes ao trauma, os conceitos de Florence Nightingale são 

essenciais para verificar qual deve ser a relação estabelecida entre o ambiente e o 

doente, a enfermeira e o ambiente e, entre a enfermeira e o próprio doente, visando 

sempre a sua melhoria (LOPES, et al, 2014). Portanto, diante da situação de 

agressão vivenciada pela paciente que foi atendida no período de estágio, a questão 

¹Acadêmicas da 1ª série do curso de Enfermagem da Universidade Positivo; 

²Professora Conjunta do Curso de Graduação da Universidade Positiva. Coordenadora do Curso de 

Enfermagem na Universidade Positivo. Mestre em Enfermagem. Doutora em Enfermagem. 

Enfermeira do Departamento de Urgência e Emergência da Prefeitura Municipal de Araucária. 
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 que se escolheu para nortear o estudo foi: Quais os cuidados de enfermagem com 

os conceitos de Florence a uma idosa que sofreu violência? JUSTIFICATIVA: A 

partir do contexto dos cuidados de enfermagem, existem medidas específicas que 

devem ser tomadas para a assistência de pacientes que passaram por situações de 

traumatismo. Em concomitância, o fator iminente do agravo é um elemento que 

deve ser analisado detalhadamente, por remeter a uma categoria judicial criminal 

de agressão ao idoso. Assim sendo, esse estudo surge para estabelecer 

conhecimentos de quais medidas e cuidados de Enfermagem, com base em 

Florence Nightingale, são viáveis na realidade da paciente e devem ser aplicados 

para não agravar ainda mais o seu estado. OBJETIVO: Utilizar os conceitos 

ambientalistas de Florence Nightingale para os cuidados de enfermagem a uma 

paciente idosa que sofreu agressão e Traumatismo Cranioencefálico. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso descritivo exploratório, realizado 

no primeiro semestre de 2016, em um hospital-escola, filantrópico localizado no 

município de Curitiba/PR. Esse possui 156 leitos, três Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI’s), um Centro Cirúrgico Geral, Hemodinâmica, Pronto-Atendimento, 

Serviço de Internação Emergencial e dois ambulatórios; atende pacientes do 

Sistema Único de Saúde e convênios, e concerne ao campo de estágio para o curso 

superior de Enfermagem da Universidade Positivo. A paciente escolhida para o 

estudo foi do sexo feminino, 76 anos, diagnosticada com Traumatismo 

Cranioencefálico após queda de mesmo nível e suspeita de agressão física. A 

coleta de dados foi realizada no dia 06 de junho de 2016 e se deu através do 

prontuário eletrônico (TASY), fundamentando as informações obtidas com base no 

roteiro padronizado de Investigação Admissional de Enfermagem da disciplina de 

Semiologia e Semiotécnica. Os dados foram obtidos por intermédio de perguntas 

feitas pelos pesquisadores ao acompanhante, pois não foi possível entrevistar a 

participante devido estado comprometido de saúde. Após a coleta de dados e a 

análise dos elementos ambientais, os resultados foram organizados em: histórico, 

exame físico, cuidados de Enfermagem e discussão, o que tornou possível 

identificar as características e fatores relacionados às intervenções e a forma como 

estas influenciaram sobre o estado geral da paciente e sobre sua saúde. O trabalho 
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não foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade, por se tratar de 

um trabalho acadêmico que não será publicado na íntegra. RESULTADOS: 

Histórico: A.G.B, sexo feminino, 76 anos, casada, mãe de uma filha falecida, mora 

com as netas e estava acompanhada pela sobrinha do período de estágio, durante 

a manhã. Procurou atendimento por apresentar quadro de queda de mesmo nível 

há um dia do internamento, durante a madrugada, quando foi encontrada pelo 

marido e trazida ao Hospital. Admitida no dia 30 de maio de 2016, às 16h08min. Foi 

diagnosticada com TCE; em tomografia craniana, apresentou áreas de isquemia 

subaguda em região parietal esquerda, hematoma subgaleal à esquerda e provável 

meningioma calcificado em fossa posterior. No momento de admissão o marido 

refere que a paciente estava se sentindo bem quando ocorreu a queda e também 

relatou que esta usa cronicamente Loráx. Há desconfiança médica de que a 

paciente sofreu agressão por parte da neta, o que contribuiu para a queda. Ademais, 

apresenta também algumas comorbidades de compreensão viável, como: 

esquizofrenia tardia em fase demencial, dependência de benzodiazepínico e 

hipertensão arterial sistêmica, além do fato de ser uma idosa frágil. Durante o ínterim 

