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APRESENTAÇÃO 

 
Em Chapecó, a Semana de Enfermagem tem uma história singular. Inicialmente 

pensado como um evento comemorativo, passa a se caracterizar como evento científico, em 

vista do aumento do número de Cursos de Enfermagem na região. Desde 2014, a 

organização do evento é realizada pelas três Universidades com cursos de ensino superior 

em Enfermagem – Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS), recebendo apoio de outras parcerias como serviços de saúde, escolas técnicas e, 

sobretudo, o apoio da Aben-SC e ABEn-SC Núcleo Chapecó. Neste ano de 2018 a 

Unochapecó foi a proponente do evento. O tema da 79ª Semana Brasileira de Enfermagem e 

14ª Semana de Enfermagem foi “A Centralidade da Enfermagem nas Dimensões do 

Cuidado”. Este evento aconteceu entre os dias 23 e 24 de maio de 2018 na cidade de 

Chapecó - Santa Catarina, Brasil. 

Durante a 14ª Semana de Enfermagem de Chapecó, docentes, discentes e 

profissionais de saúde de enfermagem estiveram reunidos na troca de saberes que 

fundamentam a prática profissional, discutindo as diversas dimensões da assistência, do 

ensino, da pesquisa e da extensão na perspectiva de construir e implementar o cuidado que 

queremos.  

O evento contou com a participação de 593 pessoas, entre eles estudantes e 

profissionais de enfermagem de diversas áreas de atuação, o que possibilitou a troca de 

saberes e a interação entre os pares, fortalecendo a translação do conhecimento a respeito da 

centralidade da enfermagem nas diversas dimensões do cuidado. 

 

 

 

Profa. Dra. Alcimara Benedett 

Presidente da Comissão 
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RESUMO 

Introdução: A estratégia de vacinação contra a influenza foi incorporada no Programa 

Nacional de Imunizações em 1999, com o propósito de reduzir internações, 

complicações e mortes na população alvo para a vacinação no Brasil. A influenza é uma 

doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao 

óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para 

as complicações da infecção (crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, adultos 

com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras 

condições clínicas especiais). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-

se que a influenza acomete 5 a 10% dos adultos e 20 a 30% das crianças, causando 3 a 5 

milhões de casos graves e 250.000 a 500.000 mortes todos os anos, no mundo. A 

doença pode ser causada pelos vírus influenza A, B e C. Os vírus A e B apresentam 

maior importância clínica; estima-se que, em média, as cepas A causem 75% das 

infecções, mas em algumas temporadas, ocorre predomínio das cepas B (¹). Desta forma 

a vacinação contra a influenza H1N1 tem uma grande importância para toda a 

população. Sabendo que as gestantes estão descritas como grupo de risco, surge então 

a necessidade de saber quais são os motivos que as levam as mesmas a não adesão a 

vacinação contra a influenza H1N1. Objetivos: Compreender os motivos da não adesão 

a vacinação contra a influenza H1N1 em gestantes atendidas em um território no 

município de Chapecó/SC. Método: As Atividades Teórico-Práticas (ATP’s) da 4° fase 

do curso de Enfermagem (Núcleo7: Enfermagem em Saúde Coletiva I) da Universidade 

Comunitária de Chapecó- Unochapecó, foram realizadas na Unidade Básica de Saúde 

do Distrito Marechal Bormann, no município de Chapecó. Durante o período de ATPs 

foi vivenciado que algumas gestantes não aceitaram a vacinação contra a influenza 

H1N1. A partir disto, realizou-se visitas domiciliares (VD) para (re)conhecer os motivos 

da não adesão ao tratamento. Foram visitadas três gestantes com idade entre 16 a 32 

anos, que residentes na microárea 02, área 107 do território de abrangência da Estratégia 

Saúde da Família do Distrito Marechal Bormann. A unidade possui 10 Agentes 

Comunitárias de Saúde da Estratégia Saúde da Família, que também aceitaram fazer 

parte do estudo: ACS1 à ACS10. O estudo com as gestantes da microárea foi realizado 

em modelo de Visita Domiciliar (VD). Para (re)conhecermos os motivos da não adesão 

ao tratamento foi realizada uma entrevista com as gestantes utilizando um roteiro 

estruturado contendo perguntas abertas e fechadas. A entrevista é uma técnica de coleta 

de dados em que o entrevistado, diante do pesquisador, responde às perguntas que lhe 

mailto:testa.milena@unochapeco.edu.br
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são formuladas. Tem como principal vantagem não exigir que o entrevistado saiba 

escrever (2). Resultados/Discussão: As VDs permitiram identificar que uma única 

gestante não aderiu a vacinação contra a influenza H1N1, tinha como característica ser 

uma mulher jovem, com idade entre 16 a 32 anos, com ensino fundamental completo, 

trabalhadora formal e na sua primeira gestação. Se tratando dos motivos da não adesão a 

vacinação a gestante relatou que estaria relacionado com a ausência do cartão de 

vacinação, e por não ter clareza sobre a importância da vacinação/recente migração no 

território. Com idades de 16,19 e 32 anos, afirmam não ter dificuldades de acesso à 

Unidade Básica de Saúde (UBS), além de realizarem o pré-natal corretamente. As 

gestantes de 16 e 19 anos relatam estar tendo a primeira gestação, enquanto a gestante 

de 32 anos possui mais um filho. Em relação à vacina contra a influenza, apenas 2 das 

gestantes realizaram devidamente a adesão (16 e 32 anos) e afirmam ter um bom 

conhecimento sobre o assunto. Já a gestante de 16 anos, afirma não ter muito 

conhecimento sobre, além de não optar pela realização da vacina, pois não conseguiu 

realizá-la pelo fato de ter se mudado para o bairro recentemente, e não possuir a 

caderneta de vacinação. Em contrapartida, o estudo realizado na comunidade teve 

adesão à vacina, ou seja, 66,6% das gestantes da microárea 02 foram vacinadas, e 

33,3% das entrevistadas não efetuaram a vacina devido à falta de documentação e a 

recente migração de local, segundo as entrevistas coletadas. Conclusão/Considerações: 

Os estudos aqui analisados, apresentam maior prevalência à adesão da vacina contra a 

influenza, mostra-se a importância de reconhecer e analisar a realidade do indivíduo a 

partir da VD para o profissional da saúde se basear a partir dos fatos obtidos. Com isso, 

principalmente o enfermeiro, precisa estar preparado para uma assistência humanizada, 

abrangendo desde o acolhimento da gestante na busca por maior adesão a vacinação, até 

a avaliação continua, de qualidade fornecendo confiança e adotando assim uma 

educação em saúde. Cabe ressaltar a portaria N°1.533, de 18 de agosto de 2016 do 

Ministério da Saúde. Redefine o Calendário Nacional de Vacinação, o calendário 

nacional de vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas Nacionais de Vacinação, no 

âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI), em todo o território nacional:  
Considerando a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a 

organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa 

Nacional de Imunizações (PNI), estabelece normas relativas à notificação 

compulsória de doenças e dá outras providências; 

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do 

SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa, e dá outras providências; 

Considerando a Resolução-RDC nº 64/ANVISA, de 28 de dezembro de 

2012, que publica a Lista das Denominações Comuns Brasileiras (DCB) da 

Farmacopeia Brasileira, resolve: 

Art. 1º Esta Portaria redefine o Calendário Nacional de Vacinação, o 

Calendário Nacional de Vacinação dos Povos Indígenas e as Campanhas 

Nacionais de Vacinação, no âmbito do Programa Nacional de Imunizações 

(PNI), em todo o território nacional. 

Art. 2º Os Calendários e as Campanhas Nacionais de Vacinação têm por 

objetivo o controle, a eliminação e a erradicação de doenças 

imunopreveníveis. 

Dos avanços obtidos ao longo dos anos de existência do PNI, sem dúvida, a 

implantação de novas vacinas e a ampliação dos grupos alvos permitiram a 

consolidação do Programa com saúde pública.(³)  

Descritores: Gestantes, Vírus da Influenza A Subtipo H1N1, Vacinação.  

Eixo temático: Ensino  
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RESUMO 

Introdução: A Enfermagem é uma das profissões da área da saúde cuja essência e 

especificidade é o cuidado ao ser humano individualmente, na família e na comunidade, 

desenvolvendo atividades de promoção, prevenção de doenças, recuperação e 

reabilitação. Todavia o progresso e a qualificação da enfermagem como ciência e 

profissão é determinada pela busca de referenciais teóricos que orientem a prática 

profissional, dando visibilidade ao saber e ao fazer acadêmico e profissional¹. Desta 

maneira, no que tange a construção do conhecimento profissional em enfermagem a 

Semiologia contempla a investigação e análise de sinais e sintomas exibidos pelo 

indivíduo, e a Semiotécnica envolve o estudo e o método das ações e procedimentos que 

sucedem ao exame físico, configurando estes saberes como fundamentais para a 

competência do cuidado². O ensino desses conteúdos é elemento essencial ao processo 

de cuidar e deve ser composto por uma carga horária teórica e prática que dialoguem 

entre si, bem como metodologias de aprendizagem que proporcionem ao acadêmico a 

aproximação com a realidade profissional ao manusearem e exercitarem procedimentos 

para a construção dos saberes em enfermagem². A monitoria é uma modalidade de 

ensino-aprendizagem que proporciona apoio pedagógico  de acadêmicos para 

acadêmicos, visando uma formação mais ampla e qualificada ao permitir o 

aprofundamento dos conteúdos expostos em sala de aula, e incentivar o interesse e 

autonomia na busca pelo conhecimento extraclasse. Isso posto, a monitoria do 

laboratório de semiologia e semiotécnica trata-se de um espaço com recurso valioso no 

desenvolvimento de habilidades. O ambiente do laboratório é um protótipo para a 

realidade, no qual o acadêmico irá ter a chance de experimentar, testar, repetir, errar e 

corrigir, proporcionando ainda, o manuseio de equipamentos e materiais. E a partir 

disso aprimoram-se as técnicas, procedimentos e conhecimentos teóricos e práticos da 

enfermagem, impactando na assistência desenvolvida posteriormente, já que as 

mailto:jessicaferreira2603@gmail.com


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

15 
 

 

 

atividades exercitam a construção do raciocínio clínico e reflexão crítica pautada no 

conhecimento científico aplicado³. Objetivos: Descrever a experiência e os resultados 

das atividades de monitoria no Laboratório de Semiologia e Semiotécnica da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) como metodologia de ensino-

aprendizagem para o cuidar. Método: O presente trabalho consiste em um estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado a partir das atividades de monitoria 

desenvolvidas no projeto “Laboratório de Semiologia e Semiotécnica: Um espaço 

facilitador para o processo ensino-aprendizagem na Enfermagem” aprovado pelo edital 

nº 01/PROGRAD/2017 da UFFS. O projeto ocorreu no primeiro e segundo semestre do 

ano de 2017 no laboratório de Semiologia e Semiotécnica do Campus Chapecó para os 

componentes curriculares do curso de graduação em enfermagem: Fundamentos para o 

Cuidado Profissional I e II; O Processo do Viver Humano I e II; Contexto Social e 

Profissional da Enfermagem III; Saúde Coletiva II; Cuidados de Enfermagem em 

Atenção Básica de Saúde; O Cuidado de Enfermagem na Saúde Mental; O Cuidado de 

Enfermagem ao Adulto e Idoso em Condição Crítica de Saúde; e Gestão e 

Gerenciamento em Saúde e Enfermagem. Os monitores foram três acadêmicos do curso 

de graduação em enfermagem da UFFS selecionados por meio de avaliação teórica e 

entrevista. Além dos professores e monitores, o laboratório conta com duas técnicas de 

laboratório da Universidade, que dão o apoio necessário para o desenvolvimento das 

aulas, no que refere-se à organização e a preparação dos materiais. Antes do início das 

atividades, os monitores realizaram uma capacitação sobre as práticas a serem 

desenvolvidas e um treinamento da utilização dos materiais e equipamentos do 

laboratório. Os horários para monitoria totalizavam 12 horas semanais por cada monitor 

e foram intercalados ao longo do ano abrangendo os períodos matutino, vespertino e 

noturno, em diversos dias da semana, de acordo com a disponibilidade dos monitores e 

acadêmicos. Resultados/Discussão: O quantitativo estimado de acadêmicos atendidos 

ao longo da execução do projeto corresponde aos noventa e dois matriculados nos 

componentes objetos da monitoria, visto que a participação nas atividades de monitoria 

fazia parte dos componentes curriculares como estudo extraclasse. No decorrer do 

projeto os monitores auxiliaram no preparo e organização do laboratório para as aulas 

práticas, bem como na orientação destas e no gerenciamento dos agendamentos para o 

uso do laboratório. Além da elaboração de material didático de apoio às atividades de 

ensino do laboratório, estudos dirigidos, preparação para seminários, desenvolvimento 

de exercícios dos componentes curriculares, simulados para provas teóricas e práticas e 

aplicação de dinâmicas lúdico-pedagógicas para melhor fixação dos conhecimentos. A 

monitoria contribuiu para o aprofundamento dos conhecimentos relacionados às 

técnicas e habilidades específicas de enfermagem tanto aos acadêmicos como aos 

monitores, oportunizando educação continuada e contribuindo na melhoria e atualização 

das práticas bem como o fortalecimento do conhecimento teórico. Cabe ressaltar, que no 

laboratório de Semiologia e Semiotécnica foram desenvolvidas dentre tantas, as técnicas 

e procedimentos fundamentais e básicos à profissão da enfermagem, como curativos, 

cateterismo, exame físico, aferição de sinais vitais, entre outros, que são os primeiros 

aprendizados práticos da graduação, perpassando um momento de grande insegurança e 

instabilidade dos acadêmicos. Assim, a monitoria proporcionou uma forma mais 

flexível, humanizada e compartilhada de organização do ensino na Enfermagem. Desta 

forma, a atenção especial proporcionada na monitoria tranquilizou e qualificou os 

discentes, minimizando o sofrimento ocasionado por vezes pelos fatores 

biopsicossociais envolvidos na graduação. Esse método de ensino-aprendizagem 

proporcionou um ambiente ideal ao desenvolvimento das competências do cuidar de 

enfermagem em todos os níveis de assistência (baixa, média e alta complexidade). 
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Ademais, as atividades de monitoria proporcionaram aos monitores o desenvolvimento 

de atividades específicas de ensino, pesquisa e extensão, despertando a importância da 

iniciação à docência no curso de enfermagem. Contudo, algumas dificuldades foram 

encontradas, entre elas, o ajuste dos horários para atender a grande demanda de 

acadêmicos, pois algumas turmas de enfermagem abarcavam grande número de 

discentes e devido às normas do laboratório e de segurança, apenas oito acadêmicos 

podem utilizar o laboratório por vez. Conclusão/Considerações: As atividades de 

Monitoria demonstraram resultados positivos como estratégia de estudo das técnicas 

específicas na área de enfermagem, estímulo do raciocínio clínico e científico, 

constituindo-se num ambiente importante para a formação complementar aos 

acadêmicos e monitores. Com isso, observa-se que os objetivos de contribuição para o 

bom desempenho dos acadêmicos foi alcançado, fornecendo subsídios para promover o 

processo de ensino-aprendizagem e enriquecer seu domínio e fixação de conhecimentos. 

