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Soliane Scapin - Enfermeira - Humanização do parto e nascimento.

● Graduada no curso de Enfermagem da Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC):

● Especialista em saúde da mulher e da criança com ênfase em obstetrícia,

pelo Programa de Residência em Saúde do Hospital Universitário da UFSC;

● Mestre pelo programa de pós-graduação da UFSC;

● Enfermeira em "Coletivo Lótus";

● Terapeuta Homeopata;

● Membro do Núcleo de Estudos e Assistência em Enfermagem e Saúde à

Pessoas em Condições Crônicas.

Kaaren De Almeida Rocha - Enfermeira - Cuidado humanizado na pediatria.
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● Enfermeira especialista em Aleitamento Materno e Laserterapia, pós

graduada em neonatologia e pediatria pelo CEEN, graduada pela UEG,

possui 10 anos de experiência atuando em assistência saúde materno infantil

e pediatria/neonatologia nas especialidades como oncologia pediátrica e

atenção a altas complexidades da pediatria;

● Atuou diretamente no SUS e convênios nos estados como Goiás, Santa

Catarina e Paraná, assim como coordenou a comissão de Traqueostomia do

Hospital Pequeno Príncipe por mais de 2 anos;

● Recentemente fez parte de uma empresa de tecnologia no Paraná onde

atuou como Scrum Master/Product Owner fazendo a gestão de um projeto na

área de saúde agregando conhecimentos fora do âmbito da saúde mas forte

em gestão de projeto e empresa;

● Também ministrou diversos cursos e palestras em escolas de enfermagem

em Curitiba/PR;

● Atualmente, co-fundadora da empresa JK Assessoria em Saúde na cidade de

Jaraguá do Sul/SC oferece diversos serviços qualificados de saúde com

enfoque em consultoria de aleitamento materno, cursos online e Laserterapia.

Thaís Lazaroto - Enfermeira - Humanizar na emergência: possibilidades e

limitações.

● Graduada no curso de enfermagem pela pontifícia universidade católica do

Paraná;

● Especialista em emergência pelo programa de residência da fundação estatal

de atenção à saúde (FEAS/Sms Curitiba);

● Especialista em transporte e resgate Aeromédico pela faculdade inspirar;

● Mestre em ensino das ciências da saúde pela faculdade pequeno príncipe;

● Doutoranda em educação em ciências e saúde pela universidade federal do

Rio de Janeiro (NUTES/UFRJ);

● Enfermeira assistencial no resgate rodoviário e serviço de atendimento móvel

de urgência (SAMU);
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● Professora convidada na Universidade Positivo, faculdade inspirar, Unifacear

e corpo militar de bombeiros do Paraná.

Orientador: Adriano Yoshio Shimbo

Redatores: Giovanna Louyse de Lima Martins

Ariane Caroline Justen

INTRODUÇÃO: Os serviços de urgência embora tenham sofrido mudanças

estruturais e técnicas no decorrer dos anos, ainda enfrentam diversos entraves que

refletem diretamente no processo de cuidar (ANGUITA et al., 2019). Destarte, a

humanização da assistência de enfermagem nas unidades de urgência e

emergência constitui um processo complexo e desafiador para a equipe de

enfermagem, além de uma meta para o Sistema Único de Saúde (LIMA NETO et al.,

2013). A manutenção dos cuidados humanizados e holísticos em ambiente de alta

complexidade e de níveis variáveis de atendimento, exige da equipe de enfermagem

uma maior atenção às particularidades de cada paciente e a necessidade de

construção de um ambiente organizado e adaptável às necessidades de saúde

(SALOMÉ et al., 2009). Determinadas situações que afetam o cotidiano da equipe

de enfermagem contribuem para que o cuidado pautado na humanização ainda seja

pouco presente, mas ainda assim, tem ganhado seu espaço, trazendo para reflexão

questões relevantes à construção de um novo modelo de cuidado, centrado nos

valores éticos, morais, psicológicos e espirituais, no relacionamento

profissional-paciente. Esse processo é essencial para atenuar as adversidades nas

intervenções de saúde, passando a efetivar o processo de visão holística e

humanizada, intervindo assim de forma acolhedora, gentil e empática, com carinho

e respeito (ANGUITA et al., 2019). JUSTIFICATIVA: A ausência do atendimento

humanizado no setor de urgência e emergência é justificada pelas condições
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desfavoráveis de trabalho, sendo os principais fatores: a superlotação dos serviços,

a elevada carga de trabalho, pouco tempo de contato com o doente, além do

modelo biomédico tecnicista de cuidado, que é centrado no problema, interferindo

diretamente na qualidade e eficácia da assistência prestada (ANGUITA et al., 2019).

Os serviços de urgência e emergência priorizam profissionais altamente qualificados

e capacitados de tal modo que cumpra as necessidades do cliente o mais breve

possível, com isso, as ações da enfermagem dentro deste âmbito devem

compreender e acolher as necessidades além do cuidado para o aspecto biológico

(CAVALCANTE, et al., 2014). OBJETIVO: Descrever as produções científicas sobre

a percepção da enfermagem acerca do processo de humanização no atendimento

de urgência e emergência. METODOLOGIA: Revisão integrativa da literatura, a

partir da coleta de dados por meio da busca de dados na Biblioteca Virtual de Saúde

(BVS) com os descritores: Enfermeiros; Enfermagem em Emergência;

Humanização, previamente consultados no Decs (Descritores em Saúde). A busca

inicial resultou em 21 artigos, após a utilização do filtro “texto completo” resultou-se

em 20 artigos. Não foram aplicados filtros sobre o ano de publicação devido a baixa

quantidade de trabalhos encontrados. Utilizando o critério de exclusão iniciado pela

leitura dos títulos que atendiam ao tema da pesquisa, seguidos da leitura dos

resumos que mais se adequavam ao assunto proposto, resultando assim em 5

artigos para leitura na íntegra. RESULTADOS: As temáticas encontradas nos

artigos selecionados foram: experiência e percepção dos enfermeiros na

humanização dos cuidados de saúde no serviço de urgência; percepção de

enfermeiros em uma unidade de urgência e emergência acerca do acolhimento;

sentimentos vivenciados pelos profissionais de enfermagem que atuam em Unidade

de Emergência. As informações relatadas pelos profissionais de enfermagem

ressaltam a importância do acolhimento e a visão holística de forma a prestar

cuidados integrados de saúde, pensando na família e nos anseios do paciente. Os

mesmos relatam que uma relação bilateral é necessária de ser estabelecida, para

que o paciente deixe de ser visto apenas como um caso ou doença. Pontua-se

também a necessidade do desenvolvimento de competências não-técnicas,

compreendidas como capacidades sociopsicológicas e terapêuticas, sendo

demasiadamente importante a inicialização do processo de humanização por si



ISSN: 2176- 6541

mesmo, para assim aplicar no outro (ANGUITA et al., 2019). Observa-se que os

profissionais de enfermagem convivem com sentimentos distintos como o cansaço,

o esgotamento, a angústia, a agonia, impotência e dores referente à sobrecarga de

trabalho, ocasionado pela escassez de material e profissionais. Devido a essa

exaustão emocional o profissional poderá suceder uma despersonalização,

constituída pelo distanciamento emocional e empatia fazendo com que o paciente

seja atendido como um objeto (SALOMÉ et al., 2009). Outro ponto importante a ser

mencionado é a PNH (Política Nacional de Humanização), que firma um

compromisso com ênfase no vínculo com os usuários, por meio dela, ocorre o

estímulo ao controle social e garantia de melhores condições para os trabalhadores

com propósito e ações voltadas para a humanização dessa assistência (LIMA NETO

et al., 2013). CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A enfermagem é vista

como a arte de cuidar, cuja especialidade é o cuidado de modo integral e holístico

ao ser humano, desenvolvendo atividades de promoção à saúde, prevenção e

recuperação de doenças (SALOMÉ et al., 2009). A comunicação também é parte

essencial da enfermagem e esta permite com que a aproximação

profissional-família profissional paciente seja singular e efetiva no processo de

humanizar. A equipe de enfermagem é responsável pelo acolhimento do paciente no

serviço e trabalha como um elo de ligação entre as partes envolvidas no cuidado.

(ANGUITA et al., 2019). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o setor de

urgência expõe o estado de maior vulnerabilidade do paciente, sendo esse um

momento ideal de cuidado humanizado, contudo, não basta apenas a implantação

de uma política que irá efetivar essa ação, ela depende do compromisso do

profissional que irá executá-la, sendo assim, a equipe de enfermagem será a

protagonista desta ação, visto seu amplo conhecimento e responsabilidade acerca

da integralidade do paciente. Destarte, a assistência hospitalar humanizada é visada

não apenas para os aspectos físicos, mas também da percepção do paciente em

sua totalidade, tornando o processo de cuidar um projeto ideal, porém, uma

realidade ainda distante nos serviços de urgência e emergência.

DESCRITORES: Enfermeiros; Enfermagem em Emergência; Humanização;
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24, ago. 2021.

Orientador: Kátia Renata Antunes Kochla

Redatores: Mariane Costa Lopes

Mariene Eduarda Glonek

Quézia de Carvalho Duarte

Paula Rayssa Lacerda Silva

INTRODUÇÃO: O resumo pretende apresentar os debates médicos que circundam

sob a prática da vacinação, analisando a complexidade de sua inserção e

institucionalização no Brasil, e embasando-se no período histórico desde a

Academia Real das Ciências de Lisboa. Desta forma, foi realizada a abordagem a

partir da introdução da vacinação no Brasil, realizada de 1800 até o ano de 1835,

quando Portugal chega ao Brasil, impactando diretamente na atualidade. Destarte, é

feita a análise, ainda em relação ao contexto português, a partir de uma série de

ações e iniciativas adotadas para a disseminação e aceitação da vacina, nas quais

a Igreja Católica e o alto escalão do governo foram atores fundamentais; seus

resultados fizeram com que vislumbrasse a possibilidade de disseminar a vacina por

todo o Império do Brasil. Em conseguinte, o controle epidemiológico das doenças

infecciosas por meio da vacinação representa uma grande revolução na história da

ciência e da saúde pública (A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA VACINA [...], FILLIPE

PORTUGUAL, 2018). Isto posto, o tema atinge tanto a saúde coletiva quanto a

saúde pessoal, podendo colaborar diretamente na prevenção e no tratamento de

doenças com o processo de corrida em busca do desenvolvimento da vacina contra

o atual coronavírus. Paralelamente, quanto à disseminação desta revolta, está a

divulgação de dados falsos. Assim, estes ideais e Fake News influenciam

diretamente na participação da população nas campanhas de vacinação que,

apesar de gratuitas, são ignoradas, criando um debate sobre desobediência (FAKE

https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/8318
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NEWS SOBRE SAÚDE [...], SILVIO WAISBORD, 2018). Estes degradam o método

científico desde movimentos denominados antivacina, que se apoiam na ideia

contrária à promulgação de leis inglesas que tornava a vacinação compulsória para

adultos e crianças. JUSTIFICATIVA: O estudo proporciona conhecer a história da

introdução da vacina no Brasil desde o período colonial, trazendo conhecimento

sobre a revolta contra a esta e movimentos históricos que a cercam. Por exemplo, a

obrigatoriedade da vacinação. Sem embargo, em junho de 1904, Oswaldo Cruz

motivou o governo a enviar ao Congresso um projeto para restaurar a

obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional. Apenas os indivíduos

que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas

em escolas, certidões de casamento (FIOCRUZ, 2005). Desta forma, o tema

também abordado é a reflexão sobre os cuidados que podem contribuir para a

saúde pública e pessoal, proporcionando esclarecimento sobre os benefícios da

vacina e desmistificando os movimentos das Fake News que dão embasamento

para movimentos antivacina. OBJETIVOS: Este estudo tem por finalidade realizar

uma revisão de literatura sobre a temática vacinação a partir de uma revisão

literária. Portanto, desta forma, abordar o contexto histórico da vacinação até o

fenômeno avanço científico e assim representar como a vacinação é capaz de

melhorar a qualidade e longevidade de vida, contrariando movimentos de revolta

contra esta. Logo, isto é apresentado a partir de referências históricas desde a

institucionalização do império Luso-português. Desta forma, por fim, apresentar o

lado contrário a imunização, dos denominados movimentos antivacina. Portanto,

apresentar como o conhecimento profissional é importante na disseminação do

conhecimento para a população. METODOLOGIA: Pesquisa a partir de uma revisão

realizada em artigos da literatura científica da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),

com os descritores história, vacina, enfermagem e revolução. Foram utilizados os

seguintes critérios de inclusão: artigos científicos publicados na íntegra, nos

idiomas: português (BR), inglês (EM) e espanhol (ES) publicados no período de

2017 a 2021. Os critérios de exclusão foram: artigos que não estavam publicados na

BVS, artigos com temas divergentes e que fugiram do objetivo do estudo, artigos

publicados antes do período estabelecido. Os dados foram coletados através do

instrumento de pesquisa da BVS com as seguintes informações: ano de publicação,
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revista, autor, objetivo, tipo de pesquisa e desfecho a partir dos descritores na base

de dados. Artigos repetidos foram contados uma única vez. Após leitura dos artigos

foram descritos os principais achados sobre a revolução das vacinas.

RESULTADOS: Desde 2019, nenhuma das vacinações básicas teve meta

alcançada até o período. Muitas pessoas ainda recusaram a imunização.

Consequentemente, 16.5% dos pais e responsáveis não confiam nas vacinas e

4,5% se recusam a vacinar seus filhos (GALILEU, EDITORA GLOBO, 2021). Por

isto, erguem-se diversos motivos para este evento. Dentre eles, está a dimensão da

transmissão de informações falsas a respeito da eficácia da vacinação. Atualmente

este fenômeno ocorre através dos principais meios de comunicação, redes sociais e

outros canais usados por movimentos antivacina (FAKE NEWS SOBRE SAÚDE [...],

SILVIO WAISBORD 2018). Logo, colocam a população, principalmente a parcela

com baixa escolaridade, em dúvida se devem ou não se vacinar, mesmo que

gratuitamente. CONCLUSÃO: A partir do estudo realizado foi possível averiguar a

importância da vacinação para a prevenção de doenças na população. Desta forma,

conclui-se que, a melhor forma de combater os movimentos antivacina, é utilizando

o mesmo meio de comunicação que estes utilizam. É de se considerar uma

campanha maior de divulgação através das redes sociais, meios de comunicação

(televisão, internet etc.) e posters informativos ao redor das áreas mais vulneráveis

da cidade. Desta forma, será possível a diminuição destes movimentos errôneos e o

aumento da taxa de pessoas imunizadas, como visto ao decorrer do resumo. Em

paralelo, estão as vacinas para a COVID-19, que muitos se recusam a tomar por

acreditar ser um "protótipo". Estes pensamentos devem ser contrariados com dados

científicos de fácil compreensão, para ajudar as pessoas consideradas revoltadas

com a vacina, que na verdade são apenas desinformadas. CONTRIBUIÇÕES
PARA A SAÚDE: Consentâneo a criação da vacina, doenças que matavam muitas

pessoas foram reduzidas. Logo, a vacina é essencial para blindar o organismo

contra doenças que ameaçam a saúde em todas as idades. Por conseguinte,

atualmente, a vacinação é importante para evitar a contração recorrente de doenças

como hepatite, rubéola, caxumba, sarampo, entre outras. Além disso, resulta na

diminuição da hospitalização, redução de gastos com medicamentos, redução da

mortalidade e erradicação das doenças. Simultaneamente, apesar de parecer



ISSN: 2176- 6541

impossível proteger toda a população, a imunização apresenta resultados no mundo

todo, diminuindo o alto índice de contaminações. Por isto, ao invés de

diagnosticarmos e tratarmos uma doença por anos, temos a possibilidade da

prevenção desta, pois a vacina quando aplicada pode nos proteger por décadas. (A

IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO EM TODAS AS IDADES, PFIZER, 2019)

DESCRITORES: Vacina, história, enfermagem e revolução.

REFERÊNCIAS:

Ponce-Blandón, J., Díaz-Ruiz, M., Pabón-Carrasco, M., & Lomas-Campos, M. 2018

Dez 14. O MOVIMENTO ANTI-VACINAÇÃO COMO PROBLEMA DE SAÚDE

PÚBLICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. Revista de

Enfermagem da UFSM. [Online]. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/bde-34393>. Acesso em: 05 out.

2021

FILLIPE DOS SANTOS PORTUGAL. A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA VACINA

ANTIVARIÓLICA NO IMPÉRIO LUSO-BRASILEIRO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS

DO SÉCULO XIX. Rev. HISA (história da saúde). Disponível em

<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/his-40417>. Acesso em: 05 out.

2021

WAISBORD, SILVIO. Fake health news in the new regime of truth and

(mis)information. Rev. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação

em Saúde Online, 2020. Disponível em

<https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/biblio-1087164>. Acesso em: 05

out. 2021.

CAMPOS ALVES, S. M.; DELDUQUE, M. C.; LAMY, M. Vacinação: direito individual

ou coletivo?. Rev: Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, 11, 2020.

Disponível em: <https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/biblio-1087164


ISSN: 2176- 6541

view/737>. Acesso em: 5 out. 2021.

Orientador: Leonel dos Santos Silva

Redatores: Nayara Santana de Oliveira

Rafaella Lourenço Rocha

Wanessa Aparecida Costa

INTRODUÇÃO: A auriculoterapia consiste na aplicação de agulhas, sementes,

esferas ou laser sobre acupontos específicos da orelha externa que correspondem

às estruturas corporais. Trata-se de uma prática milenar da cultura tradicional

chinesa, regulamentada no Sistema Único de Saúde (SUS) como prática de saúde

integrativa complementar no tratamento dos sintomas físicos, desequilíbrios

psicoemocionais, alterações endócrino metabólicas, entre outras. A técnica pode ser

uma das intervenções não farmacológicas utilizadas para alívio de dores e

desconfortos no período gravídico puerperal (PGP) pois estes eventos provocam

limitações funcionais e redução da qualidade de vida da mulher (VAS et al, 2019). A

terapêutica empregada para manejo da dor na gestação e também após

episiotomia, quando ocorre, geralmente inclui o uso de anti inflamatórios não

esteroidais (JAIC et al., 2019), a exemplo do paracetamol, um dos poucos

analgésicos seguros para este público, embora pouco eficiente (VAS et al, 2019).

No que tange ao parto, sabe-se que a cirurgia cesariana causa diversos

desconfortos e comumente utilizam-se opioides para alívio destes, porém os efeitos

colaterais afetam a capacidade da puérpera no cuidado ao recém-nascido (HESSE

et al, 2016). JUSTIFICATIVA: Frente aos efeitos colaterais dos tratamentos

alopáticos e benefícios dos métodos não-farmacológicos utilizados para alívio da

dor, necessita-se investigar estratégias de intervenções factíveis e eficazes para

manejo dos sintomas desagradáveis, visando melhorar a qualidade de vida,

promover a saúde integrativa do binômio, e melhorar o enfrentamento ao PGP.

Sendo assim, a questão norteadora desta revisão consiste em: para quais tipos de
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dor que acometem o PGP a auriculoterapia se apresenta como intervenção não

farmacológica eficiente? OBJETIVO: Identificar a eficácia da auriculoterapia para o

alívio da dor no período gravídico puerperal. MÉTODO: Trata-se de uma revisão

narrativa, de caráter qualitativo. Para embasamento metodológico desta pesquisa,

foi realizada uma busca através da Biblioteca Virtual em Saúde das Medicinas

Tradicionais, Complementares e Integrativas (BVS MTCI). A pesquisa inicial utilizou

a estratégia de busca: “Auriculoterapia” OR “Acupuntura auricular” AND “Manejo da

dor”; e foram obtidos 175 resultados. Os critérios de inclusão compreenderam:

artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis na íntegra, cujo desenvolvimento

respondeu à pergunta de pesquisa, e publicados nos idiomas português, inglês ou

espanhol. Os critérios de exclusão compreenderam: trabalhos anteriores à 2016,

teses, dissertações e documentos de projetos, estudos cuja temática não

compreendia o PGP. Após aplicação dos filtros para aprimoramento dos resultados,

restaram 49 artigos, e todos os títulos foram lidos. Selecionaram-se 21 títulos para

leitura dos resumos, e após leitura dos resumos, procedeu-se com a leitura na

íntegra de 6 artigos. Para compor esta revisão, foram escolhidos os 4 artigos que

mais se relacionaram com a pergunta de pesquisa e objetivo de pesquisa (Figura 1).
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RESULTADOS: No estudo clínico multicêntrico realizado em instituições públicas de

atenção primária da Espanha, com gestantes acometidas por dor lombar ou na

cintura pélvica posterior, comparou a efetividade da acupuntura auricular com o

tratamento obstétrico padrão. Após 2 semanas de tratamento, o grupo que recebeu

acupuntura auricular apresentou redução significativamente a dor lombar e pélvica,

melhora na qualidade de vida e redução da incapacidade funcional, além da

redução do uso de analgésicos de 27% para 4% das gestantes após o uso desta

terapia integrativa (VAS et al, 2019). A auriculoterapia também pode ser utilizada

para a redução da dor ao movimento pós cesárea, além da diminuição de

analgésicos opióides. Na Alemanha, mulheres receberam auriculoterapia por 60

minutos antes do procedimento cirúrgico e 3 dias após o procedimento, observou-se

uma diminuição da dor ao movimento, obtendo o resultado de 4,3 da escala verbal

de dor (HESSE et al, 2016). Puérperas croatas com necessidade de manejo da dor

após episiotomia, receberam auriculoterapia e foram comparadas com o grupo

controle, houve redução do nível de dor mensurado com a escala visual durante os

3 dias de internação (JAIC et al., 2019). No Brasil, um estudo quase-experimental

realizado no estado do Ceará, com 56 gestantes, com objetivo de avaliar os efeitos

da acupuntura no tratamento da dor lombar em gestantes no segundo e terceiro

trimestre de gravidez, constatou alívio da sensação dolorosa mensurada com

índices específicos e significância estatística (MARTINS et al, 2018). CONCLUSÃO:
Infere-se que a auriculoterapia é uma intervenção não farmacológica que

proporciona resultados positivos no que tange ao alívio de dores que acometem o

PGP. Os estudos utilizados para a construção desta revisão, demonstram que a

técnica é eficaz para alívio da dor lombar ou na cintura pélvica posterior, dor ao

movimento pós cesárea, dor pós episiotomia e outras dores que podem acometer

essas mulheres, incluindo as de origem afetiva, proporcionando inclusive a redução

da utilização de recursos farmacológicos, como opióides e anti-inflamatórios. O

alívio da dor proporcionado pela auriculoterapia reduz limitações funcionais da

gestante e da puérpera, e consequentemente proporciona melhora da disposição

para o enfrentamento das alterações e adaptações fisiológicas, psicológicas e
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sociais ocasionadas pelo PGP, além de favorecer a consolidação de memórias mais

positivas e menos traumáticas do PGP. CONSIDERAÇÕES PARA A
ENFERMAGEM: A auriculoterapia possibilita ao enfermeiro uma maior autonomia

no que tange ao manejo sintomático e referido da dor, reforçando o preceito de

visão holística que deve nortear a prática de enfermagem, especialmente no que diz

respeito ao controle da dor no período gravídico e/ou puerperal. O custo-efetividade

da técnica deve ser destacado e a baixa evidência de efeitos colaterais possibilita

melhor adesão das mulheres nos diferentes níveis de atenção para promoção da

saúde integrativa. Sugere-se que pesquisas sejam desenvolvidas para ampliar a

comprovação de eficácia e custo-efetividade das práticas integrativas e promover

maior conforto às mulheres.