de estágio a sobrinha relatou que a moradia da paciente possui saneamento básico 

e água encanada, além de afirmar ser um local de boa higiene. No período, paciente 

estava responsiva a estímulos verbais, gemendo, sem abertura ocular espontânea, 

pouco colaborativa e com contenção mecânica em membros superiores (MMSS) e 

inferiores (MMII). Dietoterapia em sonda nasoenteral (SNE) na narina direita, em 

bomba infusora a 23mL/h. Eliminações vesicais presentes em fralda, de aspecto 

característico fisiológico; eliminações intestinais ausentes no período. Ao exame 

físico: PA: 130/80 mmHg; P: 100 bpm; T: 37,2°C; SPO%: 95%; R: 18 rpm. Cabeça: 

Crânio simétrico, apresentando hematoma em região de face, em região frontal, 

temporal esquerda e órbita ocular esquerda. Sensibilidade à inspeção e 

apresentava alopécia, contendo sujidade em couro cabeludo. Face: Expressão de 

dor; pele hidratada e corada, sem presença de edema, com lesões de pele ausentes. 

Olhos e pálpebras: Sem abertura ocular espontânea, na inspeção: íris castanho, 

esclera branca, mucosa ocular corada. Nariz: Simétrico, sem desvio de septo e 

lesões aparentes, apresentava sujidades em quantidade moderada em narina 
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direita, devido à SNE. Pavilhão Auricular: Cartilagem em boa condição, higiene 

satisfatória e sem problemas auditivos. Boca: Apresentando hipossalivação, não 

higienizada, sem presença de prótese dentária, com pouca mobilidade, mucosa oral 

desidratada e sem edema. Pescoço: Sem alterações volumétricas, pulso carotídeo 

palpável, jugulares não visíveis e não ingurgitadas, mobilidade traqueal preservada. 

Membros superiores: Edemaciados, em contenção mecânica e com AVP em 

membro superior esquerdo (MSE), salinizado. Pele: Higienizada, com presença de 

lesões, hidratada, porém com edemas em MMSS, com integridade presente. Unhas: 

Higienizadas e integras. Tórax simétrico, mamilos simétricos. Ausculta pulmonar: 

Presença de murmúrios vesiculares (MV), sem ruídos adventícios presentes. Ritmo 

respiratório normal, sem tosse, sem expectoração. Ausculta cardíaca: Bulhas 

cardíacas rítmicas normofonéticas (BCRNF) e sem sopro. Abdome: Distendido, 

depressivo e flácido. Ruídos hidroaéreos (RHA) presentes, percussão timpânica. 

Membros inferiores: Com contenção mecânica, tônus muscular diminuído em 

ambos os membros. O ambiente onde a paciente se encontrava, era uma 

enfermaria com dois leitos, com boa iluminação, arejado, com ar acondicionado, 

banheiro próprio com boas adaptações para restrições de motricidade, televisão, 

cama elétrica e móvel em boas condições proporcionando conforto para pacientes 

e acompanhantes. DISCUSSÕES: Torna-se imprescindível atentar-se à alguns 

cuidados de Enfermagem, tanto em relação ao ambiente, quando ao próprio 

paciente. Assim, alguns fatores referentes a uma assistência adequada, estão 

presentes, por exemplo, na passagem ou fixação de sondas, elevação correta do 

leito (45 graus) e realização da lavagem com água sempre antes e após a 

administração de medicamentos e dietas. Em relação à restrição ao leito e ao uso 

de fralda, a mudança de decúbito e hidratação corporal pode evitar possíveis lesões 

de pele e dermatites de contato, respectivamente. Alguns cuidados necessários 

com o ambiente remetem a desinfecção do ambiente a cada turno – diminuindo 

riscos de contaminação por patógenos –, que poderiam causar infecção cruzada e 

prolongar sua internação. Nightingale acreditava que fornecer um ambiente 

adequado era um fator diferencial na recuperação dos doentes. A mesma abordava 

o provimento de fatores para a manutenção de um ambiente favorável no sentido 
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de facilitar o processo de cura e o viver saudável, tais como: ventilação, limpeza, 

iluminação, calor, ruídos, odores e a alimentação, de modo que o processo de 

reparação, instituído pela natureza, não seja impedido. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O ambiente adequado à uma internação influencia diretamente sobre o estado de 

saúde-doença da paciente, diminuindo os riscos de infecção e agravo. 

 

DESCRITORES: Traumatismo cranioencefálico, cuidados de enfermagem, 

agressão. 
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