As adversidades encontradas foram pequenas e superáveis, não prejudicando o escopo 

do projeto. Por conseguinte, o processo educativo voltado para estas mudanças 

apresenta características transformadoras, de superação do ensino tradicional, estático, 

acrítico e mecanicista, preocupado unicamente com a transmissão de conhecimento, 

ignorando a singularidade e a realidade de cada indivíduo. Experiências desta natureza 

lançam os docentes ao desafio de implantar e implementar estratégias pedagógicas, que 

sustente a aprendizagem adequada às demandas sociais e profissionais compreendidas 

no cuidado de enfermagem. 

Descritores: Enfermagem; Técnicas de Laboratório Clínico; Educação em 

Enfermagem. 

Eixo temático: Ensino 

Financiamento: Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). 
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RESUMO 

Introdução: O Ensino Superior depara-se, cada vez mais, com acadêmicos  que  

apresentam  dificuldades para atingir objetivos curricularmente prescritos, impostos pela 

necessidade de o aluno desenvolver competências e habilidades demandadas pelo 

mundo contemporâneo.¹ Nesse contexto, a monitoria está prevista na lei BR nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, em seu Art. 84, do qual se destaca a seguinte consideração: 

“os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e 

pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de acordo com 

seu rendimento e seu plano de estudos”.² A monitoria é um serviço de apoio pedagógico 

oferecido aos alunos interessados em aprofundar conteúdos, bem como solucionar 

dificuldades em relação à matéria trabalhada em aula.³ A Monitoria Acadêmica dentro 

da Universidade de Santa Catarina (UDESC) pode ser considerada um subsidio 

essencial para a formação do acadêmico tanto para monitor quanto para estudante, 

proporcionando ao acadêmico-monitor a capacidade de acrescer seu conhecimento em 

áreas especificas, despertar o interesse para a docência e aprimorar suas aptidões no 

campo de ensino e prático, aprimorando habilidades no contexto pedagógico. O 

programa de monitoria engloba o tripé da Universidade, incluindo ensino, pesquisa e 

extensão, os enriquecendo e tornando-os parte de um único âmbito. Objetivo: Relatar a 

importância das monitorias para os monitores enquanto desenvolvimento de atividades 

de ensino, bem como, ressaltar o quanto é relevante a obtenção do conhecimento 

advindo das monitorias por parte dos acadêmicos. Método: Trata-se de um relato de 

experiência de duas monitoras das disciplinas de Imunologia, inserida na terceira fase, e 

Anatomia Humana I e II ministradas na primeira e na segunda fase, respectivamente, do 
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curso de enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina, com a colaboração 

de duas acadêmicas, no intuito de potencializar a dimensão de educação transposto 

durante as monitorias. As duas acadêmicas foram monitoras no período de setembro de 

2017 a abril de 2018. O ambiente da monitoria pode ser escolhido pelo grupo e abranger 

desde a sala de aula da Universidade quanto biblioteca, laboratórios e auditório, usando 

o local mais propício, que ofereça mais suporte ao conteúdo e que facilite a execução do 

roteiro, elaborado pelo monitor em conjunto com o docente a partir das dúvidas dos 

acadêmicos. Resultados/discussão: O papel do monitor é essencial na intervenção 

direta aos acadêmicos, levando em consideração que já passaram pelas disciplinas e 

compreendem as dificuldades dos demais. A realização das monitorias acontece a partir 

das dificuldades e do interesse dos discentes que requerem a monitoria ao se depararem 

com dúvidas e impasses, cabendo ao monitor acolher e saná-las na medida do possível. 

Para a capacitação do monitor, deve se levar em conta o aprendizado adquirido em sala 

de aula com o professor da disciplina, a busca por informações atualizadas por meio de 

textos, pesquisas, exercícios e experimentos além de manter encontros regulares com o 

docente para elaboração do programa de ensino a ser utilizado com os acadêmicos, 

contando com a checagem do conteúdo e métodos de abordagem e fixação, 

características importantes para seu crescimento pessoal e profissional. Os monitores 

elaboram questionários que são feitos e corrigidos conjuntamente com os acadêmicos 

durante a monitoria, preferencialmente de maneira expositiva, utilizando recursos de 

mídia, como vídeo aulas, slides, jogos referentes ao conteúdo, esquemas em 

fluxograma, maquetes disponibilizadas pela Instituição entre outras ferramentas como o 

próprio ambiente composto por instrumentos que despertam o interesse dos acadêmicos 

e auxiliam no processo de ensino. Estes métodos visam a fixação do conteúdo e se 

mostram eficazes no avanço do aprendizado do conteúdo ministrado pelo professor 

responsável pela disciplina. A realização da monitoria acontece em horários 

extracurriculares, de acordo com a disponibilidade do monitor e dos acadêmicos que 

buscam por ela, em tempo suficiente para o cumprimento de todas as atividades, por 

vezes gerando uma sobrecarga para ambos os lados, a qual representa um grande 

desafio para o monitor, exigindo uma postura mais séria para saber lidar com as 

situações de estresse e angustia expostas pelos acadêmicos decorrente da demanda de 

aprendizado e responsabilidades oriundas da Universidade. Tendo em vista que os 

conteúdos ministrados pelos docentes podem gerar muitas dúvidas nos acadêmicos, a 

monitoria é composta por um grupo de alunos, divididos em bolsistas e voluntários. O 

bolsista recebe  auxílio financeiro e deve cumprir a carga horária de 20 horas semanais, 

e o voluntário realiza 10 horas semanais sem remuneração. É indispensável que ambos 

trabalhem juntos na elaboração do roteiro de ensino e sua implementação. Bem como é 

válido ressaltar que as monitorias devem ser vistas como um auxilio ou continuidade do 

aprendizado e não uma substituição, tendo em vista que, muitas vezes, o tempo das 

aulas não é o suficiente para o aprendizado  dos conteúdos . Constata-se que no decorrer 

dos semestres o desempenho dos acadêmicos ouvintes associados às monitorias 

ministradas apresentam resultados positivos no desenvolvimento do ensino prático e 

teórico e tornam-se um estimulador ao estudo e a redução da ansiedade, principalmente, 

nas vésperas das avaliações. É importante  ressaltar que a monitoria fomenta a 

comunicação, estimula a busca por métodos ativos e abrange conceitos como apoio-

educação, essenciais para o desempenho da profissão de Enfermagem no mercado de 

trabalho. Conclusão/Considerações: A monitoria é realizada por acadêmicos 

selecionados para essa atividade conforme critérios estabelecidos pela Universidade, 

incluindo o bom desempenho e o entusiasmo em relação a disciplina mostrando-se 

suficientemente capacitados para monitorar o conteúdo administrado de maneira 
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dinâmica e compreensível, visando sanar dúvidas e fomentar o conhecimento dos 

acadêmicos que buscam por ela, além disso, visam também  estimular o interesse e 

aumentar o entendimento dos monitores acerca das disciplinas. A valorização do 

acadêmico monitor e o desempenho dos discentes auxilia na qualificação do processo de 

aprendizagem, contudo, para isso os acadêmicos precisam desenvolver autonomia em 

seus estudos e compreender a importância da disciplina na grade curricular por meio de 

realização das práticas de monitoria e também de pesquisas com vistas a obtenção de 

novos e o aprimoramento de conhecimentos. Vale ressaltar que o estímulo do docente 

para o pensamento critico do discente e a relação dos acadêmicos e dos monitores 

formam um elo essencial para a construção do conhecimento, unificando diferentes 

pontos de vista.  

Descritores: Estudantes de Enfermagem; Educação; Monitoria. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução A enfermagem vem construindo um conhecimento técnico e científico que 

instrumentaliza o enfermeiro para desenvolver o processo de cuidar com autonomia, 

responsabilidade e ética. Para desempenhar as funções básicas do enfermeiro, 

considera-se como requisito fundamental a compreensão dos instrumentos básicos de 

enfermagem. Esse processo de construção do conhecimento para o entendimento da 

importância da prática de enfermagem permeada por esses instrumentos inicia-se nos 

cursos de graduação. Dessa forma os estudantes entram em contato com os instrumentos 

básicos de enfermagem, por meio das aulas teórico-práticas, o que possibilita a reflexão 

do cuidado ao paciente e sua relação com tais instrumentos. Essa reflexão gera 

questionamentos e angústias nos estudantes que passam a compreender o real 

significado do cuidado de enfermagem e suas limitações enquanto acadêmico, ser 

humano e futuro profissional, que devem estar preparados para a realidade de um campo 

de trabalho que não condiz com suas expectativas fantasiosas. Dentre esses sentimentos 

evidenciados, aquele que se tem maior ênfase é a empatia, o exercício de se colocar no 

lugar do outro, muitas vezes causa dificuldade de compreender os próprios limites. 

Outra questão que surge é a expectativa vivenciada pelo estudante relacionada a 

continuidade da assistência ao paciente na unidade de internação, ou seja, do seu 

prognóstico. Objetivo: Relatar a experiência da primeira inserção de estudantes de 

enfermagem numa unidade de internação hospitalar para desenvolvimento de aulas 

teórico-práticas. Método: Relato de experiência de atividades teórico-práticas do 

componente curricular de Fundamentos para o Cuidado Profissional I do curso de 

graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul. A atividade 

ocorreu durante o 4º período do curso de graduação no segundo semestre do ano de 

2017, na unidade de internação de clínica cirúrgica do Hospital Regional do Oeste. O 

componente é organizado em três créditos teóricos e três créditos práticos e visa 

trabalhar a formação de enfermeiros generalistas, capazes de ter um olhar holístico 

sobre o ser humano, proporcionando o ato de cuidar, estimulando a promoção da 

capacidade crítica, reflexiva e criatividade no desenvolvimento do cuidado em 
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enfermagem, considerando aspectos socioculturais, econômicos, religiosos e os 

princípios do SUS. Resultados/Discussão: A formação do profissional Enfermeiro, na 

Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Chapecó, configura-se em caráter 

generalista e para tal deve-se compreender o sujeito como um indivíduo integrante de 

uma sociedade, entrelaçando-se em suas diversas dimensões. O CCR supracitado 

auxilia no desenvolvimento e compreensão das técnicas de enfermagem, evidenciando 

que a educação avança às práticas instrumentais vinculadas ao cunho teórico - 

científico. Ao retratar teoricamente os Instrumentos Básicos de Enfermagem necessários 

para a realização do cuidar eficaz e efetivo, pouco se compreende a prática até vivenciá-

la. As relevâncias da prática desses instrumentos foram destacadas por Wanda Horta¹ 

(1970), quando a mesma coloca os mais utilizados perante sua vivência hospitalar, 

como a observação, que foi percebida no momento de conhecer os pacientes, quando 

era necessário ter um olhar integral perante cada sujeito na área hospitalar. O trabalho 

em equipe e a destreza manual foram vivenciados nas atividades de assistência pós-

operatório, momento que as duplas realizaram procedimentos de enfermagem como 

curativos. A comunicação com a equipe no hospital, com os próprios acadêmicos e a 

comunicação com o paciente, usando linguagem clara e objetiva possibilitou a reflexão 

sobre a cientificidade do cuidado realizado e, dessa forma, as ações eram executadas 

com segurança. A aplicação dos Instrumentos Básicos de Enfermagem não é de todo 

fácil, porém na percepção de estudantes sua importância e necessidade na formação 

acadêmica ficam evidenciadas na execução da atividade hospitalar, como meio de 

identificar o cuidado do profissional enfermeiro e auxiliar o funcionamento da unidade². 

Durante o período de ATP os acadêmicos são convidados a desenvolver o pensamento 

crítico, vinculando conhecimento empírico e científico, auxiliando no desenvolvimento 

dos instrumentos de enfermagem, devendo realizar anotações dos cuidados executados. 

Essa prática leva ao estímulo do desenvolvimento da evolução dos pacientes, sendo uma 

das etapas do processo de enfermagem. Durante a sua inserção no ambiente hospitalar a 

compreensão se tornou ampla e integral, criando sentimento empático. A comunicação 

para a criação do vínculo, ao envolver fatores relacionais, encontra-se aliada a essência 

e historicidade de cada indivíduo e a forma como as duas áreas se encontram e 

conversam, desafiando à observação e criatividade, atua concomitantemente no 

processo. Apesar do arcabouço de conhecimento teórico construído ao longo da 

graduação, não era possível visualizar ou aplicá-lo no exercício profissional dentro da 

instituição acadêmica, tornando - se fato após as vivências proporcionadas pelo CCR. 

Mesmo embasadas em conhecimento técnico referentes à assistência, não foi possível 

evitar sentimentos como a ansiedade em determinados momentos, como ao adentrar a 

primeira vez no quarto e estar em contato direto com o usuário, e no momento que se 

estabelece um vínculo. Essa expectativa também é gerada em relação ao prognóstico do 

paciente, sendo que todos os planos de cuidado são direcionados para a recuperação 

integral dos mesmos, porém ao deixar o ambiente hospitalar no final do turno fica a 

expectativa sobre o próximo dia. No momento do retorno, quando não há informações a 

respeito do paciente que recebeu cuidados no dia anterior, geram-se expectativas nos 

estudantes relacionadas a esse indivíduo, e surgem questões como “ele continua 

internado?”, “recebeu alta?”, “foi a óbito?”.  Isso é resultado da própria natureza 

humana, Albert Camu, já abordava em sua obra O Mito de Sísifo³ (1941), torna-se 

natural do ser humano viver como se não tivesse certeza da morte, ou de sua iminência, 

por isso quando somos confrontados com a dor é impossível não haver uma afloração 

de sentimentos. Mesmo não havendo ligação consanguínea ou afeção até o momento, é 

impensável não se comover com a esperança presente no olhar de cada pessoa lutando 

por sua saúde no ambiente hospitalar. Corradi-Webster4 (2010), relata que para 
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podermos entender esse vínculo que ocorre instantaneamente entre cuidador e quem 

permite-se ser cuidado, é preciso considerar o tempo longo (relacionado à reprodução 

social e formação institucional), tempo vivido (experiências ao longo da vida) e o tempo 

curto, em que a combinação de sentimentos (junção do tempo longo e vivido), 

possibilita uma interação entre usuário e enfermeiro. Entretanto, mesmo a enfermagem 

sendo considerada um ofício de extremo amor, a dúvida e a expectativa sempre vão 

conduzir a prática dos profissionais, pois ao final de cada plantão os mesmos não têm a 

certeza de qual será o destino de seus pacientes nos dias seguintes. 