DESCRITORES: Auriculoterapia; Acupuntura auricular; Manejo da dor; Enfermagem

obstétrica.
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INTRODUÇÃO: O cuidado ao paciente no período Perioperatório leva a um risco

considerável de evento adverso, o que contribui para aumentar a taxa de

morbidade. A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP),

tem como objetivo diminuir as chances de que esse evento ocorra. Neste âmbito, o

profissional enfermeiro se destaca ao prescrever cuidados que têm como intuito o

maior número possível de fatores de saúde positivos ao paciente cirúrgico. O

paciente cirúrgico vive momentos de medo e incerteza ao submeter-se ao ato

cirúrgico. Neste cenário, o enfermeiro deve certificar e zelar para que a equipe do

cuidado proporciona assistência individualizada e humanizada ao paciente, que

atenda suas necessidades com segurança e proteção a sua integridade física e

psicológica. A assistência humanizada e integral parte de um olhar diferenciado em

direção ao paciente, respeitando suas necessidades, garantindo sua segurança,

enxergando-o como um ser humano completo e que necessita de acolhimento para

alcançar uma recuperação satisfatória. A Política Nacional de Humanização (PNH),

também conhecida como HumanizaSUS, foi criada em 2003 e tem como propósito

qualificar a Saúde Pública no Brasil bem como incentivar apoios solidários entre

trabalhadores e usuários, a fim de efetivar os princípios do SUS no cotidiano das

práticas de assistência e atenção à saúde (BRASIL, 2015). JUSTIFICATIVA: O

Centro Cirúrgico (CC) é um setor isolado em relação à área física do hospital,

possui grande complexidade devido a tecnologia utilizada, é um ambiente
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estressante e hostil, um espaço desconhecido para o paciente e muitas vezes isso

passa despercebido pelos profissionais (RIBEIRO et al. 2017). Assim, é relevante

que o profissional de enfermagem seja sensível a atuação mais humanizada nestes

locais. Para amenizar esses aspectos negativos do local de atendimento, o

profissional enfermeiro deve estabelecer um diálogo de confiança, orientar o cliente,

realizar escuta ativa entre outros. Neste aspecto o estudo deverá contribuir para

aprofundar conhecimentos sobre a temática e proporcionar reflexão na prática de

qualidade ao cliente cirúrgico. O estudo que parte da inquietação: quais as

estratégias da equipe de enfermagem na assistência humanizada ao paciente no

Perioperatório? E tem como OBJETIVO Identificar publicações que abordam as

estratégias da equipe de enfermagem sobre assistência humanizada no

Perioperatório. MÉTODO: Estudo descritivo de revisão de literatura em que se

pretende analisar as publicações sobre a assistência humanizada da enfermagem

perioperatória. Este levantamento foi realizado em setembro de 2021 na base de

dados BDENF. Para tanto, empregou-se as palavras chaves: “humanização” AND

“Enfermagem” AND “ Perioperatório”. O critério para escolha da base refere-se ao

fato de concentrar publicações da enfermagem, arbitradas em publicações de teses

e dissertações . Por esse motivo dispensou-se a indicação de teses, dissertações,

livros, texto, concentrando em artigos de periódicos. A partir desta estratégia

identificaram-se quatro artigos nos últimos cinco anos e a amostra foi de dois

artigos. Em seguida, os artigos foram lidos na íntegra. Procedeu-se ao agrupamento

por similaridade e pertinência. RESULTADOS: Os resultados apontam as seguintes

temáticas: conhecimento da enfermagem e o cuidado no momento

anestésico-cirúrgico e atitudes dos enfermeiros diante da sistematização da

assistência de enfermagem perioperatória (SAEP). O conhecimento da enfermagem

aponta que os profissionais demonstram preocupação com o fazer, focado na

realização do ato anestésico cirúrgico, o qual consiste em providenciar materiais,

recursos humanos e equipamentos, distanciando-se do cuidado humanizado e

individualizado (KOCH et al, 2018). A SAEP é um instrumento para assistência do

paciente de forma integrada, contínua e humanizada (RIBEIRO; FERRAZ; DURAN,

2017). Contudo, as atitudes apontam para baixa adesão ao uso do SAEP devido a

desmotivação profissional e falta de estímulo institucional. DISCUSSÃO: Desde
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Florence Nightingale enfatiza-se a preocupação do cuidado humanizado ao paciente

a qual salienta que a ambiência consiste em apenas um dos dispositivos para o

desenvolvimento da assistência humanizada (MEDEIROS; ENDERS; LIRA, 2015).

A SAEP neste estudo conforma uma estratégia de humanização do cuidado no

centro cirúrgico. Essa é uma ferramenta que sistematiza a prática de enfermagem

aliada às necessidades e respostas do paciente, considera-se uma ferramenta

essencial no centro cirúrgico imprescindível ao Desenvolvimento do Processo de

Enfermagem (COSTA et al., 2018). De tal modo, a enfermagem perioperatória está

relacionada ao cuidado humanizado, seguro e de qualidade. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: As concepções sobre humanização na prática profissional, parte da ideia

de prestar uma assistência acolhedora ao indivíduo, considerando a integralidade

do cuidado, o respeito às diferenças e a garantia de uma assistência em saúde com

qualidade e humanização a todas as pessoas. As publicações mostram a relevância

do conhecimento e do fortalecimento de atitudes dos enfermeiros para a utilização

da aplicação de ferramentas que possibilitam qualificar e assegurar o cuidado como

o SAEP. O estudo contribui para o desenvolvimento e o pensar crítico em relação à

assistência humanizada no perioperatório, sendo a enfermagem uma equipe

imprescindível na assistência ao paciente. Além disso, destacam-se outras

contribuições, como entrar em contato aprimorar os conhecimentos sobre os

aspectos científicos alusivos à temática.

PALAVRAS CHAVES: Cuidado perioperatório; Enfermagem; Humanização da

Assistência.
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A presente revisão objetiva a consolidação do conhecimento construído a partir do

desenvolvimento e execução do projeto de extensão universitária não curricular,

denominado “Um dia sem Sal”, através da correlação com a literatura já existente

acerca da prevenção da Hipertensão arterial, e o impacto da redução do consumo

de sódio sobre esta patologia. O projeto teve como objetivo a conscientização da

população infantil, através de estratégias lúdicas, sobre a importância de evitar o

consumo exacerbado de sódio em sua dieta cotidiana, exemplificado por meio do

teatro e da música, a fim de facilitar o processo de construção do conhecimento.

Para embasamento teórico desta revisão utilizou-se a literatura pertinente ao tema,

oriunda da base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde que elucidam a relação do

consumo excessivo de sódio como fator de risco para o desenvolvimento de HA e

outras doenças crônicas, bem como a efetividade da intervenção em idades

precoces para prevenção dos perfis de morbidade futuros e atuais. Para

complementação da construção desta revisão, também foram utilizados artigos

científicos, teses e dados de órgãos oficiais, que se mostraram pertinentes.

Descritores: Hipertensão arterial; Brasil; Sódio.

Introdução
A hipertensão arterial é uma condição crônica multifatorial, além de importante fator

de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Dentre os diversos

fatores de risco para desenvolvimento da hipertensão arterial, menciona-se o

consumo excessivo de sódio, que também está associado ao desenvolvimento de

demais condições cardiovasculares e renais (MALACHIAS et al., 2016).

Ainda pouco se sabe sobre como se dá o mecanismo do alto consumo de sódio na

elevação da pressão arterial (PA), contudo, quando consumido em excesso

ocasiona o desequilíbrio osmótico, provocando retenção de água na célula.

Observa-se também, a longo prazo, o acúmulo de sódio no interior de células

musculares lisas levando a resistência vascular periférica e influenciando

diretamente nos níveis pressóricos (MILL et. al., 2019).
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Um dos condimentos mais populares e usados no mundo todo é o sal de cozinha.

Muito utilizado para conservação dos alimentos no passado, hoje ele é parte

fundamental da dieta de milhares de pessoas. O sódio é um componente

importantíssimo para a manutenção das funções celulares, musculares,

neurológicas e pressóricas, contudo, seu consumo exacerbado acarreta sérios

problemas de saúde, sendo considerado fator de risco para o desenvolvimento de

HAS. Constatase que nos lares brasileiros, há disponibilidade de 4,7g de

sódio/pessoa/dia (MALACHIAS et al., 2016), em contrapartida, a Organização

Mundial da Saúde (OMS) recomenda consumo diário de até 2 g de sódio (WHO,

2012).

O sal está presente na dieta do ser humano há cerca de 5.000 a 10.000 anos,

evidenciando assim que seus ancestrais evoluíram sem altas concentrações de

sódio em ser organismo, o que reflete diretamente no mecanismo fisiológico dos

seres humanos, que passaram a receber concentrações altas de sódio e precisam

buscar meios para eliminar os excessos (NILSON, 2020).

É de grande importância tomar conhecimento da quantidade de sódio que se é

consumida e as suas fontes, como o local de consumo e o modo de preparo, para

que assim haja a implementação de medidas e políticas que sejam efetivas na

redução do seu consumo (NILSON, 2020).

A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), em 2011,

estabeleceu objetivos direcionados ao desenvolvimento permanente de atividades

direcionadas à educação alimentar e nutricional, e o ambiente escolar é adequado e

conveniente para a implantação de ações voltadas à promoção da saúde e

prevenção de doenças, dado que a oferta de atividades com foco nestes assuntos

estimula a reflexão e a mudança de comportamento sob a criança, em diversos

aspectos, que incluem o comportamento alimentar (VASCONSELOS et al., 2020).

Logo, é válido questionar: de que maneira a estratégia educativa implementada é

capaz de impactar na saúde coletiva no que tange à prevenção da HAS?

Objetivos
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O projeto teve como objetivo geral instigar a reflexão nas crianças acerca do

consumo excessivo de alimentos com alto teor de sódio e seus impactos, para que

levem o conhecimento construído durante a execução do projeto para dentro de

suas casas, influenciando positivamente o comportamento alimentar de seus

familiares. O objetivo específico desta revisão é correlacionar os resultados obtidos

através da intervenção educativa com a literatura acerca da importância da redução

do consumo de sódio para prevenção da HAS.

Método
Trata-se de uma revisão narrativa, com abordagem qualitativa e correlação prática.

As etapas que constituíram o projeto foram 4, a saber: apresentação da proposta e

delineamento dos objetivos; a definição dos métodos a serem adotados; a produção

de conteúdo; a execução.

O objetivo do projeto foi realizar um dia de conscientização a comunidade sobre a

importância do consumo adequado de sódio e os cuidados na quantidade diária

ingerida, seu consumo em excesso, fora dos padrões recomendados pela OMS,

reforçar a necessidade de fornecer orientações à população, quanto aos benefícios

da redução de sódio na dieta visto os riscos que este apresenta para a saúde. A

partir de pesquisas para mais informações sobre o tema central do projeto e do

questionamento interno e sobre como aplicá-lo de forma efetiva, gerando resultados

a médio-longo prazo, resolveu-se partir para a abordagem lúdica com o público

infantil. O método escolhido pelos participantes, tendo em vista o público alvo

escolhido, foi o teatro. Contudo, para que a ação permitisse às crianças a reflexão e

conscientização sobre hábitos alimentares, optou-se por parafrasear e adaptar

conforme o objetivo histórias infantis conhecidas e de fácil compreensão.

Por consenso, o grupo integrante do projeto optou por adaptar a história “João e

Maria”. Neste contexto, a casa de doces foi substituída por uma casa de alimentos

com grande quantidade de sódio, como salgadinhos, pizza e hambúrgueres; e

personagens que adicionavam grandes quantidades de sal nos alimentos foram

apresentados como vilões, que ao longo da história mudaram seus hábitos para

recuperar a saúde. O grupo integrante produziu todos os elementos do cenário,
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roteiro, efeitos sonoros e músicas para viabilizar a construção de conhecimento com

as crianças.

Para aplicação do projeto, as escolas e creches que cederam espaço para

execução foram 3, permitindo que todas as crianças participassem. As crianças

tinham idades compreendidas entre 1 e 10 anos de idade.

Para embasamento teórico e discussão dos resultados da aplicação do projeto, a

busca de referencial ocorreu através da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS),

utilizando os descritores “hipertensão arterial”, “Brasil” e “sódio”, na seguinte

estratégia de busca: “Hipertensão arterial” AND “Brasil” AND “Sódio”. A busca inicial

gerou 101 resultados. Em seguida, foram aplicados os seguintes filtros: trabalhos

disponíveis na íntegra; trabalhos publicados nos últimos 5 anos; trabalhos

publicados em português, inglês ou espanhol. A partir da aplicação dos filtros, foram

encontrados 28 resultados. Os títulos de todos os trabalhos foram lidos, sendo que

apenas aqueles que se mostraram pertinentes ao tema deste trabalho foram

selecionados para a leitura dos resumos. Foram lidos 12 resumos, e novamente,

apenas os resumos que contemplavam conteúdo pertinente foram lidos na íntegra.

Procedeu-se à leitura integral de 7 trabalhos, dos quais apenas 6 se mostraram

relevantes para a construção desta revisão. Visando complementar a construção da

revisão, foram selecionados dados de órgãos oficiais que se mostraram pertinentes.

Resultados e discussão
Segundo dados coletados na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) em 2019, 38,1

milhões de brasileiros receberam o diagnóstico de HAS até a data da entrevista,

sendo que 72,2% deste público afirmou realizar o acompanhamento desta condição

através do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2020). Considerando o atual impacto

da HAS sobre a saúde da população brasileira, bem como as consequentes

implicações para o Sistema de Saúde brasileiro, é válido ressaltar que os

profissionais de saúde devem levar em conta a necessidade de desenvolver

estratégias que influenciam positivamente o comportamento alimentar da

população, em se tratando da redução da ingestão diária de sódio.
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A adesão à dieta com baixa quantidade de sódio requer, não somente a mudança e

a superação no comportamento alimentar vigente do indivíduo, mas também exige

alterações nas respostas oriundas da influência dos demais indivíduos, e seus

variados comportamentos alimentares, sob aquele que deseja e/ou precisa mudar

seus hábitos alimentares (RODRIGUES et al., 2017).

Além disso, a dieta com redução do teor de sódio, e aumento da ingestão de

vegetais e cereais integrais, é capaz de reduzir a PA em portadores de HAS e

contribuir para a redução da obesidade central - que impactará positivamente sobre

o perfil lipídico e a tolerância à glicose-, sendo estas recomendações incluídas nas

Linhas gerais de recomendação dietética para hipertensos (BRASIL, 2006).

O consumo aumentado de processados e ultra processados, os quais contêm

elevado teor de sódio, estão relacionados à obesidade, HAS, diabetes e doenças

crônicas (BRASIL, 2013). É observável que a preferência pelo consumo de

alimentos com elevado teor de sódio e o próprio hábito de adicionar sal de cozinha

em excesso durante o preparo do alimento e/ou no momento que antecede o

consumo seja moldado na infância, devido à intensa exposição a este tipo de

alimento e comportamento. O desenvolvimento de HAS em fases mais precoce está

diretamente relacionado a questões nutricionais, como a obesidade, estritamente

ligada aos hábitos alimentares e diretamente influenciada pelos pais ou familiares

que compartilham dos mesmos hábitos (EID et al., 2019).

Acrescenta-se que embora a HAS em crianças possa ter causa secundária, nos

deparamos atualmente com o aumento da HAS infantil por causas primárias,

principalmente atreladas ao sobrepeso e obesidade (SBP, 2019). Em âmbito

nacional, estima-se que 3,1 milhões de crianças encontram-se obesas,

representando 13,2% do público infantil com idade entre 5 e 9 anos (BRASIL, 2021).

A HAS, ao longo do tempo pode acarretar em consequências diversas ao organismo

do indivíduo, a saber: redução da luz e espessamento das paredes dos vasos

sanguíneos; espessamento ventricular; isquemia do miocárdio; insuficiência
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cardíaca congestiva (ICC); Acidente Vascular Encefálico (AVE) e Insuficiência Renal

(BRASIL, 2001).

As crianças expostas à intervenção educativa demonstraram interesse pela temática

abordada e interagiram positivamente com os acadêmicos que conduziram a

atividade. As educadoras relataram que as crianças fizeram mais perguntas sobre

alimentação saudável após o término da intervenção educativa.

O ambiente escolar representa um ambiente propício para intervenções

relacionadas à promoção e mudança de hábitos de vida, visto que ações visando

prevenção e promoção de saúde em idades precoces sejam eficazes na prevenção

de futuros perfis de morbidade e na prevenção de HAS e outras doenças

cardiovasculares (EID et al., 2019).

Contribuições para Enfermagem
O enfermeiro é protagonista nas ações de promoção e prevenção de saúde, seja no

o adulto, idoso ou criança. A Educação em Saúde é uma das estratégias que a

equipe de enfermagem precisa utilizar para trabalhar acerca de temas que ela

deseja ou necessita abordar e que são de conhecimento popular e tem como

principal atuante o próprio paciente. Inovar nos métodos de transmitir e construir

conhecimento acerca de um determinado tema é uma forma de visualizar

progressões futuras de grande alcance, incentivar o aprendizado e efetivar o

entendimento da informação. O trabalho com o público infantil é, em alguns

aspectos, menos complexo, pois permite a utilização de diversos meios para

disseminar conhecimento, sendo essa uma forma da equipe se motivar e aprender a

inovar nas estratégias de ensino para todos os públicos.

Considerações finais
No decorrer deste estudo observou-se que o consumo de sódio pela população

brasileira vai além do recomendado pela OMS e que grande parte dele é oriunda da

alimentação, através da ingesta excessiva deste componente, seja por meio de uma

adição exacerbada de sal de cozinha no preparo dos alimentos ou do alto consumo
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de fast-foods e comidas industrializadas que em sua grande maioria contam com o

excesso de sódio em sua produção, visando principalmente a conservação e

melhora do sabor dos alimentos, induzindo seu consumo, foi observado também

que o desenvolvimento de HAS está diretamente ligado aos hábitos alimentares do

indivíduo que são influenciadores das novas gerações.

A abordagem lúdica empregada na execução do projeto viabilizou a compreensão

da temática por parte das crianças, apesar da complexidade do assunto. Além

disso, a interação com as crianças torna a construção do conhecimento memorável

e reprodutível, o que é pertinente em se tratando de educação em saúde, visto que

esse público irá levar para dentro de seu lar o aprendizado e desta forma, poderá

impactar positivamente nos hábitos alimentares do núcleo familiar.

Observou-se também a importância do trabalho conjunto entre Diretoria da

Educação e Diretoria da Saúde para melhor conhecimento do perfil dos alunos e

utilização de intervenções mais assertivas conforme a idade abordada, visto os

impactos positivos e eficácia a longo prazo na saúde e qualidade de vida desses

alunos, adjuntas a conscientização que levarão a seus familiares.
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RESUMO
Introdução: É necessário encarar a violência de gênero como um problema de

cunho social que afetará de forma direta na vida das mulheres, podendo trazer

graves consequências. A prática de violência se configura como uma coação a vida

e a vítima é submetida ao silêncio. Estando, portanto, as mulheres em condição de

inferioridade no que diz respeito às relações de gênero, colocando-as assim em um

grupo mais vulnerável a esta prática. Objetivos: levantar dados quantitativos de

notificações compulsórias sobre violência de gênero no município de Ceres-GO.

Metodologia: Este estudo tratou se de uma pesquisa transversal, epidemiológica e

descritivo-exploratória, com análise quantitativa dos dados, realizada na Secretaria

Municipal de Saúde do município de Ceres-GO, por meio da análise de dados das

fichas de notificação compulsória de violência doméstica, sexual e/ou outras
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violências. Resultados: De acordo com os dados coletados no período de 2014 a

2018, foram registradas 177 casos de notificações de violência doméstica, sexual

e/o outras violências. Em relação ao local de ocorrência os dados demonstram uma

maior incidência de violência na residência com um total de 104 casos notificados.

Já em relação à faixa etária temos com maior incidência 43 casos de 20 a 29 anos.

Evidenciamos que em 2017 de 50 casos notificados 27 foram redicivantes. Do total

de 177 casos, a violência física foi usada em 163 deles. Maior prevalência

encontra-se em casos de agressões cometidas pelo cônjuge com total de 49

notificações dentre as 177. Considerações Finais: Salienta-se a necessidade da

criação de uma rede de apoio e proteção à saúde da mulher de forma integral nos

Municípios interioranos, com profissionais da saúde capacitados para este

atendimento que conheçam o fluxo de encaminhamento das vítimas aos demais

serviços tanto de saúde como jurídicos. Também faz-se necessário de forma

constante, realização de campanhas educativas, que incluam a capacitação e a

produção de materiais para as escolas municipais, com discussões voltadas

especificamente para a desconstrução do machismo e fortalecimento e capacitação

das redes de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Palavras-Chave: Violência de gênero. Saúde da mulher. Enfermagem em saúde

comunitária.

1 INTRODUÇÃO
A violência contra as mulheres está presente no contexto social desde o advento da

humanidade. A distinção de gênero traz um contrassenso à civilização e incorpora a

mulher em condição de servidão e obediência, em resultância gera desequilíbrio de

poder contribuindo para relações de submissão e repressão, surgindo de forma

contraditória para as mulheres pois acaba gerando aflição ocasionando mudanças

no estado de saúde e enfermidades (HIRT et al, 2017; VASCONCELOS; HOLANDA;

ALBUQUERQUE, 2016; COSTA; LOPES; SOARES, 2015).

É necessário encarar a violência de gênero como um problema de cunho social que

irá afetar de forma direta na vida das mulheres, tendo em vista que são diversos
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fatores interligados que justificam tal causalidade como um contexto familiar

patriarcal abrangendo gênero, sociedade e educação. Nesse seguimento, a

Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta o parceiro íntimo como o principal

propagador de violência, alcançando a nível mundial por volta de 30% das mulheres

(VASCONCELOS; HOLANDA; ALBUQUERQUE, 2016; SILVA et al, 2015).

De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher inclui violência

física, sexual, psicológica, patrimonial e moral (quando há calúnia, difamação ou

injúria) (VIANA et al., 2018). A prática de violência se configura como uma coação a

vida e a vítima é submetida ao silêncio, estando, portanto, as mulheres em condição

de inferioridade no que diz respeito as relações de gênero, colocando-as assim em

um grupo mais vulnerável a esta prática. Quando o presente ato ocorre no ambiente

doméstico, é denominada violência doméstica, ela atinge todos que circundam esse

meio, não apenas familiares. Tendo em vista que os principais causadores de

violência contra as mulheres são os parceiros, a violência por cônjuges se insere

com tal força na violência doméstica assim como na familiar (GOMES et al, 2013;

CORTES et al, 2015).

O ato de violência contra as mulheres começou a ser visto como um assunto

concernente ao setor da saúde há trinta anos atrás, atualmente sendo entendida

como um problema de saúde pública que infringe os direitos humanos das

mulheres, depreciando-as nos que diz respeito a saúde e qualidade de vida (HIRT

et al, 2017). Costa et al (2017), afirmam que a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006

– Maria da Penha, estabelece que o amparo à mulher em situação de violência

doméstica e familiar deve ser fornecido de maneira planejada, entre os serviços de

saúde, de assistência social e de segurança pública.

Os profissionais da saúde que atuam na atenção primária, com ênfase no

enfermeiro, pois na maioria das vezes é o primeiro profissional a prestar

atendimento à essa população, 2 precisam atuar no combate as situações de

violência contra as mulheres de forma a reconhecer o contexto social das usuárias
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afim de constatar condições que colocam em risco a saúde dos indivíduos

(VASCONCELOS; HOLANDA; ALBUQUERQUE, 2016).

No que concerne às equipes de saúde, a enfermagem, profissão que traz na sua

essência o cuidado, e que na sua maioria são mulheres, possui aptidão para incluir

na prática profissional discussões sobre gênero a fim de estender a interpretação e

compreensão acerca de tudo o que envolve a violência contra a mulher. Levando-se

em conta que ainda existem profissionais que entendem a violência contra a mulher

exclusivamente como aquela que apresenta marcas físicas, como desentendimento

de casal ou até mesmo manifestação de ciúmes (DUARTE et al, 2015; SILVA et al,

2015).