Conclusões/considerações: Depois de vivenciar diversas situações práticas, dentro da 

unidade hospitalar, se tornou possível uma melhor compreensão referente ao 

aprendizado dos cuidados envolvidos na Enfermagem. Durante a imersão dos 

acadêmicos no ambiente hospitalar constata-se que a criação do vínculo é algo tão 

natural que quando percebem já estão envolvidos emocionalmente com os pacientes. 

Com tudo presenciado, pode-se dizer que ao final dessa atividade, as acadêmicas 

tiveram a oportunidade de transcender as práticas científicas além dos meios de ensino 

normalmente utilizados, promovendo uma assistência embasada nos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde, visando um exercício pleno e metodológico, 

porém humano e em conformidade com as necessidades individuais. 

Descritores: Enfermagem; Empatia; Educação em enfermagem; Cuidados de 

enfermagem.  

Eixo temático: Ensino. 
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RESUMO 

Introdução: A espiritualidade e a religiosidade no processo saúde-doença têm sido 

amplamente discutidas no contexto do cuidado à saúde no âmbito da família. A 

literatura aponta que as práticas da espiritualidade e da religiosidade podem ser 

determinantes do processo saúde-doença na medida em que levam a adoção de hábitos e 

de comportamentos saudáveis que beneficiam aqueles que os praticam, trazendo efeitos 

salutares de saúde física e mental. Estas práticas geram reflexões nos membros da 

família e, por vezes, têm um papel importante na prevenção de doenças1. Uma pesquisa 

científica demonstrou que durante o processo de adoecimento, a espiritualidade e a 

religiosidade podem trazer benefícios como aumentar os sentimentos de força, 

tranquilidade e confiança; promover o autocuidado auxiliando a recuperação e o 

restabelecimento; promover o apoio espiritual e emocional; contribuir para os 

sentimentos de pertencimento a um grupo social; e, dar significado à vida. A 

espiritualidade e a religiosidade servem como estratégias de enfrentamento nas 

situações de doenças e morte, sendo uma forma adicional para as famílias, ao encontrar 

recursos para lidar com as dificuldades enfrentadas no cotidiano de familiares em 

tratamento ou que faleceram2. Essas práticas tem relevância na vida de muitas famílias e 

não podem ser negligenciadas pela equipe de enfermagem no momento da realização 

dos cuidados inerentes a profissão. Dessa forma, é importante que o enfermeiro valorize 

a espiritualidade e a religiosidade quando a família as utiliza em sua vida. Esse 

profissional deve entender e respeitar que o outro é permeado de crenças que 

influenciam na maneira como enfrenta as situações de perda, assim como também 

influencia o significado que atribui à doença e a morte e, muitas vezes, determina o 

quanto estas situações afetam a família. Destarte, acessar a dimensão espiritual e 

religiosa de um paciente e de sua família representa uma compreensão mais profunda de 

suas crenças e valores, permitindo ao profissional de enfermagem atender melhor suas 

necessidades1. Objetivos: Relatar a vivência de estudantes da primeira fase do Curso de 

Graduação de Enfermagem no processo ensino-aprendizagem sobre a espiritualidade e a 

religiosidade no processo saúde-doença. Método: Relato de experiência realizado de 

fevereiro a março de 2018, na disciplina “Enfermagem em Saúde Comunitária I”, da 
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Universidade do Estado de Santa Catarina. Primeiramente, a docente disponibilizou 

artigos científicos diferentes sobre o tema para cada um dos estudantes. Cada acadêmico 

ficou responsável por fazer a leitura de um manuscrito e na próxima aula apresentou 

sobre ele para toda a turma. Essa atividade oportunizou discussões e trocas de 

experiências. Em um segundo momento, os estudantes foram divididos em grupos e 

fizeram uma busca bibliográfica sobre o tema em livros na biblioteca da instituição de 

ensino e em artigos científicos em bases de dados virtuais. Foi realizada a leitura dos 

materiais e elaborado um resumo. Após adquirir conhecimentos em bases teóricas, foi 

realizada uma roda de conversa com lideranças de diversas correntes espirituais e 

religiosas. A organização dessa atividade teve a participação ativa dos estudantes que se 

responsabilizaram por convidar as lideranças, recepcionaram os convidados, 

organizaram o espaço físico do auditório da instituição de ensino e elaboraram um 

coffee break. Resultados/Discussão: Participaram na roda de conversa quatro membros 

da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos popularmente como 

Mórmons; uma palestrante de uma Casa Espírita, um pastor da Igreja Batista, um pajé, 

duas lideranças da Umbanda e uma do movimento Seicho-No-Ie. O único convidado 

que não compareceu foi o representante do Catolicismo. No início da roda de conversa 

todas as pessoas se apresentaram e em seguida foram lançadas algumas perguntas que 

geraram discussão: O que a espiritualidade e a religiosidade representam para você? 

Qual é a importância da espiritualidade e da religiosidade na vida da pessoa, do jovem, 

da família e comunidade? Qual é a importância da espiritualidade e da religiosidade 

para a saúde das pessoas? Como o enfermeiro pode trabalhar o aspecto da 

espiritualidade e da religiosidade perante o paciente e sua família? No decorrer da 

conversa, pode-se perceber que todos entendiam que a espiritualidade e a religiosidade 

são recursos importantes na qualidade de vida das pessoas e na melhora do quadro 

clínico dos pacientes. Os mórmons referiram que a família é a base de toda a sociedade, 

na qual, o homem, a mulher, o rapaz, a moça e as crianças possuem cada um o seu 

papel. Falaram que para ter saúde não é apropriado o consumo de bebidas alcoólicas ou 

com cafeína. O pastor mencionou sobre o enfermeiro ter uma vocação e ser 

instrumentalizado por Cristo, contribuindo para a recuperação do corpo que está doente. 

A palestrante espírita explanou que por meio da religião e da espiritualidade a pessoa 

consegue entender seu próprio comportamento. Ressaltou que a partir do espiritismo é 

possível encontrar a paz em situações de mortes na família, pois se acredita que quando 

alguém morre não há a morte do espírito. Notou-se que a Seicho-No-Ie tem uma 

filosofia de vida que demonstra a importância de se buscar a felicidade no caminho 

percorrido. A doença não é entendida como algo que existe, são as pessoas que ficam 

doentes por si mesmas, a partir do seu próprio interior, pelas suas próprias mentes. A 

representante da Seicho-No-Ie ressaltou a importância da comunicação do enfermeiro 

com o paciente e a família, em realizar um atendimento humanizado e demonstrando 

alegria. Os umbandistas referiram sobre as cirurgias espirituais. Também mencionaram 

sobre a importância de os profissionais de enfermagem levar em consideração às 

crenças dos pacientes durante o tratamento e de respeitarem quando um líder 

umbandista vai até o serviço de saúde fazer um atendimento a um paciente quando este 

ou o familiar pediu. O pajé externou a importância do contato com a natureza, disse que 

Deus está na árvore e na água. Ressaltou também, que o diálogo familiar é muito 

importante para o bem-estar do indivíduo. Conclusão/Considerações: As experiências 

descritas favoreceram o processo ensino-aprendizagem acerca da espiritualidade e da 

religiosidade no processo saúde-doença, contribuindo para a qualificação do enfermeiro 

que excede a visão biológica e se preocupa com o bem-estar geral do indivíduo. A partir 

das leituras e discussão de artigos científicos em sala de aula, da busca de materiais 
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didáticos, construção de resumo e da roda de conversa realizada com lideranças de 

diferentes correntes espirituais e religiosas, pode-se concluir que as práticas espirituais e 

religiosas possuem um papel muito importante na vida e na recuperação dos pacientes e 

seus familiares, uma vez que, auxiliam na disposição do indivíduo, proporcionam uma 

visão mais ampla sobre a vida, elevam a autoestima, impedindo pensamentos negativos 

que debilitam o corpo e a mente. Apesar de pensar a saúde como coletivo, o adoecer é 

individual e único. Portanto, é preciso enfrentar o desafio de construir estratégias para 

realizar o cuidado com qualidade, de acordo com a real necessidade do paciente. Cabe 

ao profissional de enfermagem conhecer e respeitar as diversas crenças e formas de 

expressar a espiritualidade e a religiosidade de cada indivíduo, para que haja boa 

comunicação entre o profissional e o paciente, transmitindo confiança a ele. O estudo 

sobre espiritualidade e religiosidade possibilitou a ampliação do conhecimento sobre o 

tema no cenário da saúde e a sua importância na vida das pessoas. 

Descritores: Religião; Espiritualidade; Enfermagem. 
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RESUMO  

Introdução: O Programa de Monitoria Acadêmica desenvolvido pela Pró-Reitoria de 

Graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) desempenha uma 

função importante no ambiente acadêmico, uma vez que se caracteriza como um 

processo educativo, cujas atividades se desenvolvem de forma conjunta por professores 

e alunos em diferentes perspectivas, além de despertar no aluno, o interesse pela carreira 

docente e promover a consolidação de conhecimentos adquiridos mediante sua 

participação nas tarefas didáticas1. A Lei nº. 9.394/1996, que estabelece diretrizes e 

bases da educação nacional, foi pioneira acerca da monitoria quando, em seu artigo 

84 afirma que os "discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas 

de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria, de 

acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”2. A referida legislação aprova a 

aplicação das monitorias, por ser considerada uma prática em que retoma a explicação 

do docente durante as aulas, aprimorando cada vez mais o conhecimento dos 

acadêmicos. Salienta-se que a Anatomia Humana é uma disciplina que faz parte do 

Projeto Pedagógico do Curso de graduação em enfermagem da UDESC. Tal disciplina é 

reconhecida como a ciência que estuda macro e microscopicamente, a constituição e o 

desenvolvimento do corpo humano, sendo essencial para os cursos da área da saúde, 

que possibilita aos estudantes adquirirem maiores conhecimentos para ser aplicados na 

futura profissão3. Essa ciência requer estrutura laboratorial adequada, equipada com 

maquetes, estruturas anatômicas, variações, nomenclaturas, posição, eixos, cortes e 

regiões, tudo isso, para ampliar o olhar inicial do acadêmico e possibilitando assim, para 

o professor e o monitor uma maior facilidade de demostrar didaticamente o que está 

posto na teoria e na prática. O exercício da monitoria na disciplina proporciona ao 

monitor adquirir um maior conhecimento teórico e prático, vivenciando novas 

experiências e retomando o conhecimento já adquirido pelo acadêmico durante a 

disciplina, desenvolvendo assim uma maior segurança e aprimoramento do desempenho 

diante de atividades de ensino e pesquisa, estimulando assim o interesse em exercer 

futuramente a carreira docente. Portanto, as experiências vividas na monitoria são 

marcas que ficarão impressas no intelecto do aluno privilegiado ao vivenciar essa 
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realidade. Objetivos: Relatar a importância da monitoria na disciplina de Anatomia 

Humana, para potencializar o conhecimento adquirido pelos acadêmicos durante os 

conteúdos estudados em sala de aula e nas aulas práticas com o docente. Método: Este 

estudo constitui-se de um relato de experiência vivenciada em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) pública no oeste catarinense, com as turmas da primeira e 

segunda fase do curso de enfermagem na modalidade de monitoria na disciplina de 

Anatomia Humana I e II durante o primeiro semestre de 2018 sob orientação docente. A 

monitoria foi realizada no laboratório de Anatomia com desenvolvimento práticas, 

exposição de materiais e de revisão de conteúdos teóricos, tais como, sistema 

esquelético, articular, muscular e respiratório. As monitorias podem ser agendadas 

conforme grupos A e B ou individualmente, sempre com ênfase aos conteúdos 

propostos pela disciplina, segundo o plano de ensino docente e ementário constante no 

plano político pedagógico do curso em vigor. As monitorias foram intensificadas após 

aulas teórico-práticas ministrada pelo docente, sobretudo no período pré avaliação, 

ocasião em que o monitor esclarece dúvidas e fomenta discussão de conteúdo teórico 

abordado em sala de aula. Resultados/Discussão: As monitorias de anatomia humana 

são realizadas semanalmente, e cabe aos alunos procurarem o monitor para realizar a 

mesma, assim entrando num acordo em relação a horários e datas. Atualmente a 

disciplina consta com auxilio de duas monitoras, a monitora bolsista que 

obrigatoriamente realiza 20 horas semanais e a monitora voluntária que faz 10 horas 

semanais, essa frequência é controlada por uma lista de presença que se localiza no 

próprio laboratório. Essa lista, também é viável para o controle de frequência dos 

estudantes, uma vez que quem participa das monitorias demonstram maior interesse em 

consolidar o conhecimento, que certamente fará parte da vida profissional. Todas as 

monitorias são realizadas no laboratório, que está equipado com estruturas e maquetes 

necessárias para didática teórica e prática. Sabe-se que o ritmo de aprendizagem diverge 

de aluno para aluno, considerando-se a diversidade de terminologia característica dessa 

área complexa pela especificidade do corpo humano, o que demanda do monitor a 

repetição de alguns conteúdos. O processo da monitoria consiste em na exposição das 

peças anatômicas e explicações referentes às dúvidas que os alunos apresentavam. 

Também possuem a oportunidade de manusear as maquetes, verificar como realmente o 

corpo humano é, sendo assim, possível relacionar com a disciplina de fisiologia, pois 

conhecendo como é fisicamente a estrutura de um órgão, já é possível articular com o 

seu funcionamento. O monitor auxilia a esclarecer dúvidas que surge, que por vezes o 

aluno se sente constrangido de questionar em sala e busca esclarecimentos durante a 

monitoria por se tratar de um grupo menor para estudo. É importante salientar a 

comunicação do monitor com o professor. Nesse sentido, na experiência aqui relatada, 

monitor e professor conversam semanalmente para discutir conhecimentos a serem 

fortalecidos durante a monitoria. Isso se dá pela disponibilidade do professor para 

discutir os conteúdos programáticos. Ainda, todos os estudantes são orientados para 

alguns cuidados necessários para uso do laboratório, tais como, uso de jaleco, calçado 

fechado, cabelos presos, entre outros. Da mesma forma, ao saírem da 

monitoria/laboratório devem ter consciência de tirar o jaleco, orientação seguida por 

todos os discentes e docentes. Durante as aulas de anatomia humana, com a turma da 

segunda fase, houve a realização de maquetes sobre os órgãos dos sentidos com 

massinha de modelar caseira, feita pelos próprios acadêmicos. Esse método expositivo 

organizado pela professora foi motivador para os aprendizados dos estudantes, por 

terem que modelar cada estrutura anatômica, de forma como elas realmente se 

apresentam fisicamente. Durante o semestre, além das provas teóricas, destacam-se as 

provas práticas em que os estudantes possuem no máximo um minuto para escrever na 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

28 
 

 

 

sua prova o nome da estrutura que estava sendo indicada. Para um melhor preparo 

acadêmico, são realizados simulados práticos durante as monitorias. Assim, os 

estudantes desenvolveram uma maior segurança durante a prova, podendo ter mais 

confiança em si mesmo e na sua escrita. Conclusão: Diante do exposto é perceptível a 

importância da monitoria na referida disciplina, por consolidar-se como fortalecedora na 

construção do aprendizado acadêmico. A experiência como monitora, além de despertar 

para a docência, contribui para o amadurecimento profissional, fortalecimento das 

relações interpessoais e amplia o leque de conhecimentos pela busca constante de 

materiais complementares para leitura e organização de simulados. Nesse sentido, 

também é uma forma do acadêmico ir aos poucos, construindo seu currículo e 

preparando-se para a atividade profissional. O Programa de Monitoria é um dos auxílios 

que devem ser valorizados no âmbito universitário, por promover nos estudantes maior 

independência com seus estudos, maior aproximação com a futura profissão e por 

minimizar possíveis fragilidades do dia a dia das IES. 
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RESUMO 

Introdução: A Unidade de Pronto Socorro (PS) é um local de atendimento variado, que 

contempla demandas diversificadas. Estudos apontam que apenas a menor parte dos 

casos atendidos em unidades de pronto socorro é de emergências e urgências, sendo a 

grande maioria não urgente, constituindo-se consultas de rotina que poderiam ser 

realizadas em Unidades de Atenção Básica ou Unidades de Pronto Atendimento. 

Caracterizam-se por emergências os casos que devem ser atendidos imediatamente 

devido à gravidade, podendo implicar em sofrimento e até mesmo risco iminente de 

morte se houver demora no atendimento¹. Enquanto as urgências são enfermidades 

imprevistas que podem ocasionar agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida e 

necessitam de assistência imediata, porém podem aguardar algum tempo para o preparo 

ideal do procedimento. A procura por atendimento em uma unidade de pronto socorro 

do município de Chapecó realiza atendimentos a homens, mulheres e adolescentes a 

partir de 13 anos de idade completos. A demanda é diversificada, sendo que as 

enfermidades mais frequentes são: acidentes automobilísticos, acidentes de trabalho, 

quedas da própria altura, patologias e intoxicações, entre outras. Portanto, a grande 

maioria de casos atendidos em caráter de urgência ou emergência apresenta dor aguda, 

onde a primeira conduta após anamnese é administração de analgésico para alívio da 

dor, e os medicamentos de primeira escolha são os administrados via intramuscular por 

serem de rápida absorção e duração prolongada2. A via de administração intramuscular 

é largamente utilizada na conduta dos profissionais médicos do setor estudado, pois há a 

necessidade de diminuir a dor o mais rápido possível para prestar um cuidado 

qualificado e humanizado. A medicação de via intramuscular comumente é aplicada na 

região do dorso glúteo. Contudo, o dorso glúteo é um músculo de proeminente 

inervação e rede arteriovenosa, altamente vascularizada, podendo ocasionar complicações 

vasculares e nervosas principalmente lesão do nervo ciático. Neste ínterim, cabe destacar que 

o processo de educação em saúde configura uma das dimensões atribuídas ao 

enfermeiro, sendo segmento contínuo e necessário ao desenvolvimento das habilidades 
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técnicas da equipe de enfermagem, para que esta venha desenvolver com segurança os 

procedimentos e atinja excelência na assistência. Para que isto seja possível o 

profissional enfermeiro responsável pela equipe deve ao longo de sua caminhada 

profissional ser um bom ouvinte e observador de sua equipe, buscando aperfeiçoamento 

técnico-científico e mecanismos de capacitação no serviço. Neste sentido, é importante 

ressaltar que a enfermagem tem um processo contínuo na capacitação e aprimoramento 

dos conhecimentos, mantendo-se sempre atualizada e amparada cientificamente3. Os 

profissionais colaboradores devem receber educação permanente, visando à necessidade 

de diminuir erros assistenciais, seja por déficit de conhecimento ou atualização na forma 

de realização dos procedimentos. Assim, a educação continuada tem  intenção de gerar 

um cuidado humanizado e melhoria na prestação dos cuidados aos pacientes. 

Objetivos: Descrever a experiência em uma atividade educativa, auto reflexiva e de 

capacitação desenvolvida com os técnicos de enfermagem do PS sobre a administração 

correta de medicações intramusculares e as complicações de sua aplicação errônea. 

Método: Este trabalho consiste em um relato de experiência da prática profissional 

desenvolvida no Componente Curricular Estágio Supervisionado I do curso de 

enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) por duas acadêmicas na 

unidade do PS de uma instituição hospitalar do município de Chapecó-SC. A atividade 

de capacitação e aperfeiçoamento ocorreu com um grupo de oito técnicos de 

enfermagem. A dinâmica foi realizada em duplas durante o período de 15 a 20 minutos 

durante a jornada de trabalho, em momentos de pequenas pausas da demanda dos 

pacientes, não apresentando prejuízo ao processo assistencial. A atividade ocorreu no 

mês de março, e iniciou com aplicação de um pré-teste buscando verificar o membro de 

primeira escolha para aplicação de injeções intramusculares entre a equipe, volume a ser 

administrado, ângulo de aplicação, assepsia necessária e o comprimento e calibre da 

agulha conforme a quantidade de massa muscular do individuo a ser medicado.  

Resultados: 100% dos técnicos de enfermagem relataram que o músculo de primeira 

escolha para administração intramuscular é o dorso glúteo, devido ser o de maior 

facilidade de visualização e exposição no paciente, e ainda, por não terem destreza na 

delimitação dos demais locais de aplicação. Em torno de 25% dos técnicos de 

enfermagem apresentavam dificuldades na demarcação do local de aplicação na região 

dorso-glútea. Quanto à quantidade máxima a ser administrada no referido músculo, 

alguns tinham conhecimento limitado, e 75 % afirmaram que não realizam a 

administração da medicação intramuscular na região ventroglútea por insegurança de 

administração e receio em causar danos ao paciente. A realidade vai de encontro à 

literatura sobre a temática, que reforçam que a região ventroglútea é pouco utilizada 

pelos profissionais devido a sua incerteza na identificação do local, e desta forma, estes 

acabam optando por outras regiões como a dorso glútea, deltoidea e face anterolateral 

da coxa por conhecerem melhor seu posicionamento4. Entretanto, a via que deveria ser a 

de primeira escolha e que demanda mais vantagens, como a melhor absorção é a 

ventroglútea. Já que esta proporciona menor risco ao paciente, pois o músculo é mais 

exteriorizado e as ramificações nervosas e arteriovenosas se encontram mais profundas2. 

Frente aos achados após o pré teste, realizou-se uma capacitação com explanação e 

treinamento sobre os locais corretos de aplicação, ângulo, volume admitido em cada 

músculo para administração, assepsia e riscos da aplicação incorreta conforme 

normativa do Ministério da Saúde, que constitui a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (PNEPS)5. A PNEPS aponta a necessidade de formar e capacitar 

profissionais da saúde continuamente, a fim de atenderem às reais necessidades da 

população, diminuindo os riscos de erros ou imprudências no atendimento5. Porém uma 

das maiores dificuldades encontradas no setor de emergência foi a falta de tempo 
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disponível para treinamentos, devido a superlotação do setor e a escassez de 

profissionais em dias de maior demanda. Os técnicos de enfermagem relataram a 

satisfação com a atividade, e a partir disso foi deixada uma caixa no setor para que eles 

coloquem anonimamente sugestões de assuntos nos quais eles têm dificuldade ou 

curiosidade para aprender. Através dessa caixa de sugestões poderão ser realizadas 

novas capacitações com base nos temas propostos por eles, qualificando o cuidado 

através da educação permanente desenvolvida pelo enfermeiro. 

Conclusão/Considerações: Diante da experiência vivenciada com os profissionais do 

PS observou-se o interesse das equipes de enfermagem em atualizar seus 

conhecimentos, bem como a necessidade de construir um material ilustrativo com as 

instruções corretas da técnica de aplicação de injeção intramusculares, com os locais de 

aplicação, ângulo e volume máximo a ser infundido, e a gravidade do procedimento se 

administrado de forma incorreta. Com o intuito de deixar os profissionais seguros na 

escolha do local da aplicação e mantê-los cientes dos riscos da aplicação incorreta. 

Percebe-se que a equipe necessita e aceita as atividades propostas na educação 

permanente. Por fim, destaca-se que o PS é um setor de alto fluxo, com diversos 

procedimentos diários, sendo alguns de alta complexidade, o que torna difícil a 

realização de capacitações no horário de trabalho. Entretanto, acredita-se que o serviço 

deve criar alternativas para a qualificação destes profissionais, mesmo dispondo de 

pequenos intervalos no período de trabalho, para dar abertura à exposição de dúvidas e 

dificuldades, para saná-las em tempo hábil de evitar erros e qualificar o cuidado de 

enfermagem. 

Descritores: Educação permanente; Enfermagem; Atendimento de emergência; 

Injeções Intramusculares. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: a Atenção Básica (AB) é composta, no Brasil, por ações de saúde 

desenvolvidas para indivíduo, família e comunidade, as quais consistem em “promoção, 

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 

paliativos e vigilância em saúde”, realizadas pela equipe multiprofissional, com 

responsabilidade sanitária e direcionada a população de seu território de abrangência, 

garantindo integralidade e acesso a todos os indivíduos¹. O enfermeiro, inserido nesse 

contexto, tem papel primordial, no itinerário de cuidado à saúde prestado ao usuário, 

direta e indiretamente, especialmente na promoção da saúde, prevenção de doenças e 

agravos, tratamento, reabilitação e gestão dos serviços de saúde. A atenção à saúde da 

mulher e do recém-nascido (RN) é ponto essencial no âmbito da Unidade Básica de 

Saúde (UBS), considerando o acompanhamento para redução da morbimortalidade 

dessa população, pois trata-se de um período passível de intercorrências, com 

possibilidade de serem evitadas ou tratadas com a participação da Enfermagem. Diante 

disso, se recomenda a realização da visita domiciliar (VD) à mulher no período 

puerperal e ao RN, principalmente, em dois momentos: 1) a VD no puerpério imediato 

(primeira semana após a alta do RN, ou três dias após alta se o RN for classificado 

como alto risco) e 2) a consulta no puerpério tardio (até 42 dias depois do parto)². Na 

disciplina de Enfermagem no cuidado à mulher e ao recém-nascido do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), os 

acadêmicos são estimulados a exercitar a VD, no nível de atenção à saúde que propicia 

sua realização, a AB. A prática de VD vai ao encontro do que a literatura traz sobre 

tecnologia do cuidado³, entende-se que se configura como uma tecnologia leve-dura, 

entretanto se reconhece a tecnologia leve presente e praticada no cuidado domiciliar, 

ambas inseridas no processo de trabalho do enfermeiro na AB e se mostram relevante 

para a promoção da saúde e para o empoderamento e a autonomia dos indivíduos³. 

Diante dessa perspectiva, as tecnologias citadas, possibilitam a criação de vínculos, 

tornam o cuidado mais humanizado e individualizado, sem julgamento e, ainda, 

propiciam que o enfermeiro sane as dúvidas da mulher puérpera, tornando-a 
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empoderada nesse novo estágio da vida: o de ser mãe. Além disso, possibilita que a 

equipe identifique as necessidades da família visitada, em relação à saúde dos membros 

e no âmbito social e financeiro, afim de buscar alternativas para que elas sejam sanadas. 

Objetivo: relatar a experiência de uma visita domiciliar, realizada durante as atividades 

teórico-práticas da disciplina de Enfermagem no cuidado à mulher e ao recém-nascido. 

Método: trata-se de um relato de experiência de duas acadêmicas sobre uma VD 

realizada durante as atividades teórico-práticas da disciplina de Enfermagem no cuidado 

à mulher e ao recém-nascido, da sétima fase do curso de Enfermagem da UDESC, 

desenvolvida em uma UBS do município de Chapecó, no segundo semestre de 2017. 

Resultados: durante a disciplina, foram abordados conteúdos teóricos indispensáveis 

para o trabalho do enfermeiro junto à mulher e ao recém-nascido, dentre eles, a 

importância da VD como cuidado de enfermagem e a maneira de executar essa prática, 

com base na sua relevância, a partir de evidências científicas. Posteriormente, nas aulas 

teórico-práticas, foram realizadas VDs, a partir da teoria abordada. Com o 

acompanhamento de uma das professoras da disciplina, visitou-se uma puérpera, de 34 

anos, primigesta, no 15º dia de puerpério. Foi observada a Carteira da Gestante e 

identificou-se que realizou 10 consultas de pré-natal, tendo algumas intercorrências 

(Gardernerela, Infecção de Trato Urinário (ITU), Candidíase), as quais foram tratadas. 

As vacinas foram realizadas de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (três 

doses de antitetânica, três doses de hepatite b, influenza e DTPa). O parto normal, 

ocorreu no dia 11 de novembro de 2017, com episiotomia, em idade gestacional de 38 

sememas e cinco dias, sendo a RN feminina, peso 2.985Kg, 40 cm de comprimento e 

32cm de perímetro cefálico. Referente à sua história de vida, a puérpera, imigrou do 

Haiti para o Brasil em 2014 com o marido, posteriormente, seu irmão também imigrou 

para o Brasil. Os três adultos e o RN moram em uma casa alugada, bem ventilada, mas 

pouco iluminada, em boas condições de higiene. Com relação a condição econômica, a 

puérpera recebe auxílio maternidade, com descontos devido a internações hospitalares 

através do plano de saúde particular; seu marido trabalha em um frigorífico, tendo renda 

média de 1000 reais mensais. Referente às condições de saúde da puérpera, ela relata o 

seguinte: não apresenta perdas vaginais (lóquios); os pontos da episiotomia já haviam 

caído; amamenta a cada duas horas, com duração de 15 minutos; e sua filha costuma 

acordar a noite para mamar. Observou-se que possui mamas grandes, mamilo protuso, 

posiciona corretamente o RN, tendo este uma boa pega. Além disso, a mãe maneja 

corretamente o bebê após as mamadas, favorecendo a digestão e eructação. A RN 

apresentava-se ativa e reativa, puérpera relatou que dorme bem à noite e faz uso de 

chupeta. Ambas possuem consulta agendada na unidade e as vacinas do RN estão em 

dia (BCG, hepatite B, VIP). Nesta visita, foi orientado quanto aos métodos 

anticoncepcionais, maneiras de aliviar as cólicas abdominais no RN (massagem e 

exercícios abdominais), banho antes de dormir, à noite, para o bebê e a importância do 

aleitamento materno exclusivo até seis meses. No entanto, a puérpera retornará ao 

trabalho no quarto mês após o parto, assim, foi aconselhada a procurar o médico da 

unidade antes do retorno ao trabalho, para que receitasse fórmula láctea ao RN e para 

iniciar a inserção alimentar. O acompanhamento do pré-natal, além de contribuir na 

formação do vínculo entre o serviço-profissional-família, é essencial para garantir a 

gestação e o parto de um RN saudável e a saúde materna, assim como a VD no 

puerpério para a identificação de situações que precisam de atendimento imediato e para 

informar as mães sobre cuidados que se deve ter consigo mesma e com o RN. Assim, se 

reconhece como momento de obtenção de informações, para realização do planejamento 

e implementação dos cuidados de enfermagem. A família em que se realizou a VD 

apresenta dificuldades financeiras e de comunicação por conta da diferença de 
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linguagem, dificultando a obtenção de informações, mas evidencia-se que a puérpera 

possui maior facilidade na compreensão e que pode se tonar uma multiplicadora de 

saúde para os imigrantes haitianos na região. Observa-se, no Brasil, um aumento de 

imigrantes residentes, muitas vezes, está população é desassistida, isso pode levar ao 

aumento de agravos e doenças, relacionados a fatores como condição financeira e 

social. É interessante que a AB e instituições parceiras desenvolvam métodos para 

informar residentes, principalmente quanto ao funcionamento das instituições, serviços 

de saúde e recursos disponíveis. Conclusão: a experiência prática dos acadêmicos, 

durante a VD na AB, permitiu a compreensão da sua importância para o cuidado de 

enfermagem, de acordo com a teoria problematizada em sala de aula. Dentre todos os 

aspectos observados e refletidos durante esta prática, chamou atenção as diferenças 

culturais naquela família, por tratar-se de imigrantes haitianos. Ponderou-se da 

necessidade de a enfermagem buscar elementos que favoreçam seu acolhimento e o 

cuidado integral, considerando e respeitando essas diferenças. Destaca-se a importância 

de se realizar mais estudos sobre práticas como a VD na atenção a população imigrante 

na atualidade. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Visita Domiciliar; Período Pós-Parto. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO  