A violência traz impactos imediatos e a longo prazo na vida das mulheres,

prejudicando sua saúde de várias formas. As mulheres que experienciam a violência

física, são mais propensas a procurar cuidados de saúde, embora geralmente não

divulguem a violência como o motivo da busca de atendimento. Portanto, os

profissionais de saúde têm um papel significativo na identificação da violência

nessas mulheres, para prestar atendimento empático, respeitoso e assistência de

alta qualidade (BRASIL, 2017).

Por conseguinte, é indispensável um atendimento individualizado, eficaz e

humanizado, favorecendo com que essas mulheres sejam vistas de forma holística,

auxiliando na resolutividade do problema (ACOSTA et al, 2017). A partir das

reflexões sobre o tema apresenta-se como questão norteadora deste estudo: Qual o

impacto da violência de gênero na vida das mulheres interioranas? Portanto, tem-se

como objetivo levantar dados quantitativos de notificações compulsórias sobre

violência de gênero no município de Ceres-GO.

2 METODOLOGIA
Este estudo tratou se de uma pesquisa transversal, epidemiológica e descritivo

exploratório, com análise quantitativa dos dados, realizada na Secretaria Municipal
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de Saúde do Município de Ceres-GO, por meio da análise de dados das fichas de

notificação compulsória de violência doméstica, sexual e/ou outras violências.

Os dados foram obtidos no período de (colocar mês e ano), por meio das fichas de

notificação compulsória nas quais constam violência doméstica, sexual e/ou outras

violências durante o período de 2014 a 2018, tratando-se portanto de uma amostra

censitária.

Para tanto foram escolhidas as seguintes variáveis: faixa etária, prevalência, local

de ocorrência (residência, habitação coletiva, escola, local de pratica esportiva, bar

ou similar, via pública, comercio/serviços e outros), tipo de violência (física,

psicológica/moral, tortura, sexual, força corporal/espancamento, enforcamento,

objeto perfurocortantes, arma de fogo, assédio sexual, exploração sexual e outra

agressão) e tipo de agressor (pai, mãe, padrasto, cônjuge, ex-cônjuge,

namorado(a), filho(a), amigo/conhecido e desconhecido).

Os critérios utilizados como fatores de inclusão e exclusão foram a utilização dos

prontuários que obedeceram aos seguintes critérios: registros dos dados colhidos

entre 2014 a 2018 pelas fichas de notificação compulsória. Como fator de exclusão

estabeleceu-se os dados referentes a violências que não foram notificados à

secretaria municipal de saúde e que estavam fora do período estabelecido.

Após a coleta dos dados, os resultados foram analisados e tabulados no programa

Microsoft Excel 2010 apresentado em forma de tabelas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com os dados da secretaria de vigilância epidemiológica de Ceres-GO,

no período de 2014 a 2018, foram registrados 177 casos de notificações de

violência doméstica, sexual e/ou outras violências. Dentre os anos de notificação, o

ano de 2017 apresenta-se com 47 casos notificados sendo o de maior ocorrência,

seguidamente dos anos de 2014, 2016, 2018 e 2015, com 45, 31, 28 e 26 casos

respectivamente.
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Em relação ao local de ocorrência os dados demonstram uma maior incidência de

violência na residência, com um total de 104 casos notificados seguido dos casos

ocorridos em via pública, com 33 notificações (Tabela 1).

De acordo com pesquisa Oliveira et al (2015), onde demostram que o local de

residência se destaca como o de maior frequência de violência e maus tratos que

são realizados, predominantemente, por indivíduos do sexo masculino e pessoas

próximas ou conhecidas da família.

Em relação à faixa etária, a maior incidência ocorreu entre 20 a 29 anos, com 43

casos, seguidos de 31 casos de 30 a 39 anos e 16 casos no intervalo de idade de

40 a 49 anos.

Ao analisar um estudo realizado em oito países, incluindo o Brasil, observou-se que

a morbidade em consequência da violência doméstica e sexual atinge,

especialmente, mulheres entre 15 a 49 anos (VASCONCELOS; HOLANDA;

ALBUQUERQUE, 2016). e no estado de Pernambuco 34% das mulheres revelaram

terem sido vítimas de violência física e/ou sexual pelo parceiro íntimo

(VASCONCELOS; HOLANDA; ALBUQUERQUE, 2016).
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Quanto à reincidência de casos de violência sofrido pela mesma mulher,

evidenciamos que em 2017 dos 50 casos notificados 27 já haviam ocorrido outras

vezes. Em 2014, 2016, 2018 e 2015 dos 46, 28, 29 e 24 casos notificados

respectivamente, houve recidiva de 23, 18, 13 e 12 casos respectivamente no anos

descritos.

Em estudo de Dutra et al (2013), trazem que a periodicidade com que as mulheres

procuram os serviços de apoio contra a violência é pequena devido a questão

geográfica e principalmente, pela dependência do companheiro. Somado a isso, o

agressor ainda priva a mulher de vínculos sociais conferindo-lhe obrigações

domésticas, que ela acata como sendo sua obrigação sem notar que está sendo

mantida sob o domínio do cônjuge.

Além disso, o medo de sofrer preconceito faz com que a mulher se restrinja ao

ambiente doméstico e não procure a rede de apoio. Outro fator de preocupação é a

confiabilidade nos profissionais de saúde, fazendo com que a vítima, quando

procura apoio, o faça fora da sua comunidade para evitar sua exposição (COSTA et

al, 2017).

Na tabela 2 é mostrado os tipos de violência e a frequência por ano de notificação

onde é possível observar que a violência física se sobressai, entre as demais,

aparecendo com maior predomínio. Em relação aos anos notificados, dos 177

casos, a violência física foi usada em 163 deles. Segundo Silva e Oliveira (2016)

revelaram em sua pesquisa que dentre os tipos de violência contra a mulher, a

violência física foi a mais significativa, seguidas da violência sexual e psicológica

como as mais prevalentes.

Tabela 2. Frequência por tipo de violência segundo ano de notificação

Ano de Notificação                 Sim

Violência Física
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2014                                    44

2015                                    22

2016                                    24

2017                                    44

2018                                    29

Total                                    163
Violência Psicológica/Moral

2014                                  22

2015                                  16

2016                                  16

2017                                  32

2018                                  13

Total                                  99
Violência por Tortura

2014                                    3

2015                                    1

2016                                    3

2017                                    12

2018 0

Total                                     19
Violência Sexual

2014                                       1

2015                                       0

2016                                       5

2017                                       8

2018                                       0

Total                                      14
Violência por Força
Corporal/Espancamento

2014                                       36

2015                                       20

2016                                       17
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2017                                       41

2018                                       28

Total                                      142
Violência por Enforcamento

2014                                        7

2015                                        3

2016                                        3

2017                                        13

2018                                        3

Total                                       29
Violência por Objeto
Perfurocortante

2014                                         8

2015                                         4

2016                                         5

2017                                         4

2018                                         0

Total                                        21
Violência por Arma de Fogo

2014                                         0

2015                                         0

2016                                         1

2017                                         1

2018                                         1

Total                                         3
Violência por Outra Agressão

2014                                         1

2015                                         1

2016                                         0

2017                                         0

2018                                         1

Total                                         3
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Ainda, é notório que a maioria dos casos de violência contra a mulher se deram por

meio da expressão de força corporal, por atos violentos como o espancamento. A

tabela 2 mostra que a violência por força corporal/espancamento esteve presente

em 142 casos dos 177 notificados.

Em pesquisa publicada com o intuito de analisar o fenômeno da violência contra a

mulher no Brasil, Magalhaes et al (2015) expuseram que dentre os tipos de

violência física praticados contra a mulher, a lesão corporal leve e agressão são

evidenciadas como as de maior prevalência.

Sousa e Silva (2018), relataram em sua pesquisa que o agressor utiliza de algum

tipo de intimidação contra a mulher, consistindo a força física como a de maior

proporção, mostrando desigualdades de poder e supremacia da força masculina

nas relações de gênero, na qual a mulher assume papel de submissão e vítima de

atos violentos. A demonstração de tal forma de violência ocorre por meio de

conflitos, sejam familiares, sociais ou pela dominação, opressão e crueldade que

irão refletir em danos físicos, sexuais, psicológicos, morais e patrimoniais.

Outro tipo de violência que apresentou dados expressivos na presente pesquisa foi

a violência psicológica/moral com 99 casos notificados dos 177 totais. Esse tipo de

violência também foi retratado na pesquisa de Silva e Oliveira (2016), em que a

violência psicológica se apresentou como o terceiro tipo mais prevalente entre os

casos notificados. Nesse seguimento a violência psicológica possui caráter mais

degradante do que a violência física, devido à dificuldade em relação a sua

identificação por possuir caráter fundamentalmente subjetivo.

Destarte, conforme explicitado na tabela 3, a presente pesquisa revela que dentre

os tipos de agressores, a maior prevalência foi ocasionada pelo cônjuge; com total
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de 49 notificações dentre as 177 levantadas no período delimitado para o estudo.

Tabela 3. Frequência por agressor segundo ano de notificação.

A maior parte da violência sofrida pelas mulheres, ocorreu no domicílio e o

perpetrador foram homens com quem as mulheres possuem ou já possuíram algum

vínculo afetivo, sejam namorados ou ex namorados, cônjuges ou ex cônjuges

(CORTES; ALVES; SILVA, 2015).

De acordo com estudo de Costa, Serafim e Nascimento (2015), às agressões contra

a mulher eram realizadas predominantemente pelo cônjuge, o qual é evidenciado

também como responsável pela prática de violência psicológica, visto que diversas

mulheres ainda são dependentes financeiramente do marido, e as principais vítimas

eram mulheres em idade reprodutiva. Posto que o cônjuge é o responsável por tais

atos violentos e por a mulher possuir filho menor de idade, não consegue romper o

relacionamento, tendo em vista que isso acarretaria a não aceitação do marido

levando a um ciclo contínuo de violências.

Silva e Oliveira (2016), revelam em seu estudo que o número de agressões por

desconhecidos possa não corresponder à realidade da maior parte dos casos

notificados de violência contra a mulher, devido a possibilidade de que algumas das

vítimas, de maneira proposital, definam o agressor como alguém desconhecido por

possuir medo de sofrer retaliação do agressor conhecido e íntimo, evitando que

seus relatos na unidade de saúde gerem uma denúncia junto às autoridades

policiais.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo foi possível levantar que a maior parte dos casos de violência

contra a mulher no município de Ceres-GO ocorreu na residência da vítima, tendo

majoritariamente o cônjuge como agressor, e isso se dá pelo fato de que o

ambiente do lar proporciona condições favoráveis como o isolamento da mulher e a

ausência de testemunhas. Esta situação também ressalta o predomínio da relação

de gênero, evidenciando a mulher em condição de subalternidade em relação ao

homem.

Ainda as mulheres vítimas de violência no ambiente doméstico se veem submissas

ao marido economicamente, por não possuir renda ou outro tipo de condição para

sustentar seus filhos sozinha.

Por conseguinte é indubitável que as mulheres em idade reprodutiva são as que

mais sofrem agressões, prevalecendo a agressão física e por força/espancamento

como as mais predominantes.

Salienta-se a necessidade da criação de uma rede de apoio e proteção à saúde da

mulher de forma integral nos Municípios interioranos, com profissionais da saúde

capacitados para este atendimento que conheçam o fluxo de encaminhamento das

vítimas aos demais serviços tanto de saúde como jurídicos. De resto, faz-se

necessário de forma constante, realização de campanhas educativas, que incluem

a capacitação e a produção de materiais para as escolas municipais, com

discussões voltadas especificamente para a desconstrução do machismo e

fortalecimento e capacitação das redes de atendimento às mulheres em situação

de vulnerabilidade.

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: é imprescindível que durante a

formação do enfermeiro, este seja habilitado para prestar atendimento às mulheres

vítimas de violência, já que normalmente é o primeiro profissional a ter contato com

a vítima. Desta forma cabe à ele, dar todo o andamento do atendimento,



ISSN: 2176- 6541

encaminhamentos e orientações, de forma empática, acolhedora e humana,

contribuindo para a preservação da integridade e dignidade da mulher vitimada

pela violência.
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RESUMO: O Programa Nacional de Imunização (PNI) é reconhecido nacional e

internacionalmente como o maior programa de vacinação do mundo. O PNI atende

atualmente mais de 212 milhões de pessoas, sendo considerado um patrimônio do

estado brasileiro e mantido pelo comprometimento e dedicação de profissionais de

saúde, gestores e de toda população. Diante da pandemia da COVID-19 a

enfermagem ocupou a linha de frente, destacando-se ao prestar um atendimento

eficiente e humanizado em termos de visibilidade de sua atuação, dedicação e

competência. O objetivo deste estudo é relatar a experiência de um acadêmico de

enfermagem durante a atuação na campanha de vacinação contra a COVID-19 em

um Centro de Imunização e Atenção Primária à Saúde do município de Curitiba.

Tratase de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de

experiência, que se deu a partir da vivência em estágio acadêmico de enfermagem.

A partir do exposto, reitera-se a importância da atuação da equipe de enfermagem

nas salas de vacina, o quanto estes profissionais são capacitados para atuarem no

atual cenário pandêmico - mesmo alguns ainda na vida acadêmica, o compromisso

e a competência que foram adquiridos ao longo do tempo de estudo e aprendizado.

PALAVRAS-CHAVES: Cuidados de Enfermagem; Humanização da assistência;

COVID-19; Imunização.

INTRODUÇÃO
A importância da humanização no cuidado em saúde se consolidou quando o

Ministério da Saúde, em 2001, criou o Programa Nacional de Humanização da
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Assistência Hospitalar (PNHAN) (BRASIL, 2002). A Política Nacional de

Humanização (PNH) - também conhecida como HumanizaSUS - foi criada em 2003,

tendo como propósito qualificar a Saúde Pública no Brasil, bem como incentivar

apoios solidários entre trabalhadores e usuários, a fim de efetivar os princípios do

SUS no cotidiano das práticas de assistência e atenção à saúde (BRASIL, 2015).

Nesse âmbito, dentro da equipe de saúde, destacam-se os enfermeiros, que têm

papel fundamental no cuidado humanizado ao paciente, respeitando suas

necessidades, garantindo sua segurança e enxergando-o como um ser humano

completo.

Dentro desse contexto, observa-se o atendimento dos usuários nos Centros de

Imunização e Atenção Primária à Saúde contra a COVID-19. Doença de alta

transmissibilidade que culminou numa pandemia, com significativos impactos na

economia, nos sistemas de saúde e na população. No Brasil, no período de quatro

meses - do final de dezembro de 2019 ao final de abril de 2020 - foram registrados

mais de 85.000 casos confirmados e cerca de 6.000 óbitos (BRASIL, 2020). Diante

desta situação, a vacinação é a forma mais eficaz de frear a contaminação e o

surgimento de novas variantes do coronavírus. Apenas a imunização em massa

protege com eficácia desejada toda a comunidade e diminui o risco de contágio

(BRASIL, 2020).

Tendo isso em mente, ressalta-se a importância de que todos os cidadãos se

vacinem, uma vez que essa estratégia é a mais fortemente orientada para o

combate à COVID-19. Nesse cenário, a Atenção Primária à Saúde (APS) é o nível

de assistência que possui maior potencial de bloqueio da transmissão viral na

comunidade e de minimizar os riscos à população ao oferecer a assistência

necessária. Frente ao exposto, foi levantada a seguinte questão: como foi a

experiência de um acadêmico de enfermagem durante o enfrentamento à COVID-19

em um Centro de Imunização no contexto da APS?

OBJETIVO



ISSN: 2176- 6541

O objetivo deste estudo é relatar a experiência de um acadêmico de enfermagem

durante a atuação na campanha de vacinação contra a COVID-19 em um Centro de

Imunização e Atenção Primária à Saúde do município de Curitiba.

JUSTIFICATIVA
Ao observar e refletir acerca do atendimento aos usuários nos Centros de

Imunização e Atenção Primária à Saúde contra a COVID - 19, evidenciando, ainda,

a respeito da importância da humanização no cuidado em saúde, é de urgente e

extrema importância que o tema receba maior atenção e seja devidamente

explorado.

A humanização na prática profissional é um assunto discutido há muito tempo e, nos

últimos anos, vem ganhando destaque na literatura científica nacional -

principalmente nas publicações ligadas à saúde coletiva. No entanto, ao observar a

lacuna existente na Atenção Primária à Saúde a respeito deste tema, bem como a

exploração limitada sobre o assunto, notou-se a relevância de elaborar um trabalho

com ênfase na disseminação do conhecimento sobre humanização na prática

profissional. Além desta lacuna - que instigou a produção do trabalho, destaca-se a

motivação pessoal do autor, o qual admira incontestavelmente a prática profissional

e humanizada.

O trabalho tem como foco, portanto, discutir o panorama do atendimento

humanizado durante as atividades de estágio do curso de enfermagem da

Universidade Positivo, desenvolvidas no Centro de Imunização da COVID - 19 do

município de Curitiba. Visa, ainda, a disseminação tanto do tema humanização na

prática profissional, quanto dos conceitos estabelecidos até o momento sobre o

atendimento humanizado em saúde.

Como um incentivo a mais que valida a importância do trabalho, observou-se que

este é pioneiro ao abordar características da prática profissional humanizada, o que

pode incentivar outros acadêmicos a explorarem mais o tema, assim como os

demais profissionais da área da saúde.
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METODOLOGIA
Este trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que se

deu a partir da vivência em estágio acadêmico de enfermagem, durante a realização

da campanha de vacinação contra a COVID - 19 em um Centro de Imunização e

Atenção Primária à Saúde no município de Curitiba. Destaca-se que o relato de

experiência é uma produção científica na modalidade qualitativa que valoriza o

cultivo de conhecimentos, no qual o autor realiza a elaboração e discussão acerca

do tema através de suas memórias. Assim, o relato de experiência se enquadra

como uma narrativa científica capaz de englobar produções e processos de caráter

subjetivos. Essa produção científica se caracteriza também por uma pluralidade de

bases teóricas e metodológicas, valorizando o sentido descritivo e interpretativo

circunscrito em um determinado tempo histórico (DALTRO & FARIA, 2019).

Dessarte, caracteriza -se como "um tipo de pesquisa com base empírica que é

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de

um problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”

(THIOLLENT, 1986, p.14).

A vivência ocorreu entre o dia 13 de agosto de 2021 e 24 de setembro de 2021.

Nesta oportunidade, observou-se a rotina da atuação da equipe de enfermagem,

bem como as atividades desenvolvidas em um Centro de Imunização e Atenção

Primária à Saúde do município de Curitiba. Notou-se então, a imprescindível

importância dos profissionais de enfermagem para o enfrentamento à pandemia,

bem como o fundamental papel que desempenham na conscientização sobre a

vacinação, no monitoramento da cobertura e na aplicação vacinal. Nessa

perspectiva, a rotina do enfermeiro no Centro no Imunização, envolve desde o

acolhimento do usuário que será vacinado até a aplicação da vacina, bem como os

desafios organizacionais diante da intensa demanda de pessoas a serem atendidas

e a rede de apoio interpessoal dos próprios atuantes da campanha. Ademais, é

responsável por elaborar toda a operação da vacinação: os procedimentos de
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manuseio; conservação; preparo; administração; registro e descarte dos resíduos

resultantes das ações de vacinação.

A fundamentação teórica transcorreu pela busca bibliográfica em bases de dados

digitais, sendo elas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Organização

Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS). Esta etapa visou fundamentar

e promover maior conhecimento científico ao autor e relevância ao estudo.

ASPECTOS ÉTICOS
Foi respeitado o sigilo dos sujeitos e o nome da instituição na qual a experiência foi

desenvolvida. Por se tratar de um relato de experiência de um acadêmico de

enfermagem sobre o cotidiano do serviço, este trabalho dispensou a submissão a

um Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos.

RESULTADO E DISCUSSÃO
No dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil

(BRASIL, 2020). Desde então, iniciou-se o alastramento do vírus no Brasil, logo, o

clima na sociedade era de insegurança e incertezas. O Governo Federal iniciou

rapidamente a execução do plano de contingência e divulgou uma série de

protocolos para orientar as ações estaduais e municipais. O isolamento e

distanciamento social foi a medida mais fortemente recomendada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS). Desse modo, a APS, por estar inserida na comunidade,

assumiu um relevante papel.

Em todas as ações, percebeu-se que, apesar de inserido em uma equipe

multiprofissional, o profissional de Enfermagem é o protagonista da APS,

destacandose no planejamento, execução e avaliação das ações implementadas.

Em dezembro de 2020, com a notícia da primeira vacina contra Covid - 19

autorizada no mundo (BBC NEWS, 2020), surge a esperança para minimizar os

efeitos da Covid-19 e imunizar o maior número de pessoas. Fazer com que a

população fique imunizada contra o novo coronavírus parece ser tão difícil quanto

criar uma vacina e neste âmbito, o profissional enfermeiro se destaca como ponte

para promoção da saúde de cada indivíduo, seja planejando ações, executando-as
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e avaliando resultados, administrando imunizantes ou proporcionando subsídios

para que sua equipe possa atuar permanentemente.

O Centro de Imunização contra a COVID - 19 do município de Curitiba, recebe a

população no formato para pedestres, os quais são conduzidos da entrada do

serviço ao interior do prédio para o atendimento. Logo na entrada, técnicos de

enfermagem realizavam o acolhimento da população de forma eficiente e

humanizada, além do cadastramento de documentos e também uma anamnese

prévia, para posteriormente ocorrer a vacinação. Após passar pelo acolhimento, o

usuário é encaminhado até a recepção onde é recebido pela equipe, a qual logo

perguntava se o usuário apresentava sintomas da COVID-19 ou de gripe e se havia

recebido alguma vacina nos últimos 15 dias. Caso a resposta fosse sim para a

primeira pergunta, este era orientado a retornar ao posto somente após 30 dias. No

caso de vacinação recente, era orientado a retornar 15 dias após a última

vacinação. Em caso de respostas negativas, prosseguia-se com o atendimento.

Em seguida, era solicitado os documentos pessoais para a realização do cadastro

no sistema de saúde e sucessivamente os documentos eram devolvidos, bem como

era entregue a carteirinha de vacinação indicando qual vacina o usuário iria receber

e a data prevista para a segunda dose do imunizante. Todo esse procedimento era

realizado de forma clara e atenciosa, caso o usuário apresentasse alguma dúvida, o

profissional que o estava atendendo se propunha a tirar a dúvida ou chamar um

superior que pudesse ajudar na questão.

Após esta etapa, o usuário era orientado a entregar a carteira de vacinação e a

identidade para o profissional de enfermagem que estava na administração da

vacina. Adiante, este usuário era convidado a acompanhar o processo de

preparação da dose da imunizante, desde a visualização do frasco, lote, validade e

aspiração. Antes da administração da dose do imunizante, o usuário era orientado e

caso apresentasse alguma dúvida quanto aos possíveis efeitos colaterais da vacina,
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era esclarecido a questão antes da administração do imunizante. Também era

ressaltado que cada organismo é passível de reações distintas e, por consequência,

estes efeitos não eram manifestados em todas as pessoas. Ademais, era muito

habitual que houvesse diferentes demonstrações de sentimentos, tendo em vista

que o momento da vacinação é esperado por uma grande parcela da população, e

que também era de praxe que os familiares fotografassem a ocasião, além de

festejarem o momento. Também era comum que uma parcela dos usuários

desconfiasse da vacina, proferindo Fake News e desmerecendo o serviço prestado.

Mas apesar dos transtornos, o único foco era continuar prestando um atendimento

humanizado e de qualidade à sociedade.

Segundo o Ministério da Saúde, a equipe de enfermagem é a principal responsável

pelas atividades realizadas nas salas de vacinas e pelo sucesso das campanhas de

vacinação realizadas. Tendo como foco inicial a humanização e o acolhimento, a

enfermagem também é responsável pela manutenção e a organização do seu setor

de trabalho cumprindo as exigências das atividades (BRASIL, 2013).