Introdução: A pesquisa-ação visa a construção do conhecimento, a resolução de 

problemas e a transformação da realidade através da ação-reflexão dos atores 

envolvidos sobre a resolutividade de problemas oriundos da práxis, como 

protagonistas.¹ Mesmo não possuindo, em sua origem, a finalidade de ser um método de 

pesquisa, o Círculo de Cultura, proposto por Paulo Freire para alfabetização de adultos, 

tem sido utilizado por diversos estudiosos, também na área da saúde, com esse intuito, 

especialmente ao que se refere promoção de saúde, por representar uma estratégia que 

aproxima os sujeitos a partir do diálogo, promovendo a autonomia e a reflexão a partir 

de situações concretas2. O Círculo de Cultura é especialmente coerente com a pesquisa 

ação, também por defender a emancipação e o empoderamento dos indivíduos como um 

instrumento necessário e importante para a transformação da sociedade e por reconhecer 

o contexto histórico, político, econômico, social e cultural, ou seja, o “mundo” dos 

participantes³. Objetivos: Relatar a experiência da realização de um Círculo de Cultura 

em um Curso Técnico de Enfermagem enquanto experiência coletiva de diálogo em 

espaços educativos e como uma potente estratégia de coleta de dados e intervenção na 

realidade. Método: Trata-se de um relato de experiência da utilização do Círculo de 

Cultura como estratégia para coleta de dados, desenvolvido de setembro a novembro de 

2017, com 17 professoras responsáveis por disciplinas teóricas, de diversas áreas de 

conhecimento, entre elas biologia, enfermagem, farmácia, informática, matemática, 

entre outros, em um curso técnico de enfermagem de Chapecó. Inicialmente, a 

população de estudo seria somente enfermeiros, no entanto, a direção da escola solicitou 

que todos os docentes participassem da pesquisa, fato que enriqueceu e ampliou o 

debate, que tornou-se multiprofissional. A escolha da instituição de ensino foi 

intencional, visto que a pesquisadora atua nessa, como docente, a quatro anos. A 

realização do círculo foi na referida escola e se adequou a disponibilidade de horários da 

mesma e dos educadores. Cada etapa foi planejada em conjunto pela pesquisadora e 

orientadora, descritas em formulários denominados “plano da oficina” e se desenvolveu 

em quatro encontros a partir da utilização ferramentas ativas e com auxílio de materiais 
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didáticos preparados previamente. As metodologias ativas de ensino aprendizagem 

foram utilizadas para o círculo por serem embasadas em processos interativos e por 

envolverem a construção do conhecimento a partir de análises e decisões individuais e 

coletivas, visando ao desenvolvimento de condições para solucionar, com sucesso, 

desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos4 

Resultados/Discussão: As quatro etapas do Círculo de Cultura serão descritas enquanto 

conceito e atividades realizadas: 1a A identificação dos temas geradores, representa um 

momento de percepção coletiva de situações limites e a reflexão crítica sobre elas. A 

descoberta desse universo foi realizada a partir da ferramenta metodológica 

“Tempestade de Ideias” a qual tem a finalidade de gerar ideias de forma espontânea e 

natural5 e os participantes são convidados a contribuir e dialogar entre eles. 2a A 

segunda etapa é denominada de codificação e representa a identificação dos significados 

dos temas geradores. Para sua concretização utilizamos o “Café Mundial”, o qual 

objetivou estimular a construção coletiva de ideias através do diálogo5. 3a Na terceira 

etapa, chamada de descodificação, realizou-se a “leitura” da realidade, por meio de 

momentos dialéticos, em que as consciências dos sujeitos sociais “re-ad-miram” a 

realidade apresentada na codificação. Utilizamos como estratégia pedagógica a leitura 

de textos, entre eles artigos e trechos de livros, em grupos, com o objetivo de subsidiar 

teoricamente as discussões, promovendo a re-ad-miração da realidade codificada. 4a A 

última etapa, desvelamento crítico ou processo de ação-reflexão-ação que evidencia a 

necessidade de uma ação concreta para superação das lacunas, buscou mobilizar à 

transformação dos reais problemas que estavam interferindo no processo de trabalho das 

professoras³. Para sua realização, resgatou-se os encontros anteriores, discutindo 

intenções de comprometimento dos educadores quanto às questões levantadas ao longo 

do Círculo de Cultura. Essas etapas não são rígidas e nem fixas, elas são separadas 

didaticamente, mas devem corresponder as necessidades dos participantes do estudo. 

Neste contexto, o tempo disponível para a realização do círculo representa um dos 

principais desafios. Para realização do círculo é fundamental possibilitarmos ao grupo 

um diálogo horizontal e com participação ativa e essa mediação entre os espaços de 

tempo disponíveis, as intencionalidades do estudo, estratégias organizadas exigem que o 

mediador tenha habilidades de comunicação e improvisação para a reorganização do 

planejamento; o que se fez necessário em todas as etapas. Por outro lado, a aproximação 

anterior da pesquisadora com o ambiente foi um aspecto positivo; o vínculo pré-

estabelecido facilitou o contato tanto para a organização quanto para o desenvolvimento 

do Círculo de Cultura, mas também exigiu exercícios de aproximação e distanciamento, 

para que suas percepções interferissem o mínimo possível na coleta dos dados. Em 

todos os encontros foi oferecido um lanches para o grupo, para fins de acolhimento, 

elemento que favoreceu aos participantes se sentirem mais “à vontade” para dialogar e 

problematizar sua prática. Ao final de cada etapa, as informações registradas em 

gravadores foram transcritas e pré-analisadas, sendo que os momentos posteriores foram 

organizados baseados nessas informações; pela experiência ter sido recente, esse 

aspecto facilitou o exercício de transcrição. Ambos os momentos ocorreram de forma 

harmoniosa e com participação ativa dos docentes no desenvolvimento da pesquisa, 

desde a definição dos objetivos, produção e validação dos resultados, validação das 
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conclusões e definição de intervenções, o que representa uma importante 

potencialidade, especialmente se considerarmos o desejo de transformação dos 

participantes. A avaliação dos professores referente ao Círculo de Cultura ressaltou a 

importância de dar continuidade dos encontros de modo que as discussões sobre o 

trabalho docente não se findassem com o estudo além da possibilidade de ampliar os 

temas, como metodologias de ensino aprendizagem. A direção também se envolveu 

com o estudo e incorporou tema e estratégia metodológica como parte das iniciativas de 

fomento ao desenvolvimento do corpo docente, incluindo-os em seu ciclo periódico de 

capacitação institucional para todos os cursos, durante o início do ano letivo de 2018. 

Nesse evento, sobressaiu-se a presença dos docentes participantes desse estudo, o que 

demonstra a sensibilização para com o tema e o reconhecimento da importância em 

manter o diálogo acerca do trabalho docente. Conclusão/Considerações: O Círculo de 

Cultura se desenvolveu de forma dialógica com ativa participação dos docentes e se 

demonstrou uma estratégia fundamental para estimular a ação-reflexão-ação 

especialmente quando os sujeitos demonstram afetividade e determinação para atuar na 

docência. Salienta-se ainda a utilização da estratégia em outros âmbitos dentro da escola 

de educação profissional já que permite o diálogo frente a realidade vivida.  

Descritores: Enfermagem; docência; ensino. 

Eixo temático: Ensino 

Financiamento: Unochapecó 
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 SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E O PROCESSO 

DE ENFERMAGEM A PARTIR DAS CONCEPÇÕES DE WANDA HORTA 

GERHARD; Fernanda Jost¹, VALCARENGHI; Gabriely.² 

E-mail para correspondência: fernanda.gerhard@unochapeco.edu.br 

RESUMO 

Introdução: Entre as décadas de 1970 a 1980, Wanda Aguiar Horta e suas teorias 

baseadas nas necessidades humanas básicas (psicoespirituais, psicossociais e 

psicobiológicas), tiveram um grande significado para a criação e implementação de 

instrumentos presentes no cotidiano do profissional de enfermagem. Assim, Horta 

procurou iniciar o desenvolvimento de uma teoria, na qual procurou mostrar a 

enfermagem como ciência aplicada, transitando da fase empírica para a fase científica, 

desenvolvendo suas teorias, sistematizando seus conhecimentos, pesquisando e 

tornando-se dia a dia uma ciência independente. Entrelinhas as suas teorias 

proporcionaram a efetuação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e, 

principalmente, o Processo de Enfermagem (PE). A SAE é um método que 

supervisiona, organiza e inter-relaciona todos os instrumentos utilizados em consultas 

de enfermagem, visitas domiciliares e coordenação da equipe multiprofissional de 

saúde, sendo dividido em seis passos: histórico de enfermagem, diagnóstico de 

enfermagem, plano assistencial, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem e 

prognóstico de enfermagem. Já o PE, é um instrumento utilizado no intuito de tornar a 

assistência de enfermagem mais sistematizada e organizada, promovendo o cuidado 

com maior qualidade e plenitude. Essa ferramenta é reproduzida em etapas, sendo 

dividida em cinco passos importantes: investigação, diagnóstico, planejamento, 

implementação e avaliação, contribuindo para o fortalecimento e visibilidade da 

profissão perante a sociedade. Objetivo: (Re)conhecer a importância da teórica Wanda 

Horta no fortalecimento da enfermagem como ciência. Método: As ideias para a 

implementação do presente resumo, vieram a partir de leituras de artigos e de 

significativas rodas de conversa durante aulas teóricas, sendo relatadas essas questões, 

também, em aulas práticas e em ambientes de atividades teórico-práticas (ATPs).Tais 

leituras e diálogos voltam-se sobre o surgimento e aos princípios idealizados em 

décadas passadas, pressupondo importantes pioneiros que tiveram contribuição para 

esses instrumentos, que atualmente são essenciais nas práticas e no contexto 

profissional do enfermeiro e toda a equipe de saúde.  
“No Brasil, a primeira enfermeira a falar sobre a teoria no campo 
profissional foi Wanda de Aguiar Horta, que procurou despertar a 

Enfermagem brasileira para a importância do assunto. Sua obra reflete 

inicialmente o empenho na divulgação do conhecimento acerca de teorias 

elaboradas pelas enfermeiras norte-americanas e do processo de enfermagem, 

entendendo-o como o instrumento metodológico por meio do qual esses 

referenciais seriam aplicados na prática profissional. Posteriormente, faz ela 

própria o esforço de síntese teórica e divulga, em 1974, a teoria das 
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necessidades humanas básicas. A partir do pioneirismo da Dra. Wanda de 

Aguiar Horta, o conhecimento a respeito das teorias de enfermagem tem 

avançado consideravelmente no meio da enfermagem brasileira.” (GARCIA, 

2004).  

Resultados: Wanda Horta reconheceu na enfermagem a ciência e a arte de assistir o ser 

humano, auxiliando-o em todas as suas comorbidades, além de contribuir e orientar seu 

auto-cuidado. Ela prezava também que “Assistir em enfermagem é: fazer pelo ser 

humano tudo aquilo que ele não pode fazer por si mesmo; ajudar ou auxiliar quando 

parcialmente impossibilitado de se auto-cuidar; orientar ou ensinar, supervisionar e 

encaminhar a outros profissionais.” (¹). Suas teorias foram baseadas na Teoria de 

Maslow, na qual consiste em uma pirâmide composta por: Necessidades fisiológicas, 

segurança, questão social, estima e realização pessoal. Essa teoria considera que o 

indivíduo deve ser coerente com aquilo que é na realidade, possibilitando que 

desenvolva as suas capacidades e seus potenciais. Wanda respalda a teoria das 

necessidades humanas básicas, contendo três principais fundamentos, sendo eles: I - a 

enfermagem é um serviço prestado ao homem;  II - a enfermagem é parte integrante da 

equipe de saúde.  III - a enfermagem como parte integrante da equipe de saúde 

implementa estados de equilíbrio, previne estados de desequilíbrio e reverte 

desequilíbrios em equilíferio pela assistência ao homem no atendimento de suas 

necessidades básicas, procura sempre reconduzir o homem a situação de equilíbrio 

dinâmico no tempo e espaço (²). Referente ao SAE, Wanda Horta preconiza o auxílio e 

o auto-cuidado com o paciente, que significa“{...}a aplicação, pela enfermeira, do 

processo de enfermagem para prestar o conjunto de cuidados e medidas que visam 

atender as necessidades básicas do ser humano”(¹). A diferenciação da SAE com o PE 

somente foi implantado com a resolução do COFEN 358/2009, sendo que a mesma é o 

alicerce de todos os instrumentos implantados nas práticas de enfermagem e o PE é um 

dos instrumentos presentes nesse assento. Segundo Horta (¹), o processo de 

enfermagem: “É a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas que visa a 

assistência ao ser humano. O processo de enfermagem caracteriza-se pelo inter-

relacionamento e dinamismo de suas fases ou passos.” Esse processo, presente na 

Sistematização de Assistência de Enfermagem, é dividido em apenas cinco etapas: I - 

Investigação (quando os dados do paciente são reunidos através de entrevista para 

encontrar resultados consistentes para a próxima etapa); II - Diagnóstico (consiste em 

diagnosticar os problemas e riscos do paciente alvo e também tratá-los, sempre 

considerando seu estilo de vida e o ambiente em que vive); III – Planejamento: (etapa 

que analisa o diagnóstico e propõe um registro claro e atualizado sobre os cuidados que 

devem ser executados para com o paciente a partir de suas vulnerabilidades); IV – 

Implementação: (consiste em dispor da execução de tudo que foi descrito na etapa 

anterior, monitorando as respostas do paciente a partir dos cuidados ofertados); V- 

Avaliação: (mensura se o conjunto de cuidados realizados com o paciente obteve 

resolubilidade e se o paciente está apto a receber alta). Em qualquer prática realizada 

pela enfermagem, é necessário: “observação, comunicação, aplicação do método 

científico, aplicação de princípios científicos, destreza manual, planejamento, avaliação, 

criatividade, trabalho em equipe, utilização dos recursos da comunidade.”(¹). 

Conclusão: De modo geral, entende-se que Wanda Horta teve crucial importância na 

construção do que atualmente se define por “Enfermagem”, sua teoria teve também 

influência nos primórdios da SAE e do PE, assim, o enfermeiro conduz um olhar para o 

paciente de forma mais holística, qualificada e humanizada. Pelo exposto, o processo 

evolutivo das teorias de enfermagem tem contribuído para a formação de uma base 

relativamente sólida de conhecimento, tornando-a de fundamental importância para os 

dias de hoje. A partir disto percebemos que além de termos evidências e referenciais 
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teóricos ao nosso dispor, o profissional enfermeiro, deve basear-se em seus princípios 

éticos e manter-se ciente de que os legados que foram deixados são baseados em 

experiências anteriores, como consequência disso, devem permanecer sempre ativos, 

não ausentando a necessidade de inovação a cada dia que passa. 

Descritores: Educação em Enfermagem, Assistência Integral à Saúde,  

Integralidade em Saúde. 

Eixo Temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: A Reforma Psiquiátrica redirecionou e alterou conceitos relativos ao 

modelo manicomial para o psicossocial, de modo que o tratamento de pessoas com 

transtorno mental, que antes tinha foco em internações em hospitais psiquiátricos 

passou a priorizar o cuidado desenvolvido em uma rede de serviços. Este processo 

proporcionou mudanças no padrão de atenção, no modo de prestar o cuidado, ampliando 

o campo de práticas relacionais com foco no sujeito e sua integralidade¹. Nesse 

contexto, a enfermagem em saúde mental passou por transformações ao longo dos anos. 

A atuação do enfermeiro que inicialmente estava restrita a terapias somáticas, hoje se 

baseia em condutas terapêuticas com vistas à prevenção, promoção, recuperação e 

reabilitação. Além disso, também está centrada no trabalho em conjunto com a família2. 

Objetivos: Relatar a vivência de estudantes de Graduação de Enfermagem em uma 

unidade de internação psiquiátrica de um hospital geral acerca do papel do enfermeiro 

perante as pessoas com transtornos mentais. Método: Relato de experiência realizado 

durante atividades teórico-práticas da disciplina Cuidado de Enfermagem em Saúde 

Mental, de um Curso de Graduação de Enfermagem, em uma unidade de internação 

psiquiátrica em um hospital geral de Santa Catarina, em junho de 2017. As ações das 

estudantes foram direcionadas para o cuidado de enfermagem a pessoa com transtorno 

mental, se apropriando de discussões e reflexões sobre o papel do enfermeiro. Foram 

desenvolvidas atividades grupais e um atendimento individual com realização do 

Histórico de Enfermagem e do Exame do Estado Mental com base em um instrumento 

elaborado a partir da teoria do Alcance de Metas de Imogene King. Além disso, as 

estudantes fizeram leituras de prontuários para aprofundar sobre o histórico de 

tratamento dos pacientes e discussões de casos. Resultados/Discussão: As atividades 

teórico-práticas visam interligar o aprendizado adquirido em sala de aula com a 

realidade do serviço, desenvolvendo habilidades reflexivas no discente e 

proporcionando um maior conhecimento clínico científico. No atendimento a pessoa 

com transtorno mental o enfermeiro precisa empregar as tecnologias relacionais, 

trabalhando a construção do vínculo, a escuta qualificada e o acolhimento. Durante as 

atividades diárias é fundamental realizar as estratégias de comunicação terapêutica e 

estar atento na comunicação verbal e não verbal dos pacientes, percebendo os sinais e 

sintomas que indiquem alteração do comportamento1-3. Frente a isso, com base no 

acervo de conhecimentos adquiridos a partir dos estudos em sala de aula e no perfil dos 
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pacientes que estavam em tratamento na unidade internação psiquiátrica as estudantes 

planejaram realizar algumas atividades. A primeira atividade foi expressiva, optou-se 

por aplicar uma dinâmica em que os pacientes se apresentavam, escolhiam imagens 

contidas em uma caixa e externavam sobre seus sentimentos em relação às imagens 

escolhidas. Entre as imagens tinham pessoas com diversas expressões faciais, animais e 

conteúdos que envolviam arte, música, esporte e processo saúde-doença. Os pacientes 

trocaram experiências ao falarem sobre suas histórias de vida, momentos alegres e 

medos e anseios em relação ao processo de tratamento. A segunda atividade realizada 

trabalhou socialização, autoestima, coordenação motora e memória. No primeiro 

momento dessa atividade, foram confeccionadas bandeirinhas de festa junina com os 

pacientes para decorar a unidade psiquiátrica. Após a confecção, os pacientes 

auxiliaram na colocação das bandeirinhas nos diversos espaços do serviço. Em outro 

dia, dando continuidade a essa atividade, foi realizada uma festa junina, com músicas e 

comidas típicas e partidas de jogos envolvendo adivinhação, derrubar latas e acertar 

bolas na boca do palhaço. A terceira atividade realizada foi uma entrevista individual 

com um paciente com diagnóstico de esquizofrenia, abrangendo Histórico de 

Enfermagem e Exame do Estado Mental. A entrevista foi feita dentro de um 

consultório, respeitando a privacidade e a disponibilidade do entrevistado. Foi utilizado 

um instrumento elaborado pelas próprias estudantes com base na teoria do Alcance de 

Metas de Imogene King. Além dos aspectos globais do paciente, foi abordado sobre seu 

conhecimento e pensamentos em relação à sua doença e as medicações que fazia uso, 

interações com álcool e outras drogas, histórico de tratamento e internações, 

sentimentos em relação à sua família e aos profissionais de saúde e suas expectativas e 

objetivos após a alta hospitalar. A teorista contribuiu na sustentação de uma linha de 

pensamento teórico na prática de enfermagem em saúde mental. Posteriormente, essa 

atividade foi discutida em sala de aula, levando a reflexões sobre sua relevância e as 

possíveis intervenções de enfermagem. Imogene King traz a importância da interação 

enfermeiro-cliente para o surgimento de transações que possibilitem atingir metas 

mútuas, prover meios pelos quais sejam atendidas as necessidades do cliente e do 

ambiente. Ela reconhece a influência da interação, o compartilhamento de informações 

para alcançar objetivos pré-estabelecidos4. A terceira atividade realizada durante as 

aulas teórico-práticas foi um grupo de educação em saúde sobre tabagismo. Como 

recursos didáticos foram utilizados vídeos, apresentação de slides e protótipos 

representativos de estruturas corporais. Esse momento foi muito interessante, gerando 

debate, trocas de experiências e esclarecimento de dúvidas. Além dessas atividades 

desenvolvidas com os pacientes, foram realizadas leituras de prontuários e discussão de 

casos com os colegas de turma e a docente para complementar o aprendizado. No fim 

do período de atividades teórico-práticas, foi possível o reconhecimento de dificuldades 

estruturais e de recursos humanos no âmbito do serviço, assim como a falta de 

motivação de alguns pacientes em participar das atividades propostas. Contudo, foi 

possível refletir sobre o papel do enfermeiro no cuidado de pessoas com transtornos 

mentais, como sua prática pode contribuir para a adesão do plano de tratamento 

farmacológico e não farmacológico, para o enfrentamento das dificuldades em 

decorrência do transtorno mental e dos efeitos adversos dos medicamentos, assim como 

esse profissional pode contribuir no fortalecimento da rede de atenção psicossocial. 

Conclusão/Considerações: Entende-se que as experiências relatadas favoreceram a 

qualificação da formação do enfermeiro para o cuidado de enfermagem a pessoas com 

transtornos mentais. As atividades realizadas possibilitaram desenvolver na prática 

empatia, comunicação terapêutica, observação, criatividade, consulta de enfermagem, e 

planejamento e realização de atividades grupais. O exercício proposto permitiu o 
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apuramento do olhar holístico para o paciente com transtorno mental, identificando suas 

características, necessidades e possíveis intervenções. Além disso, possibilitou maior 

entendimento sobre o sofrimento psíquico e a importância da valorização das 

experiências relatadas pelos pacientes, ao mesmo tempo em que proporcionou a eles 

espaço para exercício de autonomia, inclusão social e relacionamento interpessoal.  

Descritores: Enfermagem; Saúde Mental; Cuidados de Enfermagem. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: Atualmente, as monitorias estão sendo utilizadas em muitos cursos 

universitários como mais uma fonte de apoio e inovação do conhecimento para os 

alunos.  A disciplina de Bioquímica é fundamental para os cursos da área da saúde já 

que a mesma apresenta uma característica multidisciplinar, sendo base para 

complementar outras áreas como Fisiologia Humana, Patologia, Farmacologia, 

demonstrando a sua importância nos mais diversos campos da prática profissional¹. A 

Bioquímica, como o próprio nome sugere, estuda as reações químicas que ocorrem em 

organismos biológicos, apesar de abranger os mais variados estudos, tornando possível, 

por exemplo, o entendimento de distúrbios metabólicos e exames clínicos, aguçando a 

capacidade de compreensão de patologias e investigação no âmbito da Enfermagem e a 

aplicação do Processo de Enfermagem (PE) mais efetivo. Na Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), sua carga horária é de 54 horas, contendo em sua grade 

curricular diversos conteúdos, dentre eles: Introdução à Bioquímica, o estudo molecular 

e da síntese de aminoácidos, peptídeos, proteínas e enzimas, a química de carboidratos, 

lipídeos e seus metabolismos, integração e regulação hormonal do metabolismo, além 

da Bioquímica do sangue e equilíbrio ácido-básico. Entretanto, a matéria desperta em 

parte dos alunos medo e apreensão, seja pelo fato do conteúdo ser de extrema 

importância e pré-requisito de várias disciplinas para a Enfermagem ou por ser de mais 

difícil interligação, já que os conteúdos muitas vezes são de aspectos subjetivos, 

exigindo assim dos monitorados um empenho maior na busca do aprendizado. 

Objetivos: Relatar a experiência acadêmica no desempenho das atividades de 

monitorias na disciplina de Bioquímica no curso de Graduação em Enfermagem, 

destacando a sua importância para o exercício pessoal e profissional, além de 

desenvolvimento como estratégia de ampliação do aprendizado. Método: Relato de 

experiência, de caráter descritivo que busca narrar a vivência de uma discente como 

monitora da disciplina de Bioquímica, no curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade do Estado de Santa Catarina, oferecida aos acadêmicos do 3º semestre. 

Atividades estas desenvolvidas no período de 2017.1 a 2017.2. Resultados/Discussão: 

A prática da monitoria é uma oportunidade para o discente desenvolver habilidades 

pertinentes à docência, aprofundar os conhecimentos na área em questão e contribuir 

com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos participantes. Além disso, a função 

é uma experiência extracurricular imprescindível para uma graduação mais completa e 

eficiente, pré-requisito que contribui para diversas áreas já que estimula a ampliação do 

conhecimento contínuo, melhora na comunicação, espírito de liderança, organização do 

trabalho, aguçamento da criatividade, entre outros, elementos estes essenciais para o 
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futuro enfermeiro, independente de que área irá exercer². O entendimento sobre 

estruturas básicas do corpo, da constituição celular, dos mecanismos biomoleculares, 

processos fisiológicos e patológicos ocorrentes no organismo humano são de extrema 

importância para um conhecimento científico na prática da enfermagem e esses eventos 

são estudados através da Bioquímica¹-². A partir da monitoria os acadêmicos que 

cursam a matéria se reúnem em um dado momento juntamente ao monitor para tirar 

dúvidas, trocar experiências e discutir temas ministrados em sala de aula. A 

metodologia aplicada envolveu diferentes modos de retransmissão do conteúdo como, 

através de Power Point, vídeos sobre o conteúdo específico, utilização de quadro 

branco, com representações esquemáticas e desenhos, construção e correção de estudos 

dirigidos e rodas de conversa. Sendo realizados os encontros com a frequência 

quinzenal, em sua maioria, de duração de em média 2 horas, podendo ser marcada com 

monitor bolsista ou voluntário, acontecendo de maneira simultânea em algumas 

situações. Ambos os monitores cumprem a carga horária de 10 horas semanais, onde 

são utilizadas para preparação de estratégias de monitoria, elaboração de perguntas, 

construção de estudos e revisão do conteúdo. Além disso, faz-se uso de uma caderneta 

de anotações onde são registradas as datas, conteúdos abordados e frequência dos 

acadêmicos nos encontros. Os dados registrados neste caderno servirão como subsídio 

para futuras estratégias de monitoria, bem como para avaliar seu papel no desempenho 

acadêmico daqueles que participam das dinâmicas. Outrossim, em atividades 

individuais os recursos utilizados foram o diálogo, sanando dúvidas possivelmente 

presentes, com o auxilio de uma literatura adicional à fornecida pelo professor e 

rediscussão das atividades já executadas. Obtendo a partir do exposto, a oportunidade de 

troca de conhecimento, integração entre a disciplina em específico com outras e com o 

campo prático, além de consolidação do aprendizado. O desafiador trabalho requer do 

monitor o aperfeiçoamento assíduo de conteúdo, a busca e a organização de estratégias 

que facilitem o entendimento dos monitorados. Contudo, ao decorrer do projeto alguns 

aspectos prejudicam a dinâmica como, a baixa adesão às monitorias pelos acadêmicos 

como instrumento de aprendizagem, a pouca participação em atividades pré-

estabelecidas, o desenvolver de estudos dirigidos, o não preenchimento do mesmo, a 

falta de organização das turmas quanto à marcação de datas e horários e a falta de um 

laboratório para possíveis práticas de Bioquímica. Quanto aos resultados alcançados 

referentes aos discentes que buscaram participar das monitorias, pode-se citar, maior 

facilidade na compreensão do conteúdo através da revisão e realização de exercícios 

extraclasse, maior interesse na busca pelo conhecimento dos assuntos abordados em 

aula e na sua relação com a Enfermagem, desenvolvendo a capacidade de resumir e 

integrar os conteúdos, de forma que o discente não adquira uma visão fragmentada, o 

incentivar estudar com antecedência para as provas e o aumento do desempenho na 

realização das atividades propostas pela disciplina. Conclusão/Considerações: A 

monitoria é uma atividade de alta valia, para a consolidação da formação acadêmica, 

que exige domínio da disciplina e capacidade de retransmissão do conteúdo, 

objetivando introduzir o monitor a docência, incentivando a renovação, o 

questionamento e a atualização do seu conhecimento e tornando a disciplina mais 

acessível aos alunos. Contribuindo assim, para que os monitorados possam adquirir 

ainda mais conhecimento, tornando-os multiplicadores de saberes, lapidando a sua 

capacidade de discussão, reflexão e realização da maior compreensão da importância do 

enlace entre a Bioquímica e a prática de Enfermagem. Já que uma vez levados a exercer 

sua capacidade crítica, ao invés de decorar os conteúdos, têm-se um aproveitamento 

maior da disciplina, reduzindo significativamente as deficiências e despertando o 

interesse pela atividade científica. Tornando possível assim, perceber que apensar das 
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dificuldades encontradas obteve-se êxito no alcance dos objetivos estabelecidos, no 

desenvolvimento das atividades propostas na prática do aluno-monitor. A experiência 

exige do mesmo, concentração, responsabilidade, argumentação e domínio do conteúdo, 

proporcionando um aprendizado mútuo. 