O sucesso deste serviço desenvolvido no Centro de Imunização do município de

Curitiba, está relacionado à segurança e eficácia dos imunobiológicos, bem como o

cumprimento das recomendações específicas de conservação, manipulação,

administração realizado pela equipe de enfermagem, sendo o enfermeiro

responsável pela supervisão das atividades da sala de vacina e pela educação

permanente da equipe (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

Logo, a confiança nas vacinas precisa ser mantida a qualquer custo, sob pena de

colocarmos em risco todas as conquistas obtidas no controle e eliminação de

doenças em todo o mundo. Por fim, essa vivência possibilitou uma nova

experiência, uma vez que esse é um momento único para se trabalhar em frente a

uma pandemia, assumindo e auxiliando o papel de promover a saúde. As ações

desenvolvidas contribuíram também para a construção e o aperfeiçoamento do

saber-fazer e enriqueceu a formação acadêmica.
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CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM
A elaboração do trabalho e pesquisa no âmbito da formação profissional possibilitou

estabelecer a relação entre a teoria e a prática, haja vista que ambas são

indissociáveis no âmbito acadêmico e na atuação profissional. Evidencia-se que

embora o caráter multidisciplinar tenha sido de grande relevância nessa construção,

um maior engajamento dos profissionais de enfermagem na execução dessas ações

pode ser notado. A produção do material viabilizou para prática de enfermagem a

ampliação da consciência crítica para desvendar e observar os fatos, fenômenos

sociais, bem como a dinâmica da prática profissional humanizada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS/ CONCLUSÃO

Diante disso, reitera-se a importância da atuação da equipe de enfermagem não

apenas na imunização contra à COVID - 19, mas em todas as salas de vacina.

Ressalta-se também o quanto estes profissionais são capacitados para atuarem no

atual cenário pandêmico e, mesmo alguns ainda na vida acadêmica, o compromisso

e a competência que foram adquiridos ao longo dos estudo e aprendizado.

Outrossim, evidenciou-se a partir deste trabalho, que o objetivo dos acadêmicos de

enfermagem está sendo alcançado, uma vez que o trabalho realizado, compensa-se

quando a satisfação é explícita nos olhos do vacinado e dos familiares. Por fim,

incentiva-se a produção da escrita de outros relatos sobre postos de vacinação com

maior quantidade de participantes, para que assim seja possibilitada a disseminação

em larga escala das informações acerca da prática profissional humanizada na

campanha de vacinação contra a COVID-19, bem como uma maior variabilidade de

resultados e consequente enriquecimento da produção literária sobre o tema.
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INTRODUÇÃO: Florence Nightingale nasceu em 1820 na cidade de Florença (Itália)

durante uma viagem que sua família inglesa estava fazendo. Como pertencia a alta

sociedade britânica sempre teve muito contato com os estudos, no entanto quando

revelou que tinha recebido um chamado de Deus para ingressar na enfermagem

seus pais foram totalmente contra, já que queriam que sua filha seguisse os

padrões das jovens burguesas da época. Quando completou 30 anos, Florence

resolveu visitar o hospital fundado pelo pastor Theodor Fieldner e tomou a decisão

de seguir carreira como enfermeira, indo contra todas as recomendações de sua

família (LOPES, 2010). Em 1854, a enfermeira foi convocada, pelo Secretário de

Estado Sidney Herbert, como líder de uma equipe de mulheres para cuidar dos

soldados feridos durante a Guerra da Criméia, pois muitos soldados estavam

falecendo. Tal fato foi um marco na história, visto que foi a primeira vez que uma

mulher foi chamada para uma posição oficial no exército britânico. Ao chegar lá se

deparou com um ambiente sujo e desorganizado, então começou a observar que

este era o motivo para tantos óbitos no local. Portanto, desenvolveu sua própria

maneira de organização e cuidado com os pacientes; chegou até a ser nomeada

como “Dama da Lâmpada”, pois vagava durante a noite com uma lâmpada para

atender seus pacientes (LOPES, 2010). Com isso as mortes reduziram

drasticamente e suas técnicas se espalharam pelo mundo dando origem a Teoria

Ambientalista que revolucionou a enfermagem. Esta teoria relata que a função do

enfermeiro é restaurar a saúde do paciente e para isso o ambiente deve estar muito
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bem organizado e higienizado para que o mesmo não corra risco de contaminação,

além de manter o conforto emocional, pois o ser humano é um ser biopsicossocial,

ou seja, a saúde do corpo físico está intimamente ligada a saúde mental, se alguma

delas está em desequilíbrio a outra consequentemente também fica abalada. Nos

dias atuais a dama da lâmpada leva o título de “mãe da enfermagem moderna”

devido a todas as suas contribuição dentro da enfermagem (MEDEIROS, 2015).

JUSTIFICATIVA: A teoria ambientalista de Florence apresenta conceitos de ser

humano, ambiente, saúde e enfermagem, tendo como foco principal o controle do

meio ambiente. A ação do enfermeiro no trato do enfermo implementada dentro de

um ambiente saudável constitui sua principal proposição para a enfermagem. Está

possui conceitos que servem de parâmetro na atualidade, sendo a sua relevância

considerada um marco na história da enfermagem. Nos dias de hoje estamos á

aplicando com frequência nas unidades de saúde, a higiene e os aspectos

sanitários do local constituem-se em elementos determinantes para as condições de

saúde das pessoas atendidas. A partir disso, ela evidenciou que uma das formas de

reduzir o número de mortes de seus pacientes perpassava pela necessidade de

tornar os ambientes de internação salubres, com circulação de ar, luz e limpeza,

assim como a organização do cuidado; ou seja, a melhora clínica de um paciente

estava intimamente relacionada a gestão das condições do (meio) ambiente.

Embora sem recursos adequados, Florence desenvolveu seus próprios métodos de

trabalho, utilizando os conhecimentos adquiridos nas experiências pregressas, as

habilidades e as vivências práticas para gerir a administração e a organização

hospitalar, na constituição da Enfermagem Moderna e na formação de um modelo

educacional. OBJETIVO: Refletir sobre a teoria ambientalista de Florence

Nightingale, contextualizando a enfermagem moderna frente suas origens e o

desenvolvimento de sua prática. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de

experiência construído a partir da vivência de acadêmicas de Enfermagem, durante

a disciplina de “História, Ética e Legislação Profissional”, e com base na literatura

científica. RESULTADOS: Foi construída uma Linha do Tempo da Florence

Nightingale na disciplina de História da Enfermagem, Ética e Legislação

Profissional. Obteve-se como resultado a construção do conhecimento e

aprendizado sobre Florence. Realizou-se um jornal no modelo do fantástico, onde
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foi apresentado e aprendeu-se muitos detalhes sobre a história, teorias, dedicação e

diversas qualidades nas quais somente a grande Florence pode-nos

transmitir.Observou-se, então, que através das pesquisas para complementar Linha

do Tempo da Florence Nightingale, adquirimos não só conhecimento sobre ela

mesma, mas também sobre parte da história da enfermagem e aspecto cultural da

época em que ela viveu. Podendo tomar conhecimento, também, das dificuldades e

lutas que ela passou para ganhar tanto reconhecimento e ser tão influente até os

dias atuais. Não só para a profissão em si, mas também para as mulheres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se que o trabalho da Florence revolucionou

a enfermagem e teve grande contribuição para que a mesma se tornasse uma

ciência. Além disso, a Teoria Ambientalista desenvolvida por ela mudou

completamente a estrutura que os hospitais seguiam, dando melhor qualidade de

atendimento para os pacientes e diminuindo a taxa de mortalidade. Com relação a

trajetória pessoal de Nightingale foi possível notar o preconceito que as pessoas

tinham com a enfermgem na época, já que os pais da enfermeira diziam que este

trabalho não era digno para uma moça de classe, ademais o machismo também se

fez presente na sua história, pois ela foi a primeira mulher escalada para participar

do exército britânico e tal decisão só foi tomada porquê a população estava

extremamente preocupada com o bem-estar dos soldados e o Secretário de Estado

não tinha mais outro recurso mostrando que até então os homens não viam nas

mulheres potêncial em ajudar o país. Ademais durante o seu cotidiano, ela sofreu

muito preconceito dos médicos e dos soldados. CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES
PARA A ENFERMAGEM: Adaptaram-se os ensinamentos da Florence conforme o

passar dos anos e as necessidades de cada paciente, porém a base é a mesma até

os dias atuais para a recuperação da saúde, sendo um conjunto de medidas a

serem tomadas dentre elas: o cuidado com o físico, psicológico, um ambiente

propício (limpo, organizado e calmo), juntamente com a ética

profissional,capacitação profissional, técnica e empatia que resulta na melhora do

paciente em geral.

DESCRITORES: Cuidados de Enfermagem; História da Enfermagem; Educação em

Enfermagem.
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INTRODUÇÃO: A concepção de terapia intensiva ocorreu por meio de Florence

Nightingale, no decorrer da Guerra da Crimeia entre os anos de 1853 e 1856

(FERNANDES; COLS, 2011). No Brasil, as primeiras UTIs (Unidades de Tratamento

Intensivo), iniciaram na década de 70, com o dever de centralizar os pacientes com

alto grau de complexidade em um espaço hospitalar apropriado, com infraestrutura

privativa, equipamentos e materiais adequados, além de profissionais preparados

para fornecer o cuidado específico de acordo com a complicação de cada paciente

(ABRAHÃO, 2011). Neste caso, a atenção prestada na Unidade de Terapia Intensiva

(UTI), tem sido influenciada pelas modificações provenientes da prática do

conhecimento, tornando-se foco de conflitos em cima de direitos e ameaças da

aplicação da mesma como instrumento indispensável com o cuidado ao paciente
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crítico (SHOWKEN, 2011). Dessa forma, a UTI representa o local onde se acentua o

uso da tecnologia e, também, as implicações que dele decorrem, mas que,

inegavelmente, oferece melhores condições para quem trabalha e aumento da

qualidade da assistência para aqueles que são cuidados. (SCHWONKE, C. R. G. B.

et al., 2011). Pacientes hemodinamicamente instáveis demonstram alterações

orgânicas em vários sistemas do seu corpo, induzindo desfavoravelmente em seu

prognóstico, dificultando a sua recuperação desenvolvendo risco de óbito (MELO;

COLS, 2015). A UTI é um ambiente projetado com o intuito de agrupar pacientes

instáveis, com instrumentos avançados e equipe qualificada, requerendo habilidade

e atendimento ágil e essencial. No entanto, por mais que pacientes aceitos nessas

UTIs se beneficiam da sua multiprofissionalidade assistencial e tecnológica, eles

têm de 5 a 10 vezes mais chances de aumentar as Infecções Relacionadas à

Assistência à Saúde (IRAS), em especial a Pneumonia Associada à Ventilação

Mecânica (PAV), em virtude ao grande número de métodos e dispositivos invasivos,

aumentando o tempo de internação e a utilização de antibióticos. A ventilação

mecânica (VM) representa um grande avanço nos cuidados intensivos, podendo ser

definida como um modo artificial de ventilar pacientes que estão com incapacidade

de respirar espontaneamente, diminuindo o trabalho respiratório. O suporte

ventilatório invasivo é fundamental para pacientes com alterações da função

respiratória que o incapacitem de realizar as trocas gasosas e fornecer oxigênio

para a ocorrência das reações celulares. A partir do momento que são intubados, os

pacientes necessitarão de uma assistência de enfermagem mais direcionada às

suas necessidades afetadas, pois são pacientes que exigem cuidados específicos.

(MELO; COLS, 2015) JUSTIFICATIVA: A pneumonia associada à ventilação

mecânica é uma das infecções hospitalares mais frequentes na UTI e quando

adquirida eleva o prazo de internação, e dessa forma ocorre o aumento das

despesas para a instituição e risco de complicações. OBJETIVO: analisar dados

obtidos em artigos científicos referentes a prevenção de pneumonia associada a

ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva. METODOLOGIA: Trata-se de

uma revisão integrativa de literatura, com natureza descritiva e exploratória,

realizada na base de dados SciElo (Scientific Eletronic Library Online), no período

de setembro de 2021, a partir de artigos e livros publicados entre 2009 a 2021.
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RESULTADOS: Foram selecionadas 20 (vinte) produções, entre artigos e livros.

Dentre os conjuntos de medidas de prevenção da pneumonia associada à

ventilação mecânica identificados, as mais frequentes foram: higiene das mãos,

higiene oral com clorexidine bucal na prevenção, a higienização oral precária ou

ausente leva à formação de placa bacteriana e colonização por micro-organismos

patogênicos, a cabeceira elevada entre 30o- 45o se não houver contraindicação,

pois, além de prevenir a broncoaspiração esse cuidado, favorece a expansibilidade

torácica, expansão alveolar e fortalecimento muscular, a aspiração das vias aéreas

superiores pelo tubo endotraqueal dos pacientes em VM e monitorização frequente

do paciente (Silva e Nascimento, 2014). As medidas preventivas quando aplicadas

corretamente nos serviços, juntamente com a atuação do enfermeiro no cuidado

prestado à PAV é de extrema importância, favorecendo uma redução nas taxas de

incidência desse acometimento em que há pacientes submetidos à ventilação

mecânica. CONCLUSÃO: Diante este estudo, concluímos que a equipe

multiprofissional deve prevenir a PAV por meio de ações e intervenções, sendo uma

infecção que pode ser evitada através de meios associados à higiene, sendo de

simples aplicabilidade dentre os profissionais de saúde atuantes das UTIs. Foi

necessário a realização deste estudo para que fique ainda mais claro que o controle

de infecção deve ser uma medida prioritária no desenvolvimento das atividades de

enfermagem, pois, na prática assistencial, o risco de infecção é um dos diagnósticos

de enfermagem. que mais se evidenciam, sendo responsável pela vulnerabilidade e

acometimento de clientes que a recebem nesta assistência e dos profissionais de

saúde que a realizam. Por considerar que os profissionais de enfermagem prestam

cuidados diretos e repetitivos aos clientes, houve necessidade de entender melhor

esse contexto. E, assim, poder contribuir para a qualidade da assistência oferecida

ao cliente, garantindo segurança no cuidado.

DESCRITORES: Pneumonia associada à ventilação mecânica, Unidades de Terapia

Intensiva, Resultados de Cuidados críticos.
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INTRODUÇÃO: A obesidade, doença crônica caracterizada pelo acúmulo de

gordura corporal capaz de afetar a saúde, resulta do balanço energético positivo,

onde a energia ingerida é superior a energia gasta durante o dia. O diagnóstico

dessa doença se dá por meio de avaliação médica que pode ser feita de diversas

maneiras. As mais comuns são o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), ou por

meio da massa gordurosa e distribuição de gordura que pode variar com o grupo

étnico e idade. As causas da obesidade podem derivar de múltiplos fatores como

psicológico, genético ou comportamental e suas consequências podem ir de níveis

psicológicos a um quadro mais agravante quando há desencadeamento de outras

doenças por conta da obesidade. Uma dessas doenças é a Síndrome Metabólica

(SM), caracterizada como um transtorno complexo representado por um conjunto de

fatores de risco cardiovascular usualmente relacionados à deposição central de

gordura e à resistência à insulina (I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento

da SM, 2005). O excesso de peso com acúmulo central de gordura corresponde,

juntamente com outras patologias como hipertensão, hipercolesterolemia,

hipertrigliceridemia e diabetes, os componentes desta síndrome. Ao apresentar a

obesidade, a susceptibilidade para o desenvolvimento de outras doenças, incluindo

diabetes e hipertensão, aumenta e esses agravantes combinados com um estilo de

vida desequilibrado podem levar a uma futura SM. Em um estudo publicado pela

Revista Paulista de Pediatria, a prevalência da obesidade abdominal em crianças e

adolescentes aparece com maior frequência naqueles posteriormente

diagnosticados com SM. O achado reforça a hipótese de alguns pesquisadores de

que a obesidade, por si só, seria um determinante expressivo da SM, mesmo
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durante a infância e a adolescência (REVISTA PAULISTA DE PEDIATRIA,2007). Em

geral, a prevenção primária para a síndrome está relacionada com a prevenção de

suas doenças causadoras, sendo indicado para pessoas com predisposição como

tabagistas, hipertensos e sedentários. Essa primeira iniciativa, que cada vez mais

vem se tornando uma problemática mundial, é baseada no comportamento do

indivíduo e em seus hábitos diários. A adoção precoce por toda a população de

estilos de vida relacionados à manutenção da saúde, como dieta adequada e prática

regular de atividade física, preferencialmente desde a infância, é componente básico

da prevenção da SM (I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da SM,2005).

Quando já desenvolvida e diagnosticada, o tratamento da síndrome é feito de forma

similar a sua prevenção, sendo indicado por um médico especialista que baseia o

tratamento de acordo com a gravidade do quadro, podendo ou não receitar o uso de

medicamentos e orientando o paciente com um plano alimentar adequado e a

inclusão de exercícios físicos diários. O uso de medicamentos auxilia no controle da

pressão arterial e da glicemia e na redução do colesterol e triglicerídeos. Embora

muitas campanhas de redes públicas e privadas coloquem os hábitos saudáveis

como principais meios de prevenir e evitar doenças como a obesidade, e por

conseguinte a SM, a adesão pela população ainda se mostra baixa. Nesse sentido,

o questionamento que direcionou nosso trabalho foi: Como o sedentarismo e os

maus hábitos alimentares podem dar início a uma cadeia de doenças crônicas?

JUSTIFICATIVA: A visão da obesidade como doença crônica e epidêmica vem a

partir do aumento de sua incidência, junto com o acréscimo dos valores de IMC da

população. Nesse atual panorama, se faz requisito o conhecimento sobre os riscos

cardiovasculares e doenças crônicas não transmissíveis da obesidade como

potenciais causadores da SM. Dessa forma, a relação entre essa doença e seus

possíveis agravantes trazem a necessidade de uma prevenção primária a partir de

mudanças comportamentais. OBJETIVO: Discutir a obesidade e a SM identificando

seus fatores de risco, além de analisar a relação da obesidade como um dos fatores

para o desenvolvimento desta síndrome, ressaltando os malefícios de hábitos

sedentários. METODOLOGIA: Uma análise quantitativa da literatura foi feita para a

coleta de dados e as informações obtidas foram essenciais para a pesquisa. O

estudo foi realizado com base em pesquisa bibliográfica e análise de dados sobre a
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produção científica acerca da SM e da obesidade. Os dados coletados pela I Diretriz

Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da SM foram baseados em estudo de caso

de forma experimental ou observacional, relatos de casos ou opiniões baseadas em

consenso ou modelos animais. Já no artigo publicado no Cadernos Saúde Coletiva,

foi realizado uma avaliação antropométrica em adolescentes de 14 a 19 anos para

acompanhar os quadros de obesidade, enquanto a SM foi diagnosticada com base

nos critérios da National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III.

No caso da obesidade, foram avaliados fatores como triglicerídeos, colesterol e

glicemia sendo que em alguns casos é necessário o uso de mais de um desses

exames. Para a SM os requisitos são semelhantes. Entretanto, para a confirmação

de sua presença há a necessidade de 3 fatores de riscos junto com a obesidade

abdominal e a resistência à insulina. RESULTADOS: Os estudos apontam a

necessidade de exames físicos e laboratoriais para o diagnóstico da obesidade,

assim como da SM. A SM, mesmo com uma definição ainda inconclusiva em partes,

mostra uma importante relação com o aumento da pressão arterial, o aumento de

peso e os distúrbios metabólicos. A obesidade visceral desempenha papel

fundamental no desenvolvimento da síndrome metabólica. Sua ocorrência está

intimamente ligada ao processo de resistência à insulina, precedendo o

aparecimento dos outros componentes da síndrome (SILVA,2016). A prevalência de

SM foi de 7%, enquanto a presença de pelo menos um critério diagnóstico da

síndrome esteve presente em 90,8% da amostra. Observouse, ainda, associação

significativa entre a obesidade e a SM, apontando um maior risco no

desenvolvimento desta doença (MENDES,2019). A prevenção primária, indicada

para a maioria dos casos de obesidade, tem como intuito retardar, ou até mesmo

evitar, o desenvolvimento da SM. Para isto, a atividade física regular é determinante

no gasto de calorias e fundamental para o balanço energético, controle do peso e

diminuição do risco relacionado a cada componente da SM (I Diretriz Brasileira de

Diagnóstico e Tratamento da SM,2005). DISCUSSÃO: Diante do reconhecido

impacto da distribuição central de gordura para eventos cardiovasculares, o

entendimento do papel da gordura visceral na fisiopatologia da SM, bem como o

acesso a métodos práticos, inócuos, eficazes e de baixo custo para identificação de

indivíduos com adiposidade intra-abdominal e de alto risco cardiovascular são
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quesitos de extrema importância para a atual epidemia mundial desta síndrome

(RIBEIRO FILHO,2006). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nosso trabalho teve como

intuito evidenciar algumas das principais causas da obesidade e da SM bem com a

correlação entre ambas, sendo possível analisar as suas características levando em

conta diagnósticos e tratamentos, assim como as implicações de hábitos

comportamentais que levam as suas ocorrências. IMPLICAÇÕES: Os referenciais

possibilitaram a visão da obesidade, associada ao do estilo de vida desequilibrado,

como risco para agravamento e como fator contribuinte para o desenvolvimento da

SM. Permitiram, também, demonstrar que seu tratamento, uma vez feito de forma

eficiente, auxilia na prevenção de outros riscos advindos dessa Síndrome.

DESCRITORES: Doenças crônicas, gordura visceral, prevenção primária.
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INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento da população ainda é um dos

grandes desafios para a saúde pública mundial. Nesse contexto, o Brasil tem

experimentado mudanças no seu perfil epidemiológico e ao longo dos anos os

idosos tem-se tornado um grupo suscetível a contaminação pelo vírus HIV. O que

favorece a vulnerabilidade desse grupo etário é a falta de estratégias, de subsídios,

de condições socioeconômicas e culturais associados aos mitos e crenças

relacionados à sexualidade do idoso. Muitas vezes, o envelhecimento é relacionado

à perda de desejo sexual, fato que tem trazido sérios problemas de ordem pública e

social como um todo, já que existem políticas de saúde preventivas, porém não

destinadas a esse grupo de risco (LOMBARD; AGUIAR, 2012). A incidência de

casos de Aids em idosos aumentou no decorrer dos anos, do ano da primeira

notificação de Aids no Brasil, em 1980, até junho 2019, foram notificados 35.128
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casos entre idosos. No ano de 2000, o Brasil contabilizou 735 novos casos na

população idosa. Uma década depois esse quantitativo mais do que dobrou,

passando para 1.618 casos e em 2016, foram contabilizadas 2.199 novas infecções

na população idosa. No ano de 2019, até o mês de junho, foram diagnosticados 704

novos casos de HIV em idosos; destes, 429 eram do sexo masculino, e 275, do

sexo feminino. Nesse mesmo ano, os casos de Aids em idosos foram de 879 – 553

do sexo masculino e 326 do sexo feminino (BRASIL, 2017; BRASIL, 2019). Os

idosos tendem a desenvolver a AIDS mais rápido que o público jovem e apresentar

repercussões físicas e biológicas mais intensas. Nesta direção, pensar em

estratégias que sejam efetivas na prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do

HIV/AIDS são fundamentais. Garantir um olhar ampliado e acolher estes sujeitos em

todos os aspectos quer sejam físicos, emocionais ou sociais, constituem-se num

grande desafio para as políticas públicas (BRASIL, 2015). Na enfermagem, a

humanização vai muito além da competência técnica ou científica. Antes mesmo do

profissional ser um educador da saúde, ele deve ter em mente uma atitude

individual, rodeada de valores éticos, solidários e de respeito para com o paciente

(Souza 2010). JUSTIFICATIVA: Ao pesquisar sobre as lacunas que existem na falta

de preparação dos profissionais, bem como, a exploração limitada de manejos,

notou-se a necessidade de elaborar uma revisão literária com ênfase na

disseminação do conhecimento sobre formas de abordar e conscientizar a terceira

idade, e aumentar o potencial dos trabalhadores sobre esse assunto. A revisão tem

por foco, portanto, apresentar a falta de preparação dos profissionais de saúde e a

falta de humanização no atendimento, identificando formas possíveis para melhorar

esta situação. OBJETIVO: Realizar uma revisão sistemática da literatura científica

brasileira sobre HIV na terceira idade, tendo como intuito a compreensão do papel

que os profissionais de enfermagem devem ter em relação aos desafios

encontrados durante a assistência a esses pacientes, e esclarecer quanto a doença

para pacientes já contaminados e prevenção para os demais idosos.

METODOLOGIA: Em setembro de 2021 foram realizadas busca por artigos

publicados em 2021, a base de dados do Google Acadêmico. Os descritores

utilizados para a escolha dos artigos de referência foram: “Humanização”,

“Soropositivo”, “Idosos” e, “Tratamento”. Tendo como resultado o total de 267
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artigos, 135 foram excluídos pelo título de suas obras, uma vez que estes não

estavam de acordo com o tema. Pelo resumo dos estudos, 125 artigos não se

enquadraram no tema proposto. Desta maneira restaram 7 artigos como fonte de

pesquisa para a revisão integrativa. RESULTADOS: Como forma de reduzir a

contaminação do HIV nos idosos, é necessário que tenha uma abordagem leve e de

fácil entendimento, se tratando de um grupo que muitas vezes com suas opiniões e

pensamentos formados, não estão abertos para explicações, ainda mais de um

assunto que é considerado um tabu por muitas pessoas, a Sexualidade. Sendo

assim, pela falta de informações e conhecimentos os torna um grupo suscetível a

contrair a doença. A conscientização aos idosos, os tornariam mais informados e

atentos sobre os riscos da falta da prevenção, pois a procura por detalhamento

sobre a doença e relação sexual segura, são assuntos poucos abordados entre

eles, por ser um assunto de origem de tabus. Maneiras para apresentar o assunto a

este grupo podem ser através de rodas de conversas para sanar suas dúvidas em

relação ao contágio e convivência com o vírus, distribuição de folhetos abordando o

assunto e palestras sobre o uso de preservativos. CONCLUSÃO: Diante dos artigos

pesquisados foi possível identificar a falta capacitação dos profissionais e

implementação de métodos na forma de cuidado e no direcionamento das

informações aos idosos. Como profissionais da saúde, devemos nos conscientizar

que humanizar é acolher a necessidade de resgate e articulação de aspectos

inseparáveis: o sentimento e o conhecimento. Contudo, é necessário que o

profissional da saúde tenha uma atitude de amparo, de orientação ao cliente diante

de seu tratamento, criando uma ligação de credibilidade entre o profissional e o

paciente. O diálogo é uma ferramenta de acuidade. A equipe necessita oferecer

cuidados dignos para o seu paciente e para sua família apoiando e orientando em

suas necessidades para se adaptar a doença. CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES
PARA A ENFERMAGEM: Este estudo esclarece as dificuldades encontradas na

terceira idade, pela falta de discussão sobre a sexualidade e a importância de uma

ampla discussão sobre a prevenção do HIV. Pela falta de informação, os torna um

grupo mais vulnerável, Santana (2021) recomenda que desse modo, faz-se

necessário desenvolver o conhecimento referente as implementações e cuidados

dos profissionais de enfermagem com o intuito de proporcionar conforto e bem-estar
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ao paciente, para controle e prevenção da propagação dessa patologia, além de

proporcionar bem-estar e apoio a população idosa. Que mesmo com a idade

avançada, consigam analisar os riscos que essa doença pode trazer a si próprios,

fazendo-os cada vez mais conscientes a respeito de sua sexualidade.

DESCRITORES: Humanização, Soropositivo, Idosos, Tratamento.
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INTRODUÇÃO: O processamento de produtos para saúde é considerado uma

atividade de natureza complexa dentro do contexto de estabelecimentos de saúde e

com impacto na segurança dos usuários. Falhas na limpeza, desinfecção e

esterilização de produtos para saúde podem resultar em custo significativo

institucional, morbidade e mortalidade do paciente (MORIYA; TAKEITI, 2013). O

trabalho na central e material e esterilização é desafiador e os profissionais que

atuam neste ambiente devem ter ativa responsabilidade na prevenção e controle

das infecções hospitalares, adotando medidas com o propósito de causar a morte

microbiana e garantir a segurança do processamento de artigos. JUSTIFICATIVA: A

relevância deste estudo está associada ao fato de que o processamento de

produtos médicos hospitalares contribui com as ações de prevenção e controle das

infecções e é requerido aos profissionais de saúde entender a importância da

rastreabilidade dos artigos esterilizados a serem utilizados durante a assistência de

saúde. As falhas e eventos adversos no perioperatório envolvem recursos materiais,

tecnológicos e humanos que acometem o paciente cirúrgico e, podem trazer

inúmeras consequências. Assim, o estudo alinha-se as estratégias da Aliança

Mundial para Segurança do Paciente, da Campanha Mundial, a Cirurgia Segura

Salva Vidas, cujo objetivo é reforçar as práticas de segurança cirúrgica

estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS)( World Health

Organization, 2013).OBJETIVO: Identificar as publicações que abordam a

segurança do paciente na assistência de enfermagem perioperatória com enfoque

nos processos da central de material e esterilização. MÉTODO: Revisão de

literatura a partir das bases de dados BDENF e LILACS realizado em outubro de
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2021. A busca ocorreu por meio dos termos “assistência de enfermagem” AND

“central de material e esterilização”, com enfoque do assunto principal segurança do

paciente e centro cirúrgico. Incluídos somente artigos publicados nos últimos cinco

anos, disponíveis na integra de forma gratuita, nos idiomas português, inglês e ou

espanhol. Excluídos teses, dissertações, textos e editoriais. Foram identificados seis

estudos, excluídos um por repetição, dois por indisponibilidade e um por editorial.

Incluído na amostra final dois estudos. Esses foram agrupados por similaridade.

RESULTADOS: A partir dos estudos selecionados foram identificadas as seguintes

temáticas: conhecimento da equipe multiprofissional do bloco operatório sobre os

critérios de monitoramento e rastreabilidade dos artigos esterilizado; segurança no

cuidado com artigos críticos na atenção básica e embalagens, acondicionamento e

tempo de guarda de materiais esterilizados na atenção básica. O conhecimento da

equipe multiprofissional sobre monitoramento e rastreabilidade dos artigos

esterilizados mostra fragilidade acerca dos processos de esterilização como o

indicador biológico e condições de liberação do indicador biológico (SILVA et al,

2019). O cuidado com artigos críticos o preparo correto dos materiais, separação,

lavagem e embalagem correta, são alguns cuidados que devem ser adotados para

garantir um bom processo de esterilização, aponta-se que existe fragilidade na

estruturação, organização e qualificação dos serviços com impacto na segurança do

usuário (ARAUJO et al, 2017). Haja vista que a segurança no cuidado com artigos

críticos na atenção básica; embalagens, acondicionamento e tempo de guarda de

materiais esterilizados na atenção básica. DISCUSSÂO: Instrumentos cirúrgicos

esterilizados são essenciais para resultados cirúrgicos bem- sucedidos. Medidas

como padronização de convenções de nomenclatura de instrumentos,

implementação de integração eletrônica de rastreabilidade entre outros melhora o

estoque, o fornecimento, gerenciamento de qualidade e redução de reparos de

instrumentais (GOH; TAN; LEONG, 2016). O gerenciamento preciso dos pacotes de

instrumentos cirúrgicos desempenha um papel fundamental na redução do risco de

erros de contagem e mau funcionamento da sala de cirurgia e podem não apenas

interromper a operação, mas também aumentar o custo (ZHU et al, 2019). Um

estudo mostra fragilidade no conhecimento dos profissionais de enfermagem para o

processo de esterilização. Na Central de material e esterilização o processo de



ISSN: 2176- 6541

trabalho é gerenciado pelo enfermeiro não somente devido a sua formação ou

legislação que regulamenta seu exercício profissional, mas pela competência em

conhecer os detalhes e o contexto de necessidades de uso de artigos

médico-cirúrgico (SANCHEZ et al, 2018). Com o uso crescente de equipamentos

médicos complexos no ambiente de saúde, o desafio de garantir a limpeza e

desinfecção adequadas dos instrumentos está aumentando. Práticas e protocolos

de limpeza, desinfecção e esterilização são à base do controle de infecção e

segurança do paciente. Assim, os líderes do processamento estéril central são

responsáveis por atualizar as políticas e procedimentos para o processamento

estéril e garantir que os membros da equipe da central de material e esterilização

processem os instrumentos corretamente. Monitorar as práticas dos membros da

equipe pode ser uma tarefa exigente e difícil, mas é crítica para resultados seguros

para o paciente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo fornece informações

sobre a conformidade dos processos de artigos médicos cirúrgicos associados às

práticas de cuidados e conhecimento dos profissionais que executam a atividade. A

conformidade do conhecimento da equipe multiprofissional foi considerada

insatisfatória para critérios de monitoramento e rastreabilidade dos artigos médico

hospitalares. O estudo contribui para alertar profissionais de enfermagem e

principalmente o enfermeiro que educa, organiza e estrutura o processamento de

artigos médico hospitalares. Monitoramento regular, infraestrutura e treinamento

adequado poderiam ajudar a minimizar o risco de transmissão de patógenos

associados ao ciclo de reprocessamento, e demais processos com materiais e

instrumentais cirúrgicos.
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INTRODUÇÃO: O cuidado paliativo é uma ação destinada a uma equipe, para

pacientes fora da possibilidade de cura, protegendo aqueles em que a medicina já

não mais acolhe. Reafirmando a importância da vida, estabelecendo um cuidado
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que não acelere o perecimento, nem o prolongue. Propiciar alívio da dor, integrar os

aspectos psicológicos e espirituais na estratégia do cuidado, é essencial, oferecer

apoio à família para que entendam a doença do paciente e suportem o luto

(HERMES et al, 2013). Atualmente há um consenso de que o cuidado paliativo não

deve se restringir aos últimos momentos de atuação da vida, mas deve melhorar a

qualidade de vida. Profissionais e familiares evitam falar sobre a morte devido à

crença de aumentar a dor, criando um isolamento emocional em que os

sentimentos, dúvidas e anseios se assemelham, mas não são compartilhados.

(BORGES, 2014). Conscientizar o paciente sobre o agravamento do seu quadro não

deve simbolizar um sinal de desinvestimento, mas, sim, uma oportunidade para se

refletir e discutir situações inacabadas, atribuindo a ela um novo sentido. Em

algumas situações, o paciente prefere não saber sua condição, devendo ser

respeitado seu desejo, nesses casos, será necessário identificar um responsável

que possa receber as informações. (ANDRADE et al, 2013). JUSTIFICATIVA:
Considerando a sobrecarga e o desgaste que um enfermeiro possui em seu

ambiente profissional, o trabalho se faz necessário para relembrar o profissional de

enfermagem o quanto seu papel é fundamental, toda via, esse desempenho deve

ser humanizado para que o resultado esperado seja efetivo. OBJETIVO: Identificar

na literatura científica o papel do enfermeiro nos cuidados paliativos.

METODOLOGIA: Para elaboração desta revisão de literatura, a busca ao

referencial teórico foi realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde

(BVS), com a utilização dos descritores somados ao operador booleano “AND” na

seguinte combinação: “Cuidados Paliativos” AND “Enfermagem”. Foram

encontrados 100 resultados e em seguida foram aplicados os seguintes filtros: Texto

completo disponível; Trabalhos publicados nos últimos 5 anos; Trabalhos publicados

em Português, Inglês e Espanhol. Após aplicação dos filtros, foram encontrados 15

resultados, e procedeu-se com a leitura dos títulos. Pelo fato de todos os artigos

possuírem títulos que tangenciam a pergunta de pesquisa, todos foram

selecionados para a etapa de leitura dos resumos, com posterior exclusão daqueles

que não atenderam aos critérios de elegibilidade, a saber: texto disponível na

íntegra gratuitamente, conteúdo relevante para resposta à pergunta de pesquisa.

Restaram 8 trabalhos na etapa de leitura integral dos artigos e destes, foram
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selecionados 3 trabalhos, que melhor respondiam à pergunta de pesquisa desta

revisão. RESULTADOS: Evidencia-se que a comunicação é considerada o alicerce

para um bom relacionamento interpessoal, como mostram estes discursos, a

comunicação é uma ferramenta muito relevante no processo de cuidar,

principalmente no sentido de fortalecer o vínculo, estimular o paciente a verbalizar

anseios, preocupações e dúvidas acerca da situação clínica, dar oportunidade ao

paciente/familiar de verbalizar preferências no atendimento e ajudá-los na tomada

de decisões, a comunicação traz tranquilidade e confiança com a equipe que o está

acompanhando (HERMES et al, 2013). Para isso, precisa de um cuidado integral e

humanizado, que só é possível quando o profissional recorre às suas habilidades de

comunicação. Verifica-se que o paciente em fase terminal, deseja ser compreendido

como um ser humano que sofre, porque, além da dor física, passa por conflitos

existenciais e necessidades que os fármacos ou os aparelhos de alta tecnologia não

podem prover (BORGES, 2014). Expressões de compaixão e de afeto na relação

com o paciente trazem a certeza de que ele é parte importante de um conjunto, o

que ocasiona sensação de proteção, de consolo e de paz interior. No momento em

que o profissional se comunica com o paciente que vivencia a terminalidade de

maneira adequada, fortalece o vínculo, adquire confiança e, quase sempre,

consegue decifrar informações essenciais e amenizar lhe a ansiedade. Ressalta-se,

então, que a comunicação se for explorada de maneira certa, ao paciente em fase

terminal, contribui para que ele tenha consciência de sua dignidade durante a

assistência prestada e lhe proporciona autonomia, quando precisa tomar decisões.

A literatura esclarece que o enfermeiro, ao prestar assistência ao paciente de forma

holística, fazendo o uso da comunicação como uma ferramenta para o

estabelecimento de uma relação de confiança, atende as suas necessidades e se

fortalece diante do enfrentamento de perdas, de doença, de incapacidades e de

morte. (ANDRADE et al, 2013). Portanto, ao estabelecer relação com o paciente,

com base na confiança, o enfermeiro favorece um vínculo de cuidado com ele, que

embasa o relacionamento interpessoal, tem a sensação de missão desempenhada.

Logo, trata-se de um processo ativo, de atenção e de escuta ativa, é importante

verbalizar todas as ações realizadas previamente, transmitindo segurança, empatia

e otimismo. Chegando perto do mesmo, muitas vezes segurando sua mão,
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conversando, olhando em seus olhos e deixando que ele fique a vontade para

expressar seus sentimentos. Assim, independentemente da capacidade de

comunicação verbal do paciente, é dever do enfermeiro ouvi-lo e percebê-lo,

identificando qual o estágio do processo de perecimento se encontra e quais são

suas necessidades, para orientar e capacitar sua equipe a suprir as demandas,

possibilitando-lhes uma interação terapêutica, por meio da empatia e da criação de

um ambiente saudável, humanizado e sistematizado (ANDRADE et al, 2013).

CONCLUSÃO: Os Cuidados Paliativos preconizam humanizar a relação equipe de

saúde-paciente-família, e proporcionar uma resposta para as pessoas portadoras de

doenças que ameaçam a continuidade da vida, desde o diagnóstico dessa doença

até seus momentos finais. A morte digna é de grande significado para o doente e

para o profissional que é compreensivo e solidário. Assim, muito se tem a caminhar

quando se trata de cuidados paliativos, e os profissionais de saúde em geral

precisam conhecer e explorar essa temática que é tão rica, porém pouco discutida.

Dessa feita, estes cuidados promovem a ação da equipe, onde cada profissional

reconhecendo o limite da sua atuação contribuirá para que o paciente, em estado

terminal, tenha dignidade na sua morte. Além disso, o enfermeiro busca realizar

ações de confortar o paciente, além dos cuidados básicos e fisiopatológicos que o

paciente necessitar, realizando quando possível seus anseios, desejos e vontades.

Descritores: Cuidados Paliativos; Enfermagem; Ensino

ANDRADE, Cristiani Garrido et al. Cuidados paliativos: a comunicação como

estratégia de cuidado para o paciente em fase terminal; Ciência & Saúde

Coletiva,18(9):2523-2530,2013.
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INTRODUÇÃO: A teoria do autocuidado traz a prática de atividades aprendidas que

possibilitam aos indivíduos realizar ações em seu benefício, a fim de manter a vida,

a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar (NEGRI et al, 2019). Assim, o

autocuidado pode ser entendido de diferentes formas, influenciado pela cultura,

período de tempo e sociedade na qual o homem esta inserido. A assistência de

enfermagem, na concepção de Orem tem o propósito de identificar os motivos pelo

qual as pessoas necessitam de cuidado, determinando os requisitos de

autocuidado, a demanda terapêutica e o planejamento da assistência por meio dos

sistemas de enfermagem. JUSTIFICATIVA: O enfermeiro, adotando os princípios

dessa teoria na prática, pode antecipar esses fatores ao projetar um plano de

educação para essa pessoa (FERREIRA et al, 2017). As principais ações para a

população que necessita de cuidados devem ser centradas em ações educativas,

que conduza a autonomia, favorecendo o estilo de vida de cada pessoa e

respeitando as singularidades de cada um. Ao considerar o comprometimento de

assistir a pessoa vivendo com uma doença crônica e/ou um evento que afeta sua

condição de vida, o enfermeiro por meio da consulta de enfermagem, que deve

estar embasada em um referencial teórico, consegue diagnosticar as necessidades

da pessoa, proceder as prescrições de cuidados e avaliar as intervenções, com a
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oportunidade de implementar melhoria na qualidade de vida destas pessoas. Diante

deste contexto, o estudo teve como OBJETIVO: Identificar as publicações que

abordam a teoria de OREM na assistência de enfermagem de enfermagem.

MÉTODO: Estudo descritivo de revisão de literatura na base de dados LILACS

sobre a aplicação da teoria de OREM na assistência de enfermagem. A busca foi

realizada em outubro de 2021, por meio dos termos “Enfermagem” AND “Teoria de

OREM”. Adotou-se como critérios de inclusão: somente artigos publicados na

integra, no período dos últimos cinco anos e que abordasse como assunto principal

Autocuidado, somente pesquisa qualitativa e revisão sistemática. Excluídos guia de

prática clinica, estudos observacionais, editoriais, teses e dissertações. Foram

identificados sete artigos e eliminados quatro devido a: dois repetidos e dois não

atender a temática. A amostra final totalizou três artigos, que foram lidos na íntegra

e agrupados por similaridade. RESULTADOS: Verificou as seguintes temáticas

neste estudo: cuidado com estoma em pessoas idosas com câncer colorretal; déficit

de autocuidado em mulheres com úlcera de perna e autocuidado após cirurgia

mutiladora no sistema geniturinário. Os cuidados com o estoma aponta que os

fatores intervenientes com o autocuidado associa-se ao fato de que este deve ser

estimulado desde o período de confecção da ostomia, haja vista que o processo de

adaptação as estomias em idosos é complexa e única, bem como a compreensão

de saúde para esta população deve ser mais difícil (SANTOS; FAVA; DÁZIO, 2019)

Exige aceitação das novas condições, aquisição de conhecimento e adaptação a

matérias, sendo urgente o desenvolvimento de aptidão para o autocuidado. O déficit

de autocuidado em mulheres com ulceras de perna está relacionado à sociabilidade

devido ao medo da exposição aos curativos, à questão da dieta devido a ingestão

ineficaz a cicatrização das úlceras, ausência de repouso e problema de mobilidade

(LACERDA et al, 2019). Homens após serem lançados na facticidade de enfrentar

uma intervenção cirúrgica no sistema urinário, retomam uma rotina de cuidados,

muitas vezes esquecida anteriormente (SOUZA; SALIMENA; PASCHOALIN;

SOUZA, 2018). A assistência de enfermagem a partir dos conceitos de OREM

possibilita uma assistência regular e humana, pois permite identificar as

características do autocuidado próprias de cada homem, conforme gênero e cultura

desta população. DISCUSSÃO: A abordagem de Orem subsidia a interpretação de



ISSN: 2176- 6541

que a ação do autocuidado significa a capacidade do individuo de engajar-se se

tornando agente do seu autocuidado e desenvolver-se no processe de viver

cotidiano de forma espontânea de aprendizagem (GEORGE, 2000). Conforme o

paciente portador de um problema de saúde como o estoma e aquele que sofreu

mutilação do sistema urinário, ambos necessitam aprender a cuidar-se e viver a

mudança do seu estilo de vida para adequar-se a nova realidade. O sistema de

enfermagem, delineado pela enfermeira, é baseado nas necessidades de

autocuidado e na capacidade do paciente para desempenhar as atividades do

autocuidado. Paciente com déficit de autocuidado como as mulheres com ulceras de

perna evidencia os fatores e elementos com potencial para o autocuidado como:

mobilidade, dieta, sociabilidade e medo entre outros. Neste sentido, o individuo é

considerado num contexto mais amplo, sujeito as condições ambientais, sociais e

humanas que facilitam ou limitam a capacidade de engajar-se no autocuidado. A

teoria do déficit do autocuidado constitui a essência da teoria geral de enfermagem

de Orem, o déficit de autocuidado consiste no resultado deficitário após a relação

entre as capacidades de autocuidado e a demanda de autocuidado terapêutico

(DUPAS et al, 1994). Uma vez identificado o déficit de autocuidado o enfermeiro é

exigido para guiar e orientar o paciente em suas necessidades. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Aprendeu-se que quando os pacientes com problemas e crônicos de saúde

estoma empenham esforços para garantir a realização das atividades de

autocuidado terapêutico indicadas pelos profissionais de saúde. Desta forma, eles

demonstram satisfazer o autocuidado operacionalizado. A teoria de Orem engloba

toda a complexidade que envolve a assistência a esses pacientes, pois ela define

quais são os requisitos de desvio de saúde que devem ser supridos. Salienta-se que

este estudo contribui para a prática dos enfermeiros dos serviços de saúde, haja

vista que identificou a aplicabilidade da Teoria de Enfermagem de Orem na

assistência aos pacientes com problemas crônicos de saúde.

PALAVRAS CHAVES: Autocuidado; Enfermagem; Doença crônica
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INTRODUÇÃO: Humanização tem sido um dos temas mais comentados pelos

corredores dos hospitais na atualidade, na área da enfermagem tem ganhado

destaque, pois é a profissão que tem mais contato direto com o paciente, que se

encontra em estado de vulnerabilidade. O parto humanizado vem sendo comentado

a muito tempo, porém a pouco tempo está sendo posto em prática, ainda

observamos a precariedade em espaços físicos e estruturais, falta de capacitações

e orientações para os profissionais. Entende-se que a assistência prestada pelo

enfermeiro considera o acolhimento, empatia, cuidado, sendo assim essencial para

o atendimento. Parto humanizado está presente atualmente desde o pré-natal até

após o nascimento, mostrando a importância da participação da mulher e da família,

enfermeiros e doulas trazendo métodos que ajuda aliviar a aflição da gestante, tento

um parto mais seguro, com confiança e humanizado. JUSTIFICATIVA: O momento

do parto é um processo que pode ser doloroso ou um momento de felicidade para a

puérpera, porém depende efetivamente dos profissionais de saúde envolvidos

nesse momento. A equipe de enfermagem tem papel crucial nessa fase, sendo

assim os profissionais têm que estar comprometidos em fazer desse momento o

melhor e mais humanizado possível. OBJETIVO: Entender as práticas envolvidas

pela enfermagem no processo do parto. Orientar, sanar e esclarecer dúvidas da

gestante e familiar sobre o pré-natal, parto humanizado e pós-parto. Estar presente

no momento do parto. METODOLOGIA: Desenvolveu-se uma revisão bibliográfica

sistemática sobre a humanização no atendimento de saúde a puérpera da gestação

até o parto. A revisão bibliográfica foi realizada no buscador Google Acadêmico.