Descritores: Bioquímica; Monitoria; Enfermagem; Ensino. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: A monitoria é uma modalidade de ensino e aprendizagem que contribui 

para a formação integrada do acadêmico de enfermagem nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão dos cursos de graduação. É entendida como instrumento para a 

melhoria do ensino de graduação, através do estabelecimento de novas práticas e 

experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e prática e a 

integração curricular em seus diferentes aspectos, e tem a finalidade de promover a 

cooperação mútua entre acadêmicos e docentes assim como a interação com o professor 

e como as suas atividades técnicas-didáticas1. Para tornar-se monitor, é necessário um 

grande interesse do acadêmico, pois o mesmo tem de ir à busca do conhecimento além 

de buscar compreender as principais dificuldades dos discentes monitorados, 

auxiliando-os a entender de forma mais prática o que é apresentado em sala de aula2. 

Neste sentido, o exercício da monitoria é uma oportunidade para o acadêmico 

desenvolver habilidades inerentes à docência, aprofundar conhecimentos na área 

específica e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos demais acadêmicos 

monitorados3, além de que, o fato de o monitor estar em contato direto com os alunos, 

na condição também de acadêmico, propicia situações extraordinárias e únicas, que vão 

desde a alegria de contribuir, pedagogicamente, com o aprendizado de alguns, até a 

momentânea desilusão em situações em que a conduta de alguns alunos mostra-se 

inconveniente e desestimuladora1. Objetivos: Relatar a experiência de discente de 

graduação em enfermagem no desempenho das atividades de monitoria na disciplina de 

Enfermagem no cuidado da mulher e recém-nascido, dando ênfase na melhoria do 

processo de ensino-aprendizado agregado pela monitoria, para facilitar a compreensão 

dos estudantes ingressantes em cursos de saúde, especialmente no curso de Enfermagem 

da Universidade do Estado de Santa Catarina. Método: Trata-se de um estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir da vivência discente na 

monitoria da disciplina Enfermagem no cuidado à mulher e ao recém-nascido. As 

atividades de monitoria deram ênfase na melhoria do processo de ensino-aprendizado, 

para facilitar a compreensão dos estudantes ingressantes em cursos de saúde. A 

disciplina no curso de enfermagem da UDESC é oferecida no sexto semestre de 

graduação, e oferece vagas para voluntário e bolsista. As atividades de monitoria 

ocorreram semanalmente cumprindo os horários estabelecidos, com os encontros 

mailto:andrielischmitz4@gmail.com


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

48 
 

 

 

realizados no laboratório de semiologia e em sala de aula, até o momento tiveram como 

principal enfoque sanar as dúvidas dos acadêmicos, conforme solicitação dos mesmos. 

Além disso, objetivando um melhor entendimento do conteúdo, foram elaborados 

estudos dirigidos, que posteriormente foram discutidos e corrigidos em sala de aula. 

Resultados: A partir das experiências oriundas das monitorias tornou-se possível 

evidenciar que: 1) A referida disciplina é fundamental para os cursos da área da saúde, 

em especial para o curso de enfermagem, pois proporciona ao acadêmico, conhecimento 

teórico-prático, tornando-o capaz de planejar e prestar assistência a mulheres, da 

puberdade ao climatério, assim como a recém-nascidos e suas famílias, por meio de 

atuação em conjunto com a equipe de profissionais da saúde, com o compromisso de 

defender com o menor risco possível, a vida do paciente, bem como atuar de forma 

preventiva, com postura ética e humanitária, utilizando os princípios técnico-científicos 

apreendidos e integrando o conhecimento de pesquisa ao cuidado da mulher no seu 

contexto familiar e social; 2) Proporciona ao acadêmico uma interação com o docente, 

permitindo assim que este desenvolva competências e habilidades que futuramente 

poderão ser úteis em sua vida profissional; 3) Possibilita ao acadêmico um maior 

desenvolvimento pessoal, descoberta de uma nova vocação, assim como possibilita uma 

troca de conhecimentos entre professor orientador e monitor; 4) Oportuniza o 

aprimoramento de seus conhecimentos sobre a matéria em questão assim como 

possibilita um maior contato com os acadêmicos; 5) Estabelece um vinculo interpessoal 

entre discentes e monitor, fazendo com que estes se sintam mais a vontade para 

solicitarem auxílio nas atividades e nos esclarecimentos das dúvidas; 6) Auxilia na 

compreensão dos alunos em relação à matéria, incentivando-os a sanar suas dúvidas e 

contribuindo para formação intelectual destes alunos; 7) Viabiliza uma melhor 

organização, desempenho além de contribuir para uma melhor aproximação entre 

professor e discentes monitorados; 8) instiga a busca para aperfeiçoar-se 

continuadamente, procurando sempre estar atualizado e aprofundar-se em relação aos 

conhecimentos científicos da matéria; 9) Contribuem com questões voltadas ao 

conhecimento científico, pois permite ao acadêmico vivenciar a docência, rotinas do 

laboratório, assim como participar do planejamento de atividades, novas estratégias e 

metodologias em prol do desenvolvimento de conhecimento; 10) fomenta as práticas do 

uso de metodologias ativas tornando o ensino mais dinâmico e consolidado propiciando 

que o acadêmico se torne participante na construção do conhecimento, investigue, 

busque, associe o tema com sua realidade, pois só assim será possível desenvolver o 

conhecimento com um alicerce sólido. Conclusão: Ao longo das monitorias realizadas 

foi possível observar a evolução no que diz respeito à associação com as demais 

disciplinas da grade, bem como uma melhor compreensão dos conteúdos abordados. A 

monitoria vem como um auxilio diante das fragilidades dos estudantes e busca enaltecer 

as potencialidades, neste sentido estabelece-se uma cumplicidade entre o monitor e os 

acadêmicos beneficiados diante dos resultados positivos ao superar suas fragilidades no 

processo de aprendizagem onde ambas as partes envolvidas se beneficiam no processo. 

Essa cumplicidade se estende ao professor orientador, visto que para a aquisição de 

resultados positivos os monitores precisam ser assessorados por orientadores 

qualificados na busca de fomentar estratégias e no cotidiano para as atividades 

realizadas em parceria. Além disso, o programa proporciona a possibilidade de melhorar 

o potencial acadêmico, contribuir para a formação profissional e vivenciar a docência 

tanto em seus aspectos satisfatórios como insatisfatórios. Entretanto quando o 

acadêmico se depara com resultados positivos, tais resultados, implicam de forma direta 

na motivação deste acadêmico para o desenvolvimento de novas metodologias e 

estratégias para viabilizar o entendimento do conteúdo em todas as suas esferas. 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

49 
 

 

 

Ademais, é fundamental a compreensão e internalização do conteúdo por parte dos 

estudantes para que os conhecimentos obtidos através da disciplina possam ser 

vivenciados na prática visto que serão essências para o desenvolvimento de um olhar 

crítico do acadêmico enquanto futuro profissional de saúde. 

Descritores: Ensino; Enfermagem; Educação em saúde.   

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO  

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) é fruto de uma luta política da qual 

participaram movimentos populares, associações de moradores, profissionais de saúde, 

que, no movimento da reforma sanitária, buscaram a construção de uma agenda de 

discussão positiva de direitos sociais. No setor saúde esse processo tem significado a 

defesa e a construção de um sistema universal e includente, pluralista e democrático 

pela municipalização dos serviços. Desde a sua concepção ele tem, entre suas 

características mais importantes, o controle social, a gestão única em todas as esferas do 

governo, pautando-se nos eixos da eqüidade, universalidade e integralidade.1 Dentro 

desse sistema temos a ação das agentes comunitárias de saúde (ACS) que passou a ser 

considerada categoria profissional em 10 de julho de 2002, após disputa de interesses 

sobre mercado de trabalho e controle do exercício profissional, em que se debatiam 

mais do que os próprios ACS, outros atores políticos e sociais, numa discussão que se 

distanciou totalmente da questão essencial e existencial do agente comunitário perante a 

sociedade e o serviço de saúde – a democratização do conhecimento2.O ACS é uma 

figura fundamental na saúde da família, pois possibilita que as necessidades da 

população cheguem à equipe de profissionais, que irá intervir junto à comunidade. O 

Agente também mantém o fluxo contrário, transmitindo à população informações de 

saúde3. Com o passar do tempo, o agente comunitário de saúde foi construindo junto 

com a equipe a sua função, ocupando o lugar de articulador entre a comunidade e a 

equipe de saúde, ampliando o poder de atuação junto à população e qualificando a 

assistência prestada1.O ACS é um cidadão que emerge das comunidades e se integra às 

equipes de saúde, sem trazer qualquer bagagem cultural ou técnica, específicas a essa 

área. Esse papel lhe é conferido pela instituição executora das políticas públicas de 

saúde, dando-lhe acesso a novas práticas, mediante incipientes dinâmicas de 

capacitação. Tal processo envolve uma parceria com outros espaços institucionais 

pertinentes ao contexto social onde esse agente atuará2.Este perfil vem sofrendo 

mudanças, em especial no que se refere às competências técnicas e políticas esperadas 

na atuação do ACS. Ao complexo conjunto de motivações e necessidades sociais, 

institucionais e pessoais que levam uma pessoa moradora em áreas periféricas a 
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ingressar no ofício de ACS, vem se somando a mobilização coletiva dessa classe pelo 

reconhecimento do seu trabalho5. Realizar capacitações para os agentes comunitários de 

saúde separadamente dos demais membros da equipe, potencializa a dificuldade de 

inserção desses profissionais nas equipes das unidades básicas de saúde e o 

desconhecimento da sua função1. No entanto, implantar formas mais abrangentes e 

organizadas de formação e capacitação dos ACS, mediante um projeto nacional, 

estimulado pelo ministério da Saúde (MS), buscando incorporar-se e utilizar 

experiências existentes. O processo de qualificação do ACS ainda é desestruturado, 

fragmentado, e, na maioria das vezes, insuficiente para desenvolver as novas 

competências necessárias para o adequado desempenho de seu papel. Os programas 

educacionais devem ser elaborados e baseados no desenvolvimento de competências, 

utilizando métodos de ensino-aprendizagem inovadores, reflexivos e críticos, centrados 

no estudante, e, quando possível, incluindo novas tecnologias, como a educação à 

distância. Além disso, dentro desse contexto, o desenvolvimento de algumas 

competências transversais, como a capacidade em trabalhar em equipe e a comunicação, 

devem fazer parte de qualquer programa educacional do ACS e dos outros profissionais 

de saúde4. Objetivos: Relatar a experiência de capacitações realizadas a agentes 

comunitárias de saúde de uma Unidade Básica de Chapecó- SC, pelas acadêmicas de 

Enfermagem da sétima fase da Universidade Federal da Fronteira Sul- UFFS através de 

suas atividades teórico práticas. Método: A capacitação desenvolvida para as agentes 

comunitárias foi realizada no momento em que elas estavam disponíveis e permaneciam 

na Unidade a atividade ocorre no mês de Maio de 2017. A capacitação aconteceu 

através de uma dinâmica abordando o assunto de climatério e menopausa com perguntas 

objetivas em que as mesmas fossem respondendo espontaneamente a fim de tirar 

dúvidas e que estas informações também sejam repassadas da forma correta durante as 

visitas domiciliares. Resultados/Discussão: A capacitação contou a participação de seis 

ACS, onde foi utilizado de uma dinâmica em que obtinha seis perguntas de 

conhecimento comum, foi passada uma bolinha de papel com cores entre meio as 

folhas, foi tocada uma musica e no momento em que parasse a pessoa que estivesse com 

a bola descascaria para ver a cor correspondente à pergunta. O assunto escolhido hoje 

em dia é muito discutido, mas ainda existem muitas dúvidas, pois o climatério é uma 

etapa importante da vida da mulher, caracterizando-se pela diminuição gradual da 

produção de hormônios sexuais femininos a partir dos ovários. Esse fato predispõe as 

mulheres a um conjunto de sinais e sintomas desagradáveis, denominados como 

síndrome do climatério, além de patologias decorrentes desta fase, como osteoporose e 

doenças cardiovasculares, entre outras. A intensidade das modificações presentes no 

climatério depende do ambiente sociocultural, das condições de vida da mulher e do 

grau de privação estrogênica5. Podemos perceber durante a dinâmica que mesmo as 

mulheres sofrendo com os vários sinais e sintomas do climatério, algumas ainda 

desconhecem ou até mesmo não se identificam com a maioria das alterações hormonais 

que ocorre, mas não somente as hormonais existem também as alterações fisiológicas e 

emocionais, pois o climatério é a fase da vida feminina na qual ocorre a transição do 

período reprodutivo ao não reprodutivo e algumas veem isso com uma doença, mas não 

passa de um processo normal da mulher que deve ser trabalhado para desmistificar a 

cultura imposta. Nessa conjuntura, reconhece-se a importância de preservar o bem-estar 

e a qualidade de vida no climatério tendo em vista o aumento de mulheres climatéricas 

– frente à mudança do perfil populacional decorrente da elevação na expectativa de vida 

das brasileiras e da população mundial5. Em face desta necessidade, torna-se relevante 

conhecer as concepções dessas mulheres sobre as mudanças que estão ocorrendo em seu 

corpo, sendo o profissional de saúde fundamental nesse processo de esclarecimento, 
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atuando não apenas para prevenir e/ou amenizar sinais e sintomas climatéricos, mas 

para fortalecer o auto-cuidado5. Portanto, foi possível observar que as ACS se sentiram 

satisfeitas com a dinâmica realizada e as informações repassadas se tornaram 

fundamental para que no momento das visitas domiciliares as mulheres que tivessem 

alguma dúvida sobre este período que não deve ser considerada uma doença, mas sim 

um processo natural de toda mulher, elas pudessem conversar sobre com mais 

empoderamento e conhecimento, pois a ACS são um dos primeiros acessos com a 

comunidade e a Unidade Básica de Saúde, as mesmas normalmente fazem parte da 

comunidade e já possui certa intimidade com a população o que facilita o acesso dos 

usuários a unidade, ao trazer dinâmicas o momento de adquirir conhecimento se torna 

mais prazeroso e a aprendizagem se torna facilitada, é importante também utilizar de 

uma linguagem de conhecimento comum para facilitar o entendimento. Além disso, este 

momento de dinâmicas é possível com que as ACS coloquem suas experiências e tirem 

suas duvidas a respeito, sem medo de falar sobre. Conclusão/Considerações: A 

construção do conhecimento não se faz de uma hora para outra se leva tempo e 

dedicação, e no momento em que se é possível repassar o conhecimento adquirido é 

muito gratificante, enxergar a necessidade das ACS foi fundamental, e no momento em 

que a ideia foi trazida animou a todos do grupo, a enfermagem deve ter um olhar amplo 

e ver quais são as necessidades do local, e impor ações que abranjam a população como 

um todo. Como acadêmica de enfermagem a capacitação serviu não somente para 

agregar conhecimento para as ACS, mas para todas do grupo, percebi o quanto é bom se 

sentir empoderada de conhecimento e poder repassar adiante. Momentos como este 

deveriam ocorrer mais vezes, deve ainda haver mais oportunidades para que acadêmicos 

de enfermagem possam realizar capacitações com as ACS que muitas vezes já estão 

sem receber alguma fonte de conhecimento há um tempo prolongado, pois esse 

conhecimento também será repassado para a população assim formando uma rede de 

transmissão sabedoria. Portanto, a construção do conhecimento adquirido ao longo da 

graduação pode ser repassada de forma coerente e satisfatória para as ACS e para o 

grupo que o realiza também, estabelecendo assim também relações mais próximas a 

aquelas que fazem o elo entre a comunidade e a Unidade Básica de Saúde. 