Procurou-se em outubro de 2021 por artigos técnicos e científicos, expedidos desde

janeiro de 2021 que apresentavam em seu título, resumo ou palavra-chave:
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Humanização; pré-natal; atendimento; sistema; saúde; puérpera; gestação; Brasil;

parto; Curitiba; enfermagem. Esse período de busca foi concluído com 146 arquivos

alcançados. Destes, foram escolhidos a partir da coerência com o tema deste

estudo, 20 documentos, por apresentarem conceitos, fundamentos e informações

quali-quantitativas sobre o atendimento de saúde a puérpera. Destes, após leitura

do resumo, foram selecionados 5 documentos (artigos). RESULTADOS: A gestação

representa uma fase única na vida da mulher: se trata de coisas novas, fragilidades,

limitações, descobertas, aflição misturada com alegria e boa parte desses

sentimentos vem por conta das preocupações de como será o parto. Ansiedade e

expectativa são palavras que definem o que se sente em relação a esse momento.

A gestante precisa de acompanhamento desde o início do puerpério, o famoso

pré-natal. Esse período é marcado por solicitações de inúmeros exames,

regularização de vacinas, orientações sobre a gestação, etc; garantindo assim a

saúde da puérpera e do seu bebê. “O pré-natal tem papel fundamental na

prevenção ou detecção precoce de patologias maternas e fetais, permitindo uma

evolução na gestação saudável para o bebê e reduzindo os riscos para a gestante,

sendo acompanhadas por patologias existentes e não existentes.” (FERREIRA et al;

2021). Observa-se que a gestante se sente mais segura quando acompanhada por

um parceiro ou acompanhante durante as consultas e o parto. As pacientes sentem

dores, porém, com os devidos cuidados da equipe de enfermagem, essas dores são

amenizadas. “O parto é visto como um processo psicossomático, no qual as

escolhas das grávidas estão relacionadas não só com a própria evolução da

gestação, mas também com o nível de informação da mulher, seu histórico pessoal,

e principalmente a influência do profissional de saúde a respeito da decisão na hora

de parir.“ (SILVA, SANTOS, SANTOS; 2021). Hoje em dia é incomum de se

observar gestantes optando por partos normais, principalmente as das redes

privadas. Isso ocorre por falta de informação, falta de uma preparação física e

estrutural em muitos dos hospitais ou por não apresentarem estrutura. “O

acolhimento é um dos principais aspectos da política de humanização e implica na

recepção da mulher desde a sua chegada, responsabilizando-se por ela, ouvindo

suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, angústias,

garantindo atenção resolutiva e articulação para a continuidade da assistência
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(BRASIL, 2005).” (OLIVEIRA et al, 2021). Foi realizado, num hospital universitário

no sul do Brasil, um estudo onde “emergiram cinco classes, fragilidades/limitações

no processo de parturição: ambiência e recursos humanos no processo de

parturição; imposição de cuidados e ausência de privacidade da mulher em

processo de parturição; processo de nascer: o entendimento dos profissionais de

enfermagem; e contribuições no processo de cuidar para melhor nascer.” (PILER et

al; 2020). Após a realização do parto, muitas vezes, a mãe é distanciada do seu

filho por inúmeros motivos. O enfermeiro obstetra tem papel fundamental em

orientar, sanar dúvidas, acalmar, desde o período de consultas de pré-natal, até nos

cuidados com o recém-nascido. Como diz um estudo sobre a percepção das

puérperas em relação aos cuidados de enfermagem: “Entende-se que, diante da

percepção das gestantes, a assistência prestada pelo enfermeiro no programa de

pré-natal inclui o acolhimento, as ações de cuidado, os procedimentos e a escuta

ativa das mesmas, contemplando, sobretudo, a individualidade de cada gestante

durante as consultas, e os aspectos biopsicossociais inerentes ao contexto de vida

em que estão inseridos.” (SANTOS; DIAS, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O parto humanizado começa nas consultas de

pré-natal e se estende até após o nascimento do bebê. O enfermeiro tem papel

fundamental no acompanhante da gestante, no pré-natal, nas orientações. Foi

possibilitado o entendimento da importância do enfermeiro no acompanhamento da

gestação e nos cuidados durante o pós-parto. Mostrou-se que a participação da

família tem resultados positivos durante todo o puerpério. Nota-se, também, que é

necessária, ainda, uma maior capacitação dos profissionais da saúde em relação ao

puerpério, principalmente em relação a humanização nesse processo. Além disso, a

estrutura dos hospitais é de extrema importância no que diz respeito a humanização

no processo de gestação e parto. Existe, porém, uma precariedade grande nos

mesmos.
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Introdução. Staphylococcus aureus é uma bactéria do grupo dos cocos gram

positivos, encontrada na pele e nas fossas nasais de pessoas saudáveis, pode

provocar doenças, que vão desde uma simples infeção até infeções graves. Esta

pode ser transmitida através do contato direto, gotículas presentes no ar por meio

de tosse e espirros e por meio de objetos e ou alimentos contaminados graves

(TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). Ainda neste contexto, estudos demostram que a

contaminação por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA),

apresenta-se com frequência em pacientes internados na UTI. São grandes os

fatores de risco associados, envolvendo inúmeros fatores de procedimentos

invasivos realizados, exposição prévia a antibióticos, predisposições do próprio

paciente perante sua condição patológica e imunossupressão, contaminação vindo

dos meios externos dos profissionais e pacientes, bem como tempo de internação

nas UTIs (SOUZA et al., 2016). Sendo assim, o objetivo deste estudo será

evidenciar o Staphylococcus aureus e suas implicações na área hospitalar.

Metodologia. Trata se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória e

explicativa. Para a obtenção dos objetivos do trabalho, utilizou-se a revisão da

literatura. A opção da metodologia se deu pela mesma possibilitar reunir e sintetizar

resultados de diversos estudos publicados sobre delimitada temática de maneira

sistemática e ordenada, cooperando para o aprofundar do tema pesquisado. As

bases de dados utilizadas foram o Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library

onLine (SciELO). Foram incluídos nas pesquisas artigos originais com

disponibilidade do texto completo em suporte eletrônico, publicados do ano 2010 até
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o ano 2021, na língua inglesa e portuguesa; também foram utilizadas referências de

literatura clássica sobre o assunto. Resultados. As bactérias fazem parte da vida

humana e são encontradas na pele, mucosas, além de habitarem o intestino

(SANTOS et al.,2008). Algumas bactérias são inofensivas, outras trazem até

benefícios para seres humanos, animais e plantas, entretanto algumas espécies

trazem complicações que culminam em infecções graves, como por exemplo o

Staphylococcus aureus. Devido ao uso indiscriminado de antibióticos as bactérias

multirresistentes se tornaram um grande problema de saúde pública no mundo

inteiro, e estão diretamente ligadas ao paciente e o meio em que se encontram,

principalmente em ambientes hospitalares como UTI’s e enfermarias, isso ocorre

devido a suscetibilidade do paciente pois o ambiente hospitalar é normalmente

colonizado por milhares de bactérias e o paciente com sua imunidade

comprometida, torna-se assim um susceptível a colonização bacteriana (SANTOS et

al.,2008). O Staphylococcus aureus é uma bactéria gram positiva, que causa desde

infecções de pele até infecções mais graves como pneumonia, meningite,

endocardite, síndrome do choque toxico e septicemia. Porém, mesmo sendo uma

das primeiras bactérias a serem controladas com antibióticos, se tornou um dos

microrganismos mais resistentes devido a sua capacidade de adaptação e

resistência (SANTOS et al.,2008). O gênero Staphylococcus foi descrito pela

primeira vez em 1880, pelo cirurgião escocês Alexandre Oguston, pertence à família

dos Microccocae e possui 33 espécies, sendo que dessas, 17 podem ser isoladas

de amostras biológicas humanas. A espécie mais frequente, e causadora de

infeções em seres humanos é o Staphylococcus aureus, tal bactéria é capaz de

sobreviver a dessecação e ao frio, permanecendo também por um longo tempo em

partículas de poeira. O indivíduo quando colonizado com o microrganismo não

desenvolve sintomas, porém este tem a capacidade de transmissão da bactéria

através do contato com outros indivíduos e por meio de objetos (SANTOS et

al.,2008). MRSA é a sigla inglesa para Staphylococcus Aureus Resistente à

Meticilina, muitas das infecções causadas por esta bactéria são infecções dérmicas

como borbulhas, abcessos, celulite e impetigem ou problemas na pele, como

borbulhas, feridas ou queimaduras. A Meticilina, utilizada no Brasil como Oxacilina,

é um antibiótico aplicado ao tratamento dessas infecções. Embora a Meticilina seja
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muito eficiente no tratamento de muitas dessas infecções, algumas bactérias têm

desenvolvido resistência a este antibiótico, o que é o caso da MRSA (NQ; SANTOS

2004). A infecção por MRSA usualmente desenvolve-se em pessoas internadas que

são idosas, ou que tenham feridas abertas (escaras), ou dispositivos hospitalares. O

MRSA pode disseminar-se entre outros pacientes, que estão com o sistema imune

debilitado, sendo quase sempre disseminado por contato físico (P; NILSSON 2006).

Hospitais usualmente tomam medidas especiais para prevenir a disseminação do

MRSA de paciente para paciente, uma dessas medidas é separar ou isolar o

paciente com MRSA dos outros pacientes, utilizando-se os antibióticos vancomicina

e linezolida (P; NILSSON 2006). Na contemporaneidade a microbiologia avançou

significativamente em relação às décadas passadas, dando se destaque ao

combate às bactérias transitórias, sendo a microbiota das mãos caracterizada por

microrganismos residentes e transitórios, como por exemplo Micrococcus sp e

Staphylococcus coagulase negativos. A lavagem de mãos, é um tema que sempre

foi muito debatido dentro de hospitais, para evitar infecções hospitalares, com o

surgimento da doença viral COVID-19, as pessoas comumente aderiram ao dia a

dia a prática de estarem com as mãos limpas, utilizando sempre que possíveis

sabonetes antissépticos, álcool 70% e outros métodos cientificamente comprovado.

Este novo hábito que está sendo inserido, reflete um cuidado próprio e um cuidado

com o próximo, segundo OMS. Conclusão. A bactéria Staphylococcus ureus

encontra-se na pele humana e também nas fossas nasais de pessoas saudáveis, se

manifesta por meio de infecções simples e até as mais graves podem levara morte

se não for tratada adequadamente, é transmitida por contato direto ou gotículas, é

mais comumente encontrada em UTI`s, devido a suscetibilidade dos pacientes, e

que devido ao uso indiscriminado de antibióticos e seu poder de desenvolver

resistência a eles, se tornou um grande problema de saúde pública no Brasil e no

mundo. Uma das principais formas desse controlara a contaminação cruzada dentro

de uma UTI é a lavagem das mãos. Contribuições/Implicações para a
Enfermagem A equipe de enfermagem está diretamente ligada aos cuidados com o

paciente e o ambiente em que ele se está inserido, portanto quanto mais atualizado

estiver o profissional, mais capacidade terá para desempenhar seu papel. Diante da

relação entre propagação das bactérias e lavagem das mãos, se faz necessário o
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comprometimento dos profissionais da saúde com a higienização das mãos de

forma correta, onde se incluem o uso de agentes químicos adequados para limpeza,

forma de fricção e tempo corretos.
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INTRODUÇÃO: A pele é o maior órgão do corpo humano, o escudo protetor que

evita o contato com patógenos. Uma ferida na pele é a porta de entrada para

infecções e, por consequência, doenças. É preciso ter muita atenção no manuseio e

no tratamento, para que não haja contaminação local e agravamento da lesão. As

feridas abertas são divididas pelo tipo de lesão e podem ser incisas ou cortantes,

perfurantes, escoriações, lacerações, contusões ou queimaduras. Além disso, são

classificadas segundo o grau de contaminação, podendo ser limpas, contaminadas

ou infectadas. Lesões por pressão (LPP) acometem pacientes internados ou em

cuidados domiciliares, acamados e/ou com restrição de movimentos. O

aparecimento de uma lesão por pressão é resultante de dois determinantes

fisiológicos críticos: intensidade e duração da pressão sobre determinadas

estruturas corporais, além da doença de base e do estado nutricional. A ferida pode

ser superficial (atingindo apenas a epiderme) ou profunda, chegando a comprometer

os músculos, tendões, ossos e até órgãos. A qualidade na assistência e a

segurança do paciente vêm sendo discutidas nos últimos 15 anos no âmbito dos

cuidados à saúde, ensino, pesquisa e sociedade. A ocorrência de eventos adversos

é um problema grave e os danos causados têm implicações significativas na

mortalidade, morbidade e qualidade de vida, pois afetam negativamente os

pacientes em todos os contextos da assistência à saúde. A enfermagem, por se

tratar da maior força de trabalho em saúde, remete a necessidade de uma relação

direta da categoria com as estratégias de segurança do paciente e a prevenção de

erros. A realização de notificação de eventos adversos é necessária, pois contribui

para o acompanhamento e controle das ocorrências e para a elaboração de
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medidas preventivas mais eficazes (Duarte et al., 2015). A redução dos riscos e

danos, e a introdução de boas práticas propiciam a efetividade dos cuidados de

enfermagem e o seu gerenciamento de forma mais segura. Neste sentido, o

profissional de saúde deve ter o conhecimento das condições e do perfil dos

usuários atendidos, e da mesma forma, considerar os materiais disponíveis tanto na

unidade quanto no mercado, bem como o menor custo envolvido (Tolfo et al, 2020).

Esta questão depende de uma mudança cultural dos profissionais, voltada para a

segurança. JUSTIFICATIVA: Lesões por pressão e feridas abertas são problemas

recorrentes em pacientes hospitalizados e/ou acamados por longa duração, como

idosos, adultos com dificuldades em deambular e crianças hospitalizadas. São

pacientes que necessitam de auxílio profissional para que as lesões não progridam

a níveis extremos. Portanto, o enfermeiro tem uma grande importância no cuidado a

esses pacientes. Por este motivo, no desequilíbrio entre ser e ter perde-se o

cuidado. Na inversão total deles, o cuidado fenece e morre, resultando no descuido

e esquecimento total. Se morrer o cuidado, morre também o ser. OBJETIVOS:
Analisar e identificar o controle de lesão por pressão e feridas abertas, como reduzir

a incidência do aumento de pessoas com estas adversidades em hospitais, unidade

de terapia intensiva e também em domicílios como pacientes acamados em estado

vegetativo. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de revisão sistemática de

literatura realizada em outubro de 2021 no google acadêmico. Os critérios de

inclusão foram: material conter texto completo disponível, publicados nos últimos

dois anos, no idioma português. Foram excluídos os trabalhos que não se

relacionavam a temática ou informações já existentes em outros estudos, sendo

utilizados o estudo com melhor abordagem do tema. As palavra-chave utilizadas

para a busca de artigos foram: humanização, lesão por pressão e feridas abertas.

RESULTADOS: Foram encontrados 408 artigos a partir das palavras-chave

utilizadas. Conforme os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 12

artigos. Observou-se alta prevalência de LPP entre os pacientes com úlceras

crônicas, cujas lesões são predominantemente classificadas como feridas crônicas

(estágio 4 –72,2%), com maiores frequências nas regiões sacral (48,6%), trocânter

(19,2%) e calcâneo (19,2%). Também foi relatado que tratar uma LPP torna-se mais

oneroso que aplicar medidas preventivas, já que estas últimas evitam a instalação
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do processo lesivo e impedem o aparecimento de complicações como processos

infecciosos. Por isso, estas lesões podem ser consideradas um problema de saúde

pública já que a prevalência em hospitais dos Estados Unidos é de 3 a 14%, já nas

instituições de longa permanência é de 15 a 25%. No cenário mundial essa

prevalência varia de 1,9 a 7% em ambientes hospitalares. Os mais acometidos são

os idosos por causa das doenças crônicas degenerativas, funcionalidade

comprometida e internação por longo período. Ao assistir o paciente, o enfermeiro

deve prestar assistência de qualidade, ter conhecimento específico em relação aos

tipos de curativos (primário, secundário,[ oclusivo e semioclusivo) os produtos

utilizados, as medicações de uso tópico que entra em contato com o leito da ferida

bem como os fatores que interferem na cicatrização. CONCLUSÃO: Hoje o

tratamento das feridas se baseia em uma atividade multidisciplinar, mas que

acrescentou para a enfermagem poder de decisão nas condutas e um vasto meio

para demonstrar o saber (Rodrigues at al., 2021). O conhecimento da equipe de

enfermagem sobre prevenção das lesões por pressão é primordial para o

atendimento e a diminuição de casos. As lesões por pressão e feridas abertas

causam sofrimento físico e emocional ao paciente. Com base nos artigos analisados

há responsabilidade da equipe multiprofissional no tratamento, porém a

enfermagem é responsável pelo cuidado direto. CONTRIBUIÇÕES PARA
ENFERMAGEM: Esse artigo traz conhecimentos específicos para que profissionais

da saúde atuem na avaliação e no tratamento. Deve-se também incorporar

estratégias para a prevenção e utilizar as escalas preditivas na avaliação, pois esta

avaliação e o tratamento criterioso são imprescindíveis na prática da enfermagem. A

humanização dos cuidados com lesões por pressão (LPP) e feridas abertas

contribui para o que o(a) enfermeiro(a) possa ofertar um bom serviço para o

paciente. Ademais, o profissional terá maior empatia e possibilitará conforto ao

paciente restrito ao leito.

Palavras Chaves: Pele, doença, cuidado.
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INTRODUÇÃO: A pandemia causada pelo novo coronavírus 2019 (COVID-19)

tornou-se um dos grandes desafios do século XXI. Atualmente, acomete quase toda

a população mundial, causando impactos inestimáveis, que afetam direta e/ou

indiretamente a saúde e a economia. A COVID-19 é uma doença infectocontagiosa

causada pela síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), a maioria dos

infectados é assintomáticos, ou apresenta sinais leves ou moderados. Na maioria

dos casos, a doença é sem gravidade, e os sintomas são: febre, tosse, dificuldade

para respirar, dores musculares, dor de cabeça, dor de garganta, coriza e diarreia. A

forma grave acomete cerca de um quarto dos infectados, há uma piora do quadro,

podendo levar à insuficiência e infecções respiratórias agudas e até mesmo a morte.

Além disso, também tem gerado grande impacto na qualidade e na expectativa de

vida da população, sobretudo entre os homens. Há maior risco desses enfrentarem

sintomas graves ou morte. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

divulgou dados sobre óbitos no final de março, mostrando que 68% das vítimas

eram do sexo masculino e 32% do feminino. A OMS, ementa que a COVID-19 não

parece se associar ao risco de maior gravidade em gestantes, bem como taxas de

complicações e de evolução para casos graves (aproximadamente 5% dos casos

confirmados). Entretanto há recomendações aos profissionais de saúde que o

protocolo de diagnóstico siga as mesmas orientações do Protocolo de Manejo

Clínico, utilizado para a população adulto geral. Em face do cenário atual, 2020 e

2021 foram anos atípicos, pois fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19.

Neste trabalho iremos abordar sobre o impacto da pandemia no acompanhamento

de gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz há até 45 dias) na atenção

primária e quais foram os desafios e readaptação que tiveram que adotar neste

contexto, iremos tratar também de assuntos específico que fará um apanhado geral

de informações da situação atual. JUSTIFICATIVA: Diante do exposto, percebemos

a importância desta temática para buscar a organização do acompanhamento das

gestantes e puérperas neste momento de pandemia da Covid-19. OBJETIVO:
Compreender as mudanças e adaptações que as gestantes e puérperas tiveram na

atenção primária para o seu acompanhamento. METODOLOGIA: Trata-se de um
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levantamento bibliográfico de base teórica, com levantamento assistemático e em

busca de periódicos sobre o tema do impacto da Covid-19 no acompanhamento das

gestantes e puérperas na atenção primária. RESULTADO: Foram utilizados 2

artigos; Secretaria de estado de saúde/Departamento de atenção primária e

políticas de saúde. E o artigo; Impacto da pandemia de SARS-CoV-2 na saúde

mental de gestantes e puérperas/Uma revisão integrativa. Que deram o

embasamento teórico para o desenvolvimento das discussões deste artigo.

DISCUSSÃO: A recomendação da OMS em relação ao acompanhamento das

gestantes pelo seu Protocolo de Manejo Clínico, orienta os profissionais de saúde

que as gestantes que apresentarem síndrome gripal, deverão ter seus

procedimentos eletivos (consultas e exames de rotina), adiados em 14 dias, e

quando necessário, serem atendidas em local isolado das demais pacientes. As

consultas de acompanhamento deverão ser reagendadas em tempo hábil, de modo

que não haja prejuízo ao seguimento do pré-natal. Recomenda-se que haja

vigilância fetal bem como a avaliação do crescimento intrauterino. Para as demais

gestantes, assintomáticas ou sem síndrome gripal, a recomendação é que seja

preservado seu atendimento, além de serem orientadas a manterem medidas

preventivas como evitar aglomerações e realizar as melhores práticas de higiene.

Ainda não há confirmação científica que ocorra a transmissão vertical. Por isso,

quanto à assistência ao trabalho de parto, é recomendado que:

•Para os partos vaginais, uma vez que há importante contato do feto com secreções

maternas, pode-se aguardar um minuto para o clampeamento (bloqueio) do cordão;

•Partos cesários: clampeamento oportuno do cordão, quando indicado.

•Para as gestantes que são profissionais de saúde e que atuam na atenção a

pessoas potencialmente infectadas, recomenda-se que os riscos de continuar

trabalhando presencialmente sejam avaliados junto ao Serviço de Medicina do

Trabalho de sua instituição.

Sabemos que no período da gestação e puerpério as mulheres encontram-se mais

sensíveis, com os desafios presentes aos novos cuidados com o recém-nascido. A

privação do sono, estresse, ansiedade, amamentação, e muitos outros fatores de



ISSN: 2176- 6541

adaptação da rotina, tornam o período do puerpério uma fase desafiadora. Por

conta da pandemia, novos cuidados e privações tornaram esse ciclo mais complexo.

Para garantir a segurança das puérperas e o recém-nascido, o tempo de

permanência no hospital passou a ser reduzido, assim como as consultas e

acompanhamento, ocorrendo muitas vezes de forma online ou por meio de ligações.

A higienização e o isolamento social foram as principais medidas tomadas para o

cuidado e controle em meio a pandemia, com o isolamento social as puérperas

foram aconselhadas a interagir menos ao meio. Não ter acesso aos familiares, apoio

social e a baixa procura pelo atendimento médico para evitar o risco da

contaminação, se tornam grandes obstáculos. O nível de estresse aumentou com o

medo pela incerteza da eficácia dos tratamentos e da vacinação, podendo ocasionar

depressão pós-parto.

Pesquisa feita através de formulário para obter relatos reais:
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CONCLUSÃO: Em vista dos argumentos apresentados, concluímos que; A

pandemia da Covid-19 nos mostrou a importância de adotar novas medidas e

readaptações diante o contexto, para que, por fim, possamos diminuir as taxas de

transmissão e óbitos da população em geral. Enfatizando a importância dos

profissionais de saúde em seguir as recomendações propostas pela OMS sob os

cuidados de manejo clínico na atenção primária à gestantes e puérperas,

levando-se em consideração esses aspectos; proporcionando então a segurança

adequada para as gestantes e seus bebês no pós-parto.
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RESUMO: As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por cepas

toxigênicas de fungos filamentosos, sendo que as mesmas podem estar presentes

no solo, nas águas, ou mesmo serem disseminadas pelo vento, e são encontradas

frequentemente em cereais como, nozes, milho, amendoim, arroz, trigo, em

especiarias e condimentos e em alimentos como leite, café e cacau. Entretanto, as

micotoxinas não só podem comprometer a saúde humana quando ingeridas

diretamente nos vegetais contaminados, mas também indiretamente pelo consumo

de carnes, leites e ovos contaminados, pois essas substâncias se acumulam ao

longo da cadeia alimentar.

INTRODUÇÃO: De modo geral, micotoxinas podem apresentar atividades

carcinogênicas, hepatotóxicas, nefrotóxicas, imunossupressoras e mutagênicas,

salientando que esses efeitos irão depender do tipo de micotoxina que foi

consumido e também da quantidade ingerida, ressaltando que existem formas
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altamente tóxicas, cuja concentração, mesmo que pequena, pode provocar

patologias significativamente graves (FRIEDMAN & RASOOLY, 2013). Muitos

estudos têm sido feitos acerca das micotoxinas e as principais têm sido isoladas e

químicamente caracterizadas (NUÑEZ et al.,2019).

Atingir a segurança alimentar atualmente é uma grande problemática, e problemas

decorrentes da insegurança atingem a população como um todo, especialmente as

pessoas com maior vulnerabilidade socioeconômica e menor escolaridade. Em

decorrência disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1,8 milhões

de indivíduos morreram no mundo em 2005, por agravos de doenças transmitidas

por alimentos (PRADO, 2014).

QUESTÃO NORTEADORA: Quais são as micotoxinas que podem causar impactos

negativos sobre a saúde humana e quais são esses impactos?

OBJETIVO: A presente revisão tem como objetivo descrever algumas das

micotoxinas com potencial para desencadear agravos para a saúde humana, bem

como os agravos que podem ser causados pela ingestão das mesmas.

JUSTIFICATIVA: Diversas doenças transmitidas e/ou desencadeadas pela ingestão

de alimentos contaminados com micotoxinas, vem afetando a qualidade e a

segurança nutricional dos alimentos e recentemente foram notados alguns efeitos

adversos à saúde, por meio de duas classes de micotoxinas, sendo elas as

fumonisinas e aflatoxinas, seus principais impactos ocorrem no fígado e no esôfago,

como o câncer, a hepatite e entre outros, reforçando a necessidade de aprimorar

estudos para favorecer a segurança alimentar (BRASIL, 2019).

MÉTODO: O presente trabalho é uma revisão narrativa da literatura, de caráter

qualitativo. O desenvolvimento do trabalho se deu através de coleta de dados

secundários, isto é, que estavam disponíveis em uma base de dados anteriormente

ao momento da pesquisa, sendo que os artigos utilizados foram integralmente

acessados por meios eletrônicos. Os artigos que trouxeram conteúdo relevante ao
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tema deste trabalho foram encontrados através de busca realizada na Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores previamente consultados nos

Descritores em Saúde (Decs) com o operador booleano “AND”, na seguinte

estratégia de busca: “Doenças transmitidas por alimentos” “AND” “Micotoxinas”. A

pesquisa inicial trouxe 184 resultados. Foram aplicados filtros para tornar os

resultados mais acurados, a saber: Textos disponíveis na íntegra; publicados em

Língua Portuguesa, Inglesa ou Espanhola. Não foram aplicados filtros sobre o ano

de publicação devido a baixa quantidade de trabalhos encontrados. A aplicação dos

filtros resultou em 36 resultados, e todos os títulos foram lidos. Após a leitura dos

títulos, excluíram-se aqueles que não eram pertinentes ao tema da pesquisa e

então, fez-se a leitura de 21 resumos. Procedendo à leitura dos resumos, foram

excluídos, mais uma vez, os trabalhos cujos resumos não atendiam ao tema da

pesquisa, por se tratar de resultados obtidos com pesquisas em animais e

micotoxinas encontradas em rações animais. Restaram desta exclusão 15 artigos,

que foram selecionados para leitura na íntegra, excluindo-se os trabalhos cujo o

acesso na íntegra requisitava pagamento de alguma taxa e que não traziam

conteúdo que correspondesse ao objetivo de pesquisa, dos quais restaram 5

artigos, que foram lidos integralmente e elencados para constituir esta revisão, pois

atenderam à temática da pesquisa de forma satisfatória. Além dos 5 artigos

consultados, 4 artigos foram incluídos na revisão por possuírem conteúdos

relevantes à temática de pesquisa, sendo que todos foram encontrados na base de

dados Scielo e utilizados devido ao baixo número de trabalhos disponíveis na BVS

que atendiam à temática da pesquisa e possuíam texto disponível gratuitamente na

íntegra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A aflatoxina encontrada nos grãos de milhos

mofados, nozes, cacau, arroz, amendoim e algodão, é cancerígena, e os estudos

acerca da mesma revelam que seu consumo é um considerável precedente da

incidência do câncer de fígado, anorexia, mutações genéticas, imunodepressão,

cirrose e também necrose hepática. No organismo humano essas micotoxinas

sofrem metabolismo hepático e há produção de metabólitos reativos com potencial

para estabelecer ligações do tipo covalente com as moléculas de guanina,
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influenciando na síntese proteica e podendo mutar o gene supressor de tumor -

motivo pelo qual a aflatoxina é considerada um cancerígeno do grupo B1 pela

International Agency for Research on Cancer (IARC). Para diminuir o teor da

aflatoxina, os grãos devem ser secados logo após a colheita, além disso, o

tratamento com ácido cítrico é um método eficaz e barato que reduz a aflatoxina em

até 97%. Além disso, existe um valor seguro da ingestão de aflatoxina de

5mg/pessoa/dia, porém, doces de amendoim, a exemplo da paçoca e do pé de

moleque, contém 2,1mg/pessoa/dia por unidade, assim, se estes forem consumidos

em grande quantidade, esse valor será maior do que o recomendado.

Por conseguinte, considera-se que 35% dos casos de câncer estejam relacionados

à dieta com a presença de aflatoxina, em especial no câncer hepático. A alta

incidência no Brasil, se encontra no amendoim, decorrendo devido às tradicionais

práticas de colheita, secagem e armazenamento, além disso, devido às condições

de alta umidade e temperatura, o risco de desenvolvimento de aflatoxinas se eleva.

A contaminação por fumonisina é geralmente um evento pré-colheita, e os

problemas causados pelas inadequadas condições de armazenamento, causam à

aflatoxina póscolheita. Observa-se que a contaminação pode ocorrer no campo

durante o processo de secagem e armazenamento, ou até mesmo durante o

processamento de alimentos que estão em condições favoráveis de umidade e

temperatura (CHASSY, 2010).

As micotoxinas conhecidas como fumonisinas são cancerígenas e neurotóxicas,

podendo ser encontradas em grãos como milho, trigo e cereais, e seu consumo

pode retardar o crescimento de bebês, além de estar relacionada com o

desenvolvimento de espinha bífida em bebês de gestantes que ingeriram

fumonisinas durante a gestação - pois a presença da fumonisina inibe a eficácia do

ácido fólico, trazendo consequências para a formação do tubo neural. Em adultos,

as fumonisinas podem corroborar para o desenvolvimento de câncer de esôfago,

como tem sido constatado no sul da África, na China e também na região nordeste

da Itália. Dentre os 16 tipos de fumonisinas, as formas FB1 e FB2 são as de maior
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importância por alta incidência e toxicidade. Essas toxinas bloqueiam a síntese de

esfingolipídeos, os quais são essenciais para manter a membrana celular íntegra e

propiciar o transporte de íons célula a célula, essa inibição faz com que esfinganina

e esfingosina se acumulem, provocando efeitos tóxicos e inclusive carcinogênicos.

Para reduzir seu potencial tóxico em grãos contaminados, existem óleos essenciais

com seus constituintes bioativos que demonstraram inativar os microrganismos.

A zearalenona é uma micotoxina, que assim como a fumonisina, é produzida por

Fusarium e é encontrada nos grãos de milho, é produzida especialmente em

temperaturas brandas e com alta umidade. O consumo desta micotoxina por seres

humanos pode levar a carcinoma do endométrio, hiperplasia uterina, alterações nas

glândulas adrenais, tireóide e pituitária, além de induzir a puberdade precoce.

Ademais, uma pesquisa apresentou que a colonização por micotoxinas pode ser

resultante de diversos fatores como o clima, local de produção, tratamento com o

produto nas indústrias, uso de pesticidas e inclusive as condições de

armazenamento. Para reduzir os níveis de concentração da zearalenona é preciso

preservar as práticas agrícolas adequadas nas fábricas e higienização. Salienta-se

que os frutos não devem ser encaminhados diretamente para o mercado

consumidor, estes devem ser armazenados em câmaras frigoríficas, as quais

contribuem para diminuir seu metabolismo, e assim conservam as características

físico-químicas e também diminuir o crescimento de fungos, desse modo é possível

prevenir e reduzir os riscos de contaminação.

Segundo recomendação da União Europeia, é permitida apenas uma concentração

de 50 μg/kg para as micotoxinas PAT e OTA. A Patulina (PAT) é uma lactona,

solúvel em água e foi isolada na década de 40, sendo produzida por mais de 60

espécies de fungos distribuídos em 30 gêneros. Durante a década de 50 foi

comprovado que a patulina, além de apresentar atividade antimicrobiana, antiviral e

antiprotozoaria, também era tóxica a plantas e animais. Nos frutos, ela causa

podridão, esta é responsável por cerca de 70% a 80% da deterioração de frutas

armazenadas nas indústrias.
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Quanto à Ocratoxina (OTA), essa é uma potente micotoxina nefrotóxica que pode

causar câncer em animais de laboratório e em suínos. A ocratoxina é suspeita como

causa parcial do câncer do trato urinário e danos aos rins, e em 1993 foi

reclassificada pelo IARC como um possível carcinógeno para humanos,classe 2B

(CALDAS et al, 2002). Outro importante cenário inserido nesse contexto, é a

indústria cervejeira, umas das bebidas alcoólicas mais conhecidas mundialmente

devido às diversas razões sociais e econômicas. Observa-se que o mercado

cervejeiro está se expandindo cada vez mais. Com isso, a variedade de cervejas

tem aumentado, inovando suas características organolépticas com variadas e

diferentes composições através da utilização de adjuntos como trigo, arroz e milho,

dentre outros. Entretanto, esses adjuntos são alvos de inúmeras micotoxinas.

Podem também ocasionar impacto significativo para a economia, uma vez que

legislações são aplicadas para controle destas micotoxinas no produto final. Apesar

dos limites para diversas micotoxinas serem estabelecidos para as matériasprimas

envolvidas na produção de cerveja, até o momento, não existe legislação específica

para os limites de micotoxinas em cerveja, sendo essencial a aplicação de medidas

de controle para a presença das micotoxinas de Fusarium durante o processamento

de cerveja.

A água é responsável por 90% da composição da cerveja, além de alguns

carboidratos não fermentados pela levedura, etanol, dióxido de carbono, glicerol e

compostos orgânicos. Estes são muitas vezes encontrados em concentrações muito

baixas, assim, apenas os que apresentam sabor significativo são perceptíveis ao

paladar e ao olfato. Grande parte do aroma presente na cerveja é proveniente da

matéria-prima (malte e lúpulo) ou é derivado do metabolismo das leveduras durante

a fermentação. Adjuntos como cevada, trigo, arroz e milho, têm sido cada vez mais

utilizados com o objetivo de obter e explorar modificações sensoriais da cerveja. O

uso desses adjuntos varia conforme a disponibilidade e preços do mercado local.

Esses cereais pertencem à família Poaceae, sendo que nesta família incluem-se as

plantas utilizadas na alimentação humana e também animal (PINILLOS et al, 2003).

A questão é que esses cereais podem ser acometidos por uma série de fungos

ainda no campo, podendo ocasionar doenças na etapa da pré-colheita, ou ainda,



ISSN: 2176- 6541

colonizar estas plantas de forma endofítica. Dentre os gêneros mais comumente

encontrados em cereais, destacam-se: Alternaria, Aspergillus, Fusarium e

Penicillium, que são capazes de produzir micotoxinas, produtos do metabolismo

secundário fúngico, que quando ingeridos proporcionam efeitos tóxicos. De acordo

com a Food Agriculture Organization (FAO), os prejuízos econômicos gerados por

alimentos contaminados por micotoxinas estão em torno de 100 milhões de

toneladas por ano (CAST, 2003).

O gênero Fusarium é bastante recorrente em grãos do mundo todo. Diferentes

espécies de Fusarium são detectadas em alimentos crus como cereais, legumes e

frutas. A espécie F. graminearum é comumente encontrada em cereais utilizados

para produção de cerveja e é capaz de produzir tricotecenos, como desoxinivalenol

(DON), nivalenol (NIV) e diacetoxiscirpenol (DAS), além de zearalenona. Outra

espécie comumente isolada de grãos de milho é F. verticillioides, capaz de produzir

elevados níveis de fumonisinas. Vale ressaltar que as micotoxinas presentes nesses

cereais podem permanecer na cerveja, devido à estabilidade de alguns destes

compostos frente às operações unitárias. Fusarium graminearum também pode

causar uma doença conhecida como giberela ou Fusarium Head Blight, que tem

aumentado nos últimos anos; sua ocorrência se dá, principalmente, devido às

condições climáticas favoráveis, tais como elevada precipitação pluvial e

temperaturas que variam de 20 a 25oC, provocando diversos prejuízos econômicos.

Os fungos filamentosos que contaminam alimentos, quando expostos às condições

ambientais favoráveis, tais como umidade e temperatura, podem crescer e, como

consequência, produtos do metabolismo são liberados no substrato utilizado pelo

micro-organismo (TADEI et al, 2020).

Grãos de cereais constituem importantes fontes de energia e proteína e, quando

estes são colonizados por fungos há a possibilidade da contaminação por seus

metabólitos secundários tóxicos, conhecidos como micotoxinas, que são capazes de

causar intoxicações em humanos e outros animais (CARBALLO, et al, 2018). As

micotoxinas são compostos de baixo peso molecular que podem provocar efeitos

tóxicos no organismo mesmo quando consumidos em baixa concentração. Portanto,
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qualquer contato com fungos toxigênicos pode ser consideravelmente perigoso.

Além disso, as micotoxinas são encontradas em todos os níveis da cadeia alimentar,

desde o período pré-colheita, póscolheita até o armazenamento ou ainda

pós-processamento do alimento e, dentre os efeitos mais graves encontrados estão

a neurotoxicidade e hepatotoxicidade, além da carcinogenicidade, imunotoxicidade

e mutagenicidade, por isso devem ser drasticamente controladas desde a produção

agrícola até o processamento final Espécies pertencentes ao gênero têm sido

associadas aos diversos climas, de temperado a tropical, requerendo elevada

atividade de água para seu crescimento e produção de micotoxinas (Benełová et al.,

2012).

É importante ressaltar que a presença de fungos em produtos alimentícios não é

necessariamente um indicador de micotoxinas, assim como a ausência visível de

fungos não descarta a presença delas. Os fungos podem se desenvolver devido a

dois tipos de fatores, os intrínsecos que são inerentes ao substrato, e os

extrínsecos, relacionados às condições que envolvem o substrato, podemos

encontrar esse desenvolvimento no campo, durante o cultivo, na colheita ou na

estocagem. De acordo com o Food and Agriculture Organization (FAO), estima-se

que cerca de 25% das culturas mundiais estão contaminadas com micotoxinas.

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: No que tange à Saúde Pública, ao

enfermeiro também podem ser atribuídas às atividades que tangenciam à Vigilância

em saúde, especialmente tratando-se da vigilância epidemiológica e vigilância

sanitária. A vigilância epidemiológica é responsável por coletar informações,

interpretar e atuar de forma colaborativa na construção de políticas que favoreçam a

saúde pública, neste caso, inclui a segurança alimentar. Quanto ao papel da

vigilância sanitária, menciona-se que possuem a responsabilidade de averiguar a

capacidade dos serviços em manter o condicionamento adequado dos alimentos, de

forma a evitar a proliferação de fungos e consequente liberação de micotoxinas.

CONCLUSÃO: Existem diversas micotoxinas encontradas no âmbito alimentício,

entretanto o conhecimento da população acerca desse assunto é extremamente
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precário, e o debate sobre essas toxinas na área da saúde ainda é insuficiente,

tendo em vista os agravos decorrentes da ingestão de micotoxinas, que continuam

ocorrendo ao redor do mundo. Em concentrações baixas algumas micotoxinas são

potencialmente patogênicas e podem causar cirrose hepática, nefropatias,

imunossupressão, mutações genéticas e corroborar para o desenvolvimento de

câncer. Pelo fato de as micotoxinas apresentarem efeitos toxicológicos em humanos

e animais, é necessária a aplicação de regulamentações de limites toleráveis em

alimentos que são passíveis de contaminação pelas mesmas. Além disso,

acredita-se que a análise de risco baseada no conhecimento do sistema alimentar,

indica que a adequação e propriedades da dieta tem mais influência na

morbimortalidade e na qualidade de vida, do que qualquer outro risco alimentar, pois

estas afetam a todos. Considera-se também que grande parte da população não

tem condições suficientes para obter uma boa alimentação e que seja ainda

nutritiva, logo esses indivíduos estão sujeitos a esses agentes tóxicos. Ademais,

vale ressaltar a importância de um estudo aprofundado sobre esta temática, visto

que é considerada um risco à segurança alimentar da população, e que inclusive

deve ser evitada e/ou melhor gerenciada.
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Resumo
Objetivo: identificar nas publicações científicas os métodos não farmacológicos

para o alívio da dor no parto e como essas técnicas podem proporcionar uma

experiência positiva à parturiente. Método: revisão integrativa, através de busca na

base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), por trabalhos publicados em

idioma português, disponíveis na íntegra, de acesso gratuito, publicados nos últimos

5 anos com os descritores: dor do parto; parto humanizado; enfermagem obstétrica.

Resultados: foram encontrados 38 artigos, mas selecionados 11 artigos para

compor o embasamento teórico do presente trabalho, além das Diretrizes Nacionais

de Assistência ao Parto Normal, a Política Nacional de Práticas Integrativas e
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Complementares e 2 artigos que possuíam informações relevantes para a

construção desta revisão. Conclusão: apesar da complexa compreensão e dos

múltiplos métodos para alívio da dor no trabalho de parto, torna-se urgente a

necessidade de ampliar tais intervenções para a translação do conhecimento na

prática obstétrica. É utópico acreditar que uma única intervenção será mais efetiva,

a combinação de uma diversidade de técnicas será factível para atender a

multidimensionalidade de uma mulher em trabalho de parto de forma integral,

holística e humana.

Introdução
O processo de parturição é um momento peculiar para uma mulher, esse envolve

desde questões fisiológicas até as psicobiológicas, que acarretam em inseguranças

e medo ao final da gestação. Sabe-se que as mudanças fisiológicas no decorrer do

trabalho de parto estimulam a liberação de hormônios que influenciam no

comportamento das puérperas, o que explica a oscilação emocional. Inclusive,

menciona-se a aparição de dores nessa fase, decorrentes das contrações uterinas,

que são responsáveis pela dilatação do colo uterino para a passagem de bebê pelo

canal vaginal (MAFFEI, et al, 2021).

A dor ocasionada pelo ato de parir é vista como algo enigmático, o que afeta

diretamente o psicoemocional das gestantes e que podem dificultar na evolução

natural do parto, bem como potencializar o sofrimento dessas mulheres. Salienta-se

que a dor do parto é distinta de uma dor patológica, ela faz parte de um processo

biológico próprio do corpo feminino (MARINS, et al, 2020). Sendo assim, cita-se que

é fundamental para o alívio da dor dessa parturiente o uso de métodos não

farmacológicos para o alívio da dor, visto que esses contribuem para o bem-estar e

aumento da tolerância à dor durante o trabalho de parto, possibilitando que a

gestante participe de forma ativa desse momento (LIMA, et al, 2018).

No ano de 2013, o Ministério da Saúde integrou a Política Nacional de Práticas

Integrativas e Complementares (PNPIC), evidenciando a necessidade da

implementação das práticas no cuidado ao ser humano, envolvendo ações de
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prevenção e promoção à saúde. As práticas integrativas oferecem métodos seguros

possibilitando a prática da humanização na assistência, logo, é possível utilizá-las

como forma de métodos não farmacológicos para alívio da dor, reduzindo o índice

de intervenções. As diretrizes descrevem a imprescindibilidade do incentivo à

inserção das Práticas Integrativas e Complementares (PIC) em todos os níveis de

atenção, além da capacitação da equipe multiprofissional (BRASIL, 2015). Estas,

além de serem práticas de baixo custo, atuam no suporte físico e emocional, ou

seja, são medidas que oferecem à gestante conforto e principalmente segurança,

como também liberdade, redução de estresse e ansiedade através de uma

assistência mais satisfatória e com menor aplicação de medicamentos (CASTRO, et

al, 2018). Em vista disso, faz-se necessário compreender a vivência de cada mulher

acerca dessa temática, observando suas particularidades e o contexto no qual ela

está inserida, pois cada parto é único e sustenta muitas experiências e lembranças,

logo evidencia-se a importância da oferta de uma assistência mais humana e menos

intervencionista pelos profissionais de saúde, visto que é um acontecimento que

ficará marcado para o binômio mãe-filho (MAFFEI, et al, 2021).

Ainda, a adesão do atendimento humanizado ao parto deve ocorrer desde o

acolhimento proporcionado pela equipe, com empatia, respeito e dignidade, frisando

as escolhas e necessidades das parturientes, como também viabilizando sua

participação de forma integral e respeitando seus direitos de cidadã, até o instante

da parição (GOMES, et al, 2018). Estudos mostram que as pacientes consideram

benéfico a utilização de tecnologias no trabalho de parto, relatando que a

massagem e o banho de aspersão são métodos que aliviam além das dores e do

desconforto, como também a tensão e a ansiedade do evento possibilitando um

trabalho de parto de forma segura e rápida (RIBEIRO et al, 2018).

O atendimento obstétrico humanizado deve ser baseado em evidências científicas,

visando proporcionar ajudar de maneira respeitosa a parturiente e ao bebê, dessa

forma, o acesso a métodos não farmacológicos para o alívio da dor devem ser

apresentados a todas as parturientes, a fim de possibilitar uma experiência positiva

em relação ao parto (MARINS, et al, 2020).
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Questão norteadora: Quais os métodos não farmacológicos para alívio da dor

durante o trabalho de parto?

Objetivo: Descrever os métodos não farmacológicos para o alívio da dor no parto e

como essas técnicas podem proporcionar uma experiência positiva à parturiente.

Justificativa: No ano de 2002, o Ministério da Saúde elaborou a Política Nacional

de Humanização ao pré-natal e nascimento (PHPN), a qual garante à mulher o

direito de um parto humanizado e respeitoso. Em 2017 criou-se as Diretrizes

Nacionais de Assistência ao Parto Normal, que elencam os métodos não

farmacológicos para alívio da dor como estratégias para a gestante, tais devem ser

oferecidos antes dos métodos farmacológicos, sempre respeitando a escolha da

mulher. As diretrizes também citam as terapias complementares como estratégias

(BRASIL, 2017). Sendo assim, torna- se imprescindível a qualificação dos

profissionais acerca destes métodos para a prestação de cuidados às gestantes que

a preconizam, bem como o bebê e às diretrizes que as norteiam. Acredita-se que a

realização deste estudo, poderá contribuir para o empoderamento e protagonismo

da mulher no trabalho de parto, logo, a aplicação desses métodos possibilita a

prática humanizada na assistência ao parto.

Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter qualitativo.

Para embasamento teórico deste trabalho, foi realizada uma busca através da

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Inicialmente foi utilizado o operador booleano

‘’AND’’ na seguinte combinação: “Dor do Parto” “AND” “Parto Humanizado” “AND”

“Enfermagem Obstétrica”, a pesquisa obteve 38 artigos. Os critérios de inclusão

compreenderam: artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis na íntegra, de

acesso gratuito e publicados nos idiomas inglês e português. Já os critérios de

exclusão incluíram: trabalhos anteriores à 2016, teses, dissertações, documentos de

projetos e no idioma espanhol. Após aplicação de filtros para aprimoramento dos

resultados, permaneceram os 38 artigos. Depois, foi realizada a leitura de todos os

títulos, e a partir disso foram selecionados 26 para leitura dos resumos,
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posteriormente foram selecionados 11 artigos para compor o embasamento teórico

do presente trabalho, além das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal,

a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema

Único de Saúde (SUS) e 2 artigos que possuíam elementos fundamentais para a

construção desta revisão.

Resultados e Discussão: Sabe-se que as Práticas Integrativas e Complementares

em Saúde (PICS) estimulam a utilização de mecanismos naturais para prevenção,

promoção e recuperação da saúde, trabalhando em especial com o autocuidado

(BRASIL, 2015). Os métodos não farmacológicos para o alívio da dor proporcionam

resultados positivos, além de evitar os efeitos colaterais que os fármacos ocasionam

na parturiente. Ademais, tais medidas ainda possibilitam a participação da gestante

durante o trabalho de parto, a tornando protagonista nesse processo. É possível

também, identificar benefícios como diminuição da intensidade da dor, período

expulsivo mais rápido, menor tempo do parto, além de promover bons sentimentos e

uma experiência agradável (MAFFEI, et al, 2021). Quanto à prática dos métodos, é

necessário um conhecimento estruturado em questão do seu desenvolvimento,

porém, não exige equipamentos sofisticados e de alto custo, assim podem ser

aplicadas até pelo acompanhante (LIMA, et al, 2020). Ademais, apresenta-se alguns

dos meios não farmacológicos utilizados para alívio da dor:

Acupuntura e a acupressão: É uma abordagem que frisa a integralidade do ser

humano, por meio de um conjunto de técnicas que estimulam acupontos localizados

em meridianos específicos, através de agulhas filiformes ou digitopressão, conforme

o local realizado a técnica permite o alívio da dor e dos desconfortos que podem

acometer a parturiente, incluindo aqueles de origem psicológica (BRASIL, 2015).

Apesar de ser questionável a eficácia dessas técnicas no alívio da dor, elas

promovem o encurtamento do trabalho de parto e a satisfação das mulheres

(MASCARENHAS, et al, 2019).

Bamboleio: É um método que consiste na movimentação do quadril conforme o

ritmo das contrações, dessa forma, a parturiente movimenta a pelve para frente e
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para trás, de um lado para o outro e em movimentos circulares, esse movimento

permite o encaixe e rotação do bebê na pelve, além de diminuir a dor (PEREIRA, et

al, 2018).

Bola suíça: É um recurso acessível e também amplamente aceito pelas

parturientes, ele possibilita a participação ativa no trabalho de parto. A posição

vertical que a bola atinge viabiliza a descida do feto, devido a força da gravidade,

assim ocorre o posicionamento do eixo fetal e da pelve da mulher favorecendo o

relaxamento muscular do períneo, o que reduz o trauma perineal (MAFFEI, et al,

2021). Além de reduzir a dor da parturiente, devido ao aumento na liberação de

endorfinas e diminuição da secreção de epinefrina. E também, facilita a circulação

do binômio mãe-filho, encurta o trabalho de parto, quando associada com

massagem e o banho, reduz o uso de analgesias farmacológicas (MOTTA, et al,

2016; MASCARENHAS, et al, 2019).

Cavalinho: Método de fácil implementação, não requer supervisão contínua da

parturiente, apenas orientação. Seu formato permite que a parturiente se sente e

incline seu corpo para a frente, apoiando seus braços com as costas em inclinação

para frente, promove o ampliamento da pelve, libera o cóccix e o sacro, além de

favorecer a rotação do bebê na posição occipito posterior, bem como o alívio da dor

(MOTTA, et al, 2016).

Deambulação: A deambulação é uma medida simples que auxilia na redução do

tempo do trabalho de parto, pois melhora a contratilidade uterina, reduz a

necessidade da utilização de drogas analgésicas e ocitocina, como também a

imposição da realização de episiotomias e a utilização de fórceps (MOTTA, et al,

2016).

Massagem: Durante o trabalho de parto é um dos métodos mais utilizados para o

alívio da dor, pois trabalha com a estimulação sensorial através do toque e

manipulação dos tecidos. A massagem promove o alívio da dor e pode ser realizada

na região da lombar, sacro, ombros, pés e onde a parturiente desejar, promovendo
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um efeito de relaxamento, bem como melhorando o fluxo sanguíneo (MARINS, et al

2020). A exemplo da reflexologia, que acessa todas as estruturas corporais com a

manipulação de pontos nos pés, apresentou redução no escore de dor

(MASCARENHAS, et al, 2019).

Rebozo: Técnica tradicional mexicana de massagem pélvica, e com ela é possível

reduzir a dor, bem como corrigir o posicionamento do feto (RITTER, et al, 2020).

Hidroterapia: Um dos métodos da hidroterapia é o banho de aspersão, caracterizado

como o melhor método, visto que promove o relaxamento e controle do estresse,

bem como diminui a sensação álgica (HANUN ,et al, 2017).

Terapias Térmicas: Consiste na aplicação de frio e calor, a crioterapia está

associada à redução de dor na fase ativa, no período expulsivo e duração do

trabalho de parto. Já a aplicação de calor na região lombar e perineal, promove a

liberação de endorfinas e amenizam a sensação de dor. É importante destacar que

os resultados desses métodos podem ser otimizados quando associados com a

bola suíça, entre outros (MASCARENHAS, et al, 2019).

Homeopatia: Utiliza o princípio da lei dos semelhantes, podendo ser utilizada em

diversas situações clínicas, diminuindo o uso racional dos medicamentos. O

princípio da homeopatia é observar o ser humano em todas as suas dimensões,

abrangendo as questões físicas, psicológicas, sociais e culturais, portanto é uma

excelente opção para o alívio da dor no trabalho de parto (BRASIL, 2015).

Terapia Floral: Baseia-se na ideia da divisão cartesiana entre corpo e mente, em

que a mente assume destaque. As emoções interferem diretamente no estado físico

da puérpera, logo, menciona-se a essência floral Five Flower, que surge como uma

opção para o resgate do equilíbrio emocional, consequentemente aliviando a tensão

e a dor, como também facilita no processo fisiológico e na redução do tempo de

parto (LARA, et al, 2021).
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Enfatiza-se que a utilização de estratégias não farmacológicas combinadas, podem

ser favoráveis para a evolução do nascimento. Neste contexto, faz-se necessário

também o apoio profissional durante a aplicação dos métodos, promovendo um

ambiente acolhedor e sempre respeitando o desejo da parturiente. Acredita-se que

a alternativa de um espaço receptivo, calmo e privativo para a prestação de

cuidados, reduz a tensão causada pela dor durante o trabalho de parto, bem como

garante maior liberdade, aceitação e participação das puérperas neste momento

(GOMES, et al, 2018). Aliás, no ponto de vista da enfermagem, sentir-se apoiada e

incentivada pelo acompanhante é crucial para uma mulher, pois ela tende a ficar

mais segura, tranquila e confiante (PEREIRA, et al, 2018).

Contribuições para enfermagem: Os métodos não farmacológicos são tecnologias

leves, baratas e eficazes, além de possibilitar a diminuição da dor no trabalho de

parto, propiciando a satisfação da família e da parturiente. Vale relembrar, que tais

métodos são eficazes quando são aplicados com o apoio do profissional, além do

papel do enfermeiro em conhecer todas as técnicas disponíveis e sempre ofertar a

mulher. A confiança da família na equipe de saúde é indispensável para que ocorra

a eficácia dos métodos, dessa forma, é necessário que seja formado um vínculo

entre eles, para que haja uma assistência respeitosa e humanizada. Em especial, a

enfermeira obstetra e obstetriz tem um papel importante para aplicação dessas

práticas, visto que uma das suas funções é a redução de intervenções

desnecessárias. Acrescenta-se que os métodos contribuem para o afastamento do

modelo tecnocrático que o parto tornou-se, e possibilita o retorno ao evento natural

a que o parto refere-se. Outro fator importante, é a comunicação terapêutica que é

considerada uma forma de cuidado que deve ser utilizada no processo de parto,

quando há existência de uma boa relação entre o profissional e a parturiente é

possível a sintonização através da assistência participativa. Essa sintonia pode

ocorrer por meio de toques, olhares e gestos, assim é possível identificar fatores

que estão incomodando a mulher no trabalho de parto, além de saber qual sua

necessidade para aquele momento.
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Conclusão: Constata-se que apesar da fácil implementação das medidas, em se

tratando de recursos materiais e tempo dos profissionais, algumas intervenções

ainda são pouco utilizadas, e a oferta de medidas não farmacológicas para alívio da

dor não é um fator presente em todos os trabalhos de parto, especialmente aqueles

que ocorrem em ambiente hospitalar, visto que a implementação destes recursos

neste ambiente também sofre interferência da aceitação da equipe assistencial e

também da gestão local, é possível dizer que o sucesso da implementação das

medidas depende principalmente da motivação e sensibilização da equipe, e em

segunda instância, da qualificação dos profissionais para a oferta. Salienta-se que

não é necessário a aplicação de todas as técnicas, porém a oferta de todos os

métodos é o ideal, sendo a aplicação dependente da escolha da parturiente, dado

que utilização de medidas não farmacológicas para o alívio da dor está relacionado

não somente com o aumento do conforto e melhora do enfrentamento ao trabalho

de parto, mas também à desfechos perinatais positivos. Conclui-se que as

intervenções obstétricas não farmacológicas são presentes nos trabalhos de parto,

todavia as boas práticas de nascimento constituem uma realidade que ainda não

abrange todas as parturientes, sendo papel fundamental dos profissionais e das

instituições adequar a forma de atuação e assistência ao trabalho de parto,

ressaltando que o parto é um evento fisiológico, natural e protagonizado pela

parturiente.

Descritores: Dor do Parto; Parto Humanizado; Enfermagem Obstétrica.
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INTRODUÇÃO: Cuidados paliativos são medidas desencadeadas por equipe

multidisciplinar aos pacientes incuráveis, propiciando oferecer dignidade e alívio do

sofrimento, promovendo conforto e oferecendo possibilidade de uma melhor

qualidade de vida ao longo da doença (IGLESIAS, et al., 2017). O atendimento

humanizado é aquele em que todos os envolvidos atuam para que o paciente tenha

um tratamento digno, sendo ouvidos, respeitados, compreendidos e orientados. A

humanização está na capacidade de falar e ouvir do ser humano, viabilizando o

diálogo e a compreensão (OLIVEIRA 2019; MORSCH, 2020). JUSTIFICATIVA:
Abordar essa temática possibilita a Equipe de Enfermagem refletir e repensar sobre

suas ações nos cuidados paliativos. É importante que os profissionais sejam

preparados para trabalhar com o diagnóstico, lidar com o mjedo, incertezas e as

dores dos pacientes e familiares. A equipe multidisciplinar tem como objetivo
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realizar a assistência de forma humanizada com o intuito de diminuir a ansiedade

dos envolvidos. OBJETIVO: Deste modo, o propósito desse estudo foi identificar na

literatura as ações de humanização da equipe de enfermagem em cuidados

paliativos na pediatria, visando as especificidades das doenças terminais e do

processo de morte. METODOLOGIA: Revisão de literatura simples na BVS

(Biblioteca Virtual em Saúde). Foram pesquisados artigos com os seguintes

descritores: cuidados paliativos na terminalidade da vida, assistência terminal e

enfermagem pediátrica, tendo como objetivo descrever as formas de enfrentamento

da equipe e a importância da humanização nos cuidados paliativos na pediatria.

Para a seleção dos artigos, foram utilizados como critérios de inclusão: as

publicações de artigos na íntegra, em língua portuguesa, gratuitos, dos últimos três

anos e publicados em revistas de enfermagem. Como critérios de exclusão

adotamos: artigos em outros idiomas que não sejam o português, artigos

incompletos ou pagos, em duplicidade, que não abordassem a temática e não

abrangessem o período estabelecido. Ao todo foram encontrados mais de 600

artigos, após as filtragens estabelecidas, leitura dos títulos e resumos oito artigos

contemplavam os critérios de inclusão. Os resultados foram descritos para elucidar

o objeto de estudo. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Dos 8 artigos selecionados, 2

eram do ano de 2018, 2 do ano 2019, 2 do ano de 2020 e, 1 do ano de 2021. Dentre

eles, 5 artigos foram publicados em revista de enfermagem, 2 foram publicados na

Revista Online de Pesquisa Cuidado é fundamental, 2 foram publicados na Revista

de Enfermagem UFPE Online, 1 na Revista Brasileira de Enfermagem REBEn e os

demais estão publicados no site da BVS. Em sua maioria, os artigos tratavam temas

como: as internações de crianças, por complicações e a importância dos Centros de

Terapia Intensivas (CTI), acometidos por traumas, doenças agudas curáveis e

doenças crônicas incuráveis (OLIVEIRA, et al.2019). Dentre as doenças infantis que

mais requerem cuidados paliativos, estão o câncer, paralisia cerebral por

asfixia/hipóxia, prematuridade infecções perinatais, afecções respiratórias,

transtornos cardiovasculares perinatais e doenças maternas, sendo o câncer a

principal causa de estado terminal pediátrico (SOUSA, et al.2019). Todas as formas

de diagnóstico precoce, podem influenciar positivamente no prognóstico da criança

e o tratamento pode mudar conforme a região no corpo do paciente, tipo de tumor,
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histologia e biologia. No entanto, quando chegam ao nível irremediável, requer uma

assistência humanizada especial para preservar o bem-estar até o fim da vida

(SOUSA, et al. 2019). A enfermagem é a área que realiza as principais atividades

para garantir o conforto e boa qualidade de vida, já que o profissional enfermeiro é a

pessoa mais próxima no dia a dia do paciente, muitas vezes mais que a própria

família. As ações exercidas pela equipe de enfermagem são complexas pois

precisam superar os obstáculos emocionais e físicos todos os dias. É necessário

que haja um trabalho em conjunto com profissionais de diversas áreas, formando

uma equipe multidisciplinar (NUNES, et al. 2018). Os cuidados paliativos começam

desde o momento em que o paciente recebe o diagnóstico e permanece durante

todo o tempo do tratamento. Na pediatria esses cuidados exigem do profissional de

enfermagem um maior equilíbrio emocional (DUARTE, et al. 2020). A humanização

hospitalar dentro da pediatria é o cuidado prestado com respeito, carinho e atenção

às crianças e seus familiares, visto que a relação entre o paciente, a família e os

profissionais de saúde se tornam estreito a partir do momento em que se obtém um

prognóstico negativo. A partir do momento em que acontece o internamento, a

criança e a família se deparam com um ambiente diferente, suas atividades

rotineiras são interrompidas, havendo privação da companhia de familiares e

amigos, gerando um clima de tristeza. As atividades lúdicas como a musicalidade e

as artes são ações importantes que vem surgindo para diminuir o desconforto da

hospitalização, as cores e os desenhos nas paredes e corredores tornam o

ambiente mais leve e descontraído, os uniformes e jalecos coloridos substituem o

branco que amedronta, fazendo com que as crianças se desprendam da correlação

que os hospitais possuem com a dor e o sofrimento. (NUNES, et al.2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em virtude dos fatos mencionados, conclui-se que os

cuidados paliativos ainda são pouco desenvolvidos em instituições de saúde, pois o

foco maior ainda está na medicina curativa. Há evidências que constatam que a

assistência humanizada ofertada para crianças em estágio paliativo apresenta um

grande déficit quando realizado apenas por profissionais da enfermagem. Dessa

forma, a condição ideal seria a assistência proporcionada por uma equipe

multiprofissional bem estruturada, que auxilie não só o paciente em seu momento

de dor, mas também familiares que estão no estágio de uma futura perda. Por isso
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tudo, vê-se a necessidade de preparar os profissionais quando ainda estão na

graduação, ensinando-lhes tanto o conhecimento científico do cuidado paliativo e

processos de morte, quanto a forma humanizada de lidar com suas emoções, para

melhor atender o paciente. IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE: Ao analisar o resgate

da humanização na arte de cuidar, observou-se que o profissional da saúde deve

ampliar a sua compreensão de forma contínua, perceber os elos que unem as

pessoas em sua volta, captar seus desejos, vontades e sentimentos. A relação entre

ambos é um fenômeno de transformação e cuidados, não apenas um evento

condicionado, mas sim uma troca de cuidados universal visando tratar a dor,

amenizar o sofrimento e qualificar a vida como um bem maior.

DESCRITORES: Cuidados paliativos na terminalidade da vida, assistência terminal

e enfermagem pediátrica.
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Edital do envio de trabalhos para o 13° CONAENF

O Conclave dos Acadêmicos de Enfermagem da Universidade Positivo 2021 tem
como tema: “Humanização na prática profissional”. A comissão científica vem por
meio deste apresentar as orientações para a submissão de trabalhos no evento.
Nossa comissão tem por responsabilidade orientar e alinhar as normas pertinentes
ao envio dos trabalhos, esclarecendo dúvidas e questionamentos sobre os mesmos,
todos os trabalhos serão analisados por uma comissão de professores capacitados
e previamente selecionados. Enfatiza-se que é de total responsabilidade do
participante cumprir todas as etapas de submissão do trabalho.

1 - Das normas para envio de trabalhos.

O envio de trabalhos no CONAENF 2021 deverá ser realizado após sua inscrição
no evento. A temática central do evento é “Humanização na prática profissional”.
Destaca-se que os trabalhos poderão apresentar temática diferenciada, entretanto
terão preferência os trabalhos que sejam direcionados a temática do evento.
Exceção se apresenta à trabalhos advindos de outros cursos da área da saúde que
deverão seguir a temática oficial.

2 - Quem poderá submeter trabalhos?

Poderão submeter trabalhos no evento os acadêmicos da graduação em
Enfermagem ou diferentes cursos de saúde e outras áreas, devidamente
matriculados nas diversas instituições de ensino superior, podendo também os
estudantes de cursos técnicos em Enfermagem de instituições de ensino
localizadas em território nacional, além de profissionais da saúde e outros
interessados.

3 - Como os trabalhos devem ser elaborados?
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Se escolhido submissão de: RESUMO EXPANDIDO

Os trabalhos devem ser elaborados e encaminhados com no mínimo 1000 e no
máximo 1200 palavras, contendo: Título; Introdução; Justificativa; Objetivos;
Metodologia; Resultados; Conclusão; Contribuições/Implicações para a
Enfermagem; e Referências (máximo de 5 referências) seguindo as recomendações
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e ao final do resumo deverão
ser incluídos os descritores (até três descritores DeCS Bireme - http://decs.bvs.br).

Se escolhido submissão de: TRABALHOS NA ÍNTEGRA

Os trabalhos devem ser elaborados e encaminhados com no mínimo 5 e máximo 10
laudas, contendo: Título; Resumo (em português); Introdução; Questão norteadora;
Objetivos; Justificativa; Método; Resultados/Discussão (podendo ser construídos
juntos ou individualizados); Contribuições para a Enfermagem; Considerações
Finais/Conclusão; e Referências (de 15 a 20 referências), máximo de 3 figuras e 3
gráficos, não sendo obrigatório a utilização. Tempo de apresentação oral de 8 a 10
minutos, máximo de 10 slides seguindo o modelo padrão.

- Os trabalhos devem ser submetidos em português, seguindo as seguintes normas:
Fonte Arial tamanho 12; espaçamento 1,5 entre linhas, papel tamanho A4, margem
esquerda e superior de 3,0 cm, e direita e inferior de 2,0 cm.

- O título completo deverá ser escrito em letras maiúsculas em fonte Arial tamanho
12, centralizado e em negrito sem recuo. Na linha seguinte deverá conter os nomes
completos dos autores em fonte Arial tamanho 10, separados por vírgula e
centralizados na página, estando posicionados abaixo do título e acima do resumo,
sublinhando o nome do relator.

- O rodapé deverá ser escrito com fonte Arial tamanho 10 (apenas na primeira
página), como nota de rodapé e nele deve constar: a categoria profissional,
titulação, cargo ou função dos autores, instituição de origem, o endereço eletrônico
de todos os autores e o telefone de contato apenas do relator. (modelo: ¹ Acadêmico

de Enfermagem. ² Mestre/ Dr./ Dra.a em Enfermagem, Docente do Curso de Graduação de
Enfermagem. Universidade Positivo. aluno@hotmail.com, aluno@hotmail.com, aluno@hotmail.com.
Contato do relator: (XX) xxxxxxxxx.)
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- Os trabalhos que envolverem seres humanos deverão conter número de
aprovação em Comitê de Ética de Pesquisa (CEP).

- É imprescindível que todos os autores estejam com suas inscrições devidamente
efetivadas para assim realizarem a submissão dos trabalhos.

4 – Qual o número de autores permitidos por trabalho?

Os trabalhos poderão ter no máximo 7 (sete) autores, sendo até 6 (seis)
acadêmicos e 1 (um) professor orientador.

- Cada relator poderá apresentar no máximo 2 (dois) trabalhos.

5 – Para onde enviar o trabalho?

- Os trabalhos deverão ser encaminhados para o e-mail: conaenf2021@gmail.com

- O período para submissão dos trabalhos é: início no dia 11/09/2021 e término no
dia 08/10/2021 às 23h59min.

- Trabalhos enviados após o prazo não serão aceitos.

6- Da seleção dos trabalhos.

Destaca-se que os trabalhos que não atenderem às especificações listadas
anteriormente não serão considerados para seleção. Ademais, após análise, os que
obtiverem média inferior a 7,0 não serão aceitos para o evento e o autor
correspondente será notificado. Já os que alcançarem nota igual ou superior a 7,0
poderão ser devolvidos aos autores para eventuais adequações, as quais deverão
ser revistas e o resumo corrigido, posteriormente encaminhados para uma nova
análise, em até 48 horas do seu recebimento, sob pena de desclassificação do
mesmo se os autores não atenderem às solicitações ou não devolverem o resumo
corrigido.

7- Dos trabalhos aprovados.

Os autores responsáveis pelo envio dos trabalhos que forem aprovados serão
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comunicados via e-mail, utilizando, para isso, o endereço eletrônico cadastrado na
submissão do mesmo, a partir do dia 20/10/2021 até 24/10/2021.

- Os trabalhos aprovados na seleção serão apresentados em formato de único slide
de apresentação conforme as orientações e modelo disponibilizado.

- Todos os resumos expandidos apresentados estarão concorrendo a premiações
com certificados.

8- Para a apresentação dos trabalhos:

O tempo para apresentação dos trabalhos aprovados será de 10 minutos, sendo 7
minutos de apresentação do autor e 3 minutos para questionamentos e/ou
considerações. Para os trabalhos na íntegra aprovados serão 15 minutos, sendo 10
minutos de apresentação do autor e 5 minutos para questionamentos e/ou
considerações.

- Os slides deverão ser construídos conforme modelo padrão disponibilizado e
seguindo as especificações descritas.

9 - Outras informações:

A apresentação dos trabalhos no CONAENF 2021 implica na concessão do direito
de publicação nos anais do evento.

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações referentes a
submissão e apresentação de trabalhos, entre em contato pelo e-mail:
conaenf2021@gmail.com.

mailto:conaenf2021@gmail.com
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Errata Nº 1

A comissão científica do 13º Conaenf, com tema: Humanização na prática
profissional, altera as orientações para envio de trabalhos, a saber:

Da quantidade de autores, onde se lê: "Os trabalhos poderão ter no máximo 7 (sete)
autores, sendo até 6 (seis) acadêmicos e 1 (um) professor orientador", leia-se:

● Os trabalhos poderão ter no máximo 10 (dez) autores, sendo até 9 (nove)
acadêmicos e 1 (um) professor orientador.

Da quantidade de referências para trabalhos na íntegra, onde se lê "de 15 a 20
referências", leia-se:

● De 10 a 15 referências.

Curitiba, 05 de outubro de 2021