Descritores: Climatério; Menopausa; Capacitação em Serviço. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO  

Introdução: Na grade curricular do curso de graduação em Enfermagem o “Estágio 

Curricular Supervisionado I” (ECSI) e obrigatório, tem por objetivo a reflexão teórico-

prática das disciplinas estudadas no curso para que se consolide a formação do 

enfermeiro. Além de oportunizar o desenvolvimento de habilidades e atitudes 

necessárias à sua atuação profissional. Esse momento do estágio propicia o intercâmbio 

de informações e aplicação em situação concreta do conhecimento acadêmico 

construído no período da graduação preparando o estagiário para o pleno exercício 

profissional. Em outras palavras, O ECSI possibilita ao acadêmico consolidar o 

conhecimento teórico com o prático construídos/desenvolvidos ao longo dos anos de 

graduação. Sendo assim, o ECSI pode ser desenvolvido em qualquer área de 

abrangência da enfermagem desde que a universidade tenha convênios com as 

instituições requeridas. Neste caso, o estágio está sendo desenvolvido no setor do 

Ambulatório de Quimioterapia de um hospital de referência para o Oeste de Santa 

Catarina. Tendo em vista o descrito acima, podemos considerar o câncer como um 

grave problema de saúde publica, tanto nos países desenvolvidos quanto nos em 

desenvolvimento. É uma patologia que traz impacto e mudanças na dinâmica do 

individuo e da família. O tratamento quimioterápico tem como objetivo destruir ou 

controlar a multiplicação e o crescimento das células cancerígenas. É um tratamento 

amplamente utilizado adjuvante ou paliativo em neoplasias malignas. Contudo, por ser 

um tratamento sistêmico, a quimioterapia atinge indiscriminadamente todas as células 

do organismo, principalmente células de rápida proliferação, produzindo efeitos 

adversos, os quais estão diretamente relacionados ao estado do paciente, estadiamento 

da doença e também das drogas usadas1. Acredita-se que, para proporcionar assistência 

de enfermagem resolutiva e integral ao paciente oncológico, se torna relevante o 

contínuo aprimoramento dos conhecimentos técnico-científicos, bem como o 

estreitamento das relações interpessoais, promovendo ações de saúde e práticas 

educativas eficazes no decorrer do tratamento, que possibilitem minimizar o sofrimento 

de todos os envolvidos no processo de cuidar2. A ação educativa é uma estratégia que 

objetiva capacitar indivíduos e família para assumirem ou ajudarem na melhoria das 

condições de saúde e fazem parte do processo rotineiro do Ambulatório de 

Quimioterapia. Olhando por este viés, Sarmento (2016)3 relata que os familiares julgam 

importante que as orientações sejam realizadas pelos profissionais, que conhecedores do 

assunto o abordam de forma clara e objetiva, esclarecendo com propriedade as duvidas 

manifestadas pelo individuo e família. Objetivos: Relatar a experiência de prestar 
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orientação oncológica no Ambulatório de Quimioterapia de um hospital do Oeste de 

Santa Catarina, durante as atividades teórico-práticas constantes do componente ECSI, 

do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul- 

UFFS, no período de Marco de 2018. Método: As orientações ocorrem durante o 

Estágio Curricular Supervisionado no ambulatório de quimioterapia em um hospital 

referencia no Oeste de Santa Catarina, no momento em que os pacientes aguardam para 

o inicio da primeira quimioterapia. Resultados/Discussão: A primeira sessão de 

quimioterapia é permeada de dúvidas e incertezas, pois, apesar das informações o 

ambiente hospitalar desperta um mundo de emoções, deixando o indivíduo e familiar 

apreensivos. Além de superar o aspecto burocrático, o individuo e familiar precisam 

assimilar as informações sobre quimioterapia e cuidados antes, durante e após a 

aplicação do quimioterápico, bem como seus afeitos adversos de maior ou menor 

intensidade sabendo que esse processo é um desafio mutuo. Neste sentido, a equipe de 

enfermagem desempenha um papel preponderante, pois, são profissionais que prestam o 

cuidado durante toda a sessão quimioterápica e podem prestar um cuidado mais 

humanizado minimizando assim o sofrimento do paciente oncológico e seu familiar. 

Como acadêmica, prestar orientação oncológica foi um aprendizado, pois o curso não 

abrange uma disciplina voltada ao cuidado ao doente oncológico. Dentro da orientação 

oncológica, é importante destacar o que é a quimioterapia logo trazendo seus possíveis 

efeitos colaterais, sendo que estes podem não ocorrer para todos os pacientes que 

passam por esse processo. Vale ressaltar que um paciente oncológico também necessita 

de cuidados que eles mesmos devem prestar atenção, como: cuidados pessoais, 

alimentação, surgimento de possíveis infecções, ambientes não apropriados e alguns 

sintomas específicos que caso ocorra deve-se procurar atendimento imediatamente. 

Com isso, foi possível entender a importância desse passo importante que é a orientação 

ao paciente oncológico além de permitir entender sobre a necessidade de ampliar os 

conhecimentos para melhor assisti esses pacientes. É papel da enfermagem esclarecer 

dúvidas decorrentes do tratamento oncológico, o que pode contribuir para reduzir a 

apreensão por parte do paciente, bem como torná-lo mais confiante quanto ao seu 

processo de cura4.  Nesse sentido, o maior contato e a disponibilidade para fornecer 

informações contam a favor do serviço no atendimento ao paciente, uma vez que, ao 

ampliar o conhecimento dos indivíduos, se podem contribuir para a melhora na 

comunicação entre o ele e os profissionais, promovendo maior segurança durante o 

tratamento1. Portanto, compete ao enfermeiro facilitar o processo de tratamento do 

paciente, proporcionando qualidade na assistência e diminuindo o impacto gerado nessa 

situação de estresse, através de orientações apropriadas acerca da terapêutica proposta5, 

como também, verificar quais as estratégias utilizadas por ele, para lidar com as 

limitações da doença, a fim de estabelecer um plano de cuidados integral e individual, 

que possibilite reconhecer os principais fatores psicológicos, sociais, físicos e espirituais 

que afetam a sua saúde e seu bem-estar1. Conclusão/Considerações: As informações 

sobre a quimioterapia, efeitos adversos e cuidados a saúde é estratégia importante e 

necessária dentro do Ambulatório de Quimioterapia e, a enfermagem tem um papel vital 

no desempenho desta função. Podemos ressaltar ainda, a importância da 

instrução/preparo do enfermeiro no processo de orientação e prestação de cuidados 

exclusivos ao paciente oncológico, pois, percebe-se que, esse aspecto de preparo do 

enfermeiro demanda a necessidade do conhecimento dos últimos avanços na área do 

tratamento, independentemente da estrutura na qual está inserido. Sendo assim, a partir 

da vivência como acadêmica em um setor complexo como este, tirar um momento para 

conversar/repassar conhecimento com o paciente, é extremamente importante de modo 

a perceber que somente pelas palavras ou até mesmo um sorriso o quanto se sentem 
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aliviados por terem recebidos atenção e as orientações necessárias para o inicio de 

tratamento. Portanto, deve-se buscar sempre a melhoria através do conhecimento 

específico, para assim realizar as orientações de forma coerente, clara e compreensivas 

para melhor esclarecer as dúvidas dos usuários ativos nesse ambiente. 

Descritores: Quimioterapia; Orientação; Oncologia; Terapêutica; Hospital. 

Eixo temático: Ensino  
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RESUMO  

Introdução: As práticas integrativas e complementares têm sido implementadas na área 

da saúde como um recurso terapêutico que objetiva desenvolver mecanismos naturais de 

prevenção de agravos e da recuperação do bem-estar a partir de uma assistência 

acolhedora com o estabelecimento de vínculos entre os sujeitos¹. Para o 

desenvolvimento destas práticas terapêuticas, fez-se necessário a efetivação de um 

movimento no qual foi identificada uma metodologia inovadora de aprender sobre a 

saúde de acordo com condutas singulares, que vão em desencontro da tecnologia e da 

terapia farmacológica impostas atualmente, principalmente no âmbito da saúde da 

mulher². No que diz respeito a assistência das gestantes ao longo do seu período 

gravídico e puerperal, a utilização das práticas integrativas e complementares lhes 

oportunizou a escolha do uso de um método que pode proporcionar o equilíbrio de bem-

estar entre o corpo e a mente, reduzir a necessidade do uso de medicamentos durante o 

processo da gestação, minimizar as necessidades de intervenções cirúrgicas, diminuir os 

custos durante a gravides, dar autonomia a mulher para que ela possa participar das 

escolhas e condutas a serem tomadas sobre si fazendo com que ela consiga desenvolver 

o seu próprio auto cuidado e contribuir para a prevenção dos agravos, sendo está última 

a principal vantagem do uso destas metodologias terapêuticas. A partir dos benefícios 

mencionados oriundos destas práticas que tendem a complementar a assistência à saúde 

da mulher, no país, as que são ofertadas compreendem a Medicina Tradicional-Chinesa 

Acupuntura, a Homeopatia, as Plantas Medicinais e Fitoterapia, o Termalismo Social/ 

Crenoterapia e a Medicina Antropofósica¹. Objetivos: Refletir sobre a utilização das 

terapias complementares e alternativas no período gravídico-puerperal e a importância 

da equipe de enfermagem sobre a assistência humanizada durante esse período. 

Método: Trata-se de um relato te experiência de caráter qualitativo reflexivo, o qual 

utiliza como principais fontes de reflexão as observações efetuadas nas Atividades 

Teórico Práticas do Curso de Graduação em Enfermagem, fundamentadas pela  Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS) 

e pesquisas documentais que buscam ressaltar o uso das práticas integrativas e 

complementares na gestação e as implicações oriundas destas para a mulher durante este 

período. Resultados/Discussão:  No Brasil com o intuito de atender as petições das 

diretrizes e das Conferências Nacionais de Saúde (CNS), foi aprovada no ano de 2006, a 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS¹. Tendo em vista a 

abrangência do ser humano como um todo e respeitando os seus princípios e valores, as 
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Práticas Integrativas e Complementares (PICs) compuseram um método assistencial 

holístico, no qual há um equilíbrio científico, tecnológico e humanitário na assistência à 

saúde. No âmbito da saúde da mulher, as PICs reforçam o seu direito de ser agente do 

próprio destino, podendo controlar as ações em saúde desenvolvidas sobre si e sobre o 

seu corpo. Tais práticas procuram reforçar que a mulher tenha autonomia para 

desenvolver o seu autocuidado analisando criticamente a sua realidade e o meio ao qual 

está inserida. As estratégias terapêuticas diferenciadas permitem que a mulher usufrua 

de recursos simples, baratos e seguros, que convergem com a humanização da 

assistência caso seja esta a sua escolha na realização do parto, por exemplo. A utilização 

das PICs provoca sensações de bem-estar, relaxamento, diminuição dos sintomas físicos 

principalmente no momento do parto, auxiliando a mulher de maneira a diminuir as 

suas angústias, ansiedade, medo e dor. No período do trabalho de parto propriamente 

dito, o uso destas práticas não convencionais tem contribuído para o empoderamento 

feminino, a aceleração do processo de parturição, o respeito a autonomia da parturiente, 

bem como a atividade de parir de maneira fisiológica e natural durante a realização do 

parto. Em relação as questões éticas envolvidas na oferta da assistência e do cuidado as 

usuárias dos serviços de saúde, elas possuem o direito de receber as informações 

relevantes sobre as diferentes possibilidades terapêuticas pelas quais poderão optar. 

Neste sentido, é imprescindível que a enfermagem como ciência do cuidado compartilhe 

as informações sobre as práticas complementares e que esclareça as dúvidas que por 

ventura poderão surgir. As manifestações das mulheres quanto a utilização das PICs 

deve ser considerada, pois além de serem optativas, elas se apresentam com 

intensidades distintas, podendo ter mais ou menos efetividade em cada caso. Desta 

forma é estabelecida a importância da escuta acolhedora e da visão holística sobre cada 

indivíduo, para que possa ser considerada a singularidade da mulher durante o seu ciclo 

gravídico e puerperal, perpassado por estas etapas de maneira saudável centrada em 

uma assistência individualizada. Contextualizando a ideia de que as mulheres são ativas 

nas escolhas das suas terapêuticas é fundamental que a enfermagem promova a 

informação das suas clientes com o intuito de desenvolver o seu autocuidado com 

satisfação e bem-estar. Conclusão/Considerações: A partir das experiências 

vivenciadas foi possível perceber que a implementação das práticas integrativas e 

complementares no processo gravídico e puerperal ainda permanecem incipientes na 

prática, necessitando de mais esclarecimentos e informações a respeito da melhor 

escolha do método no atendimento à mulher principalmente durante o trabalho de parto. 

Nota-se que a enfermagem possui papel fundamental na educação e na informatização 

das pacientes quanto as terapêuticas que serão realizadas, fazendo com que a própria 

mulher opte pela utilização ou não das PICs. Considerando a integralidade nos serviços 

de saúde como um princípio estabelecido pelas políticas do país, os profissionais da 

saúde têm o dever de ofertar todos os tipos de métodos disponíveis aos usuários do 

serviço de saúde, fazendo com que estes possuam clareza das práticas realizadas, bem 

como tenham concordâncias das condutas desenvolvidas para a promoção da sua saúde. 

Pode-se inferir que a utilização das PICs durante a gestação, parto e puerpério das 

mulheres têm resultado em experiências exitosas uma vez que muitas delas acabam por 

desenvolver a sua autonomia e o sentimento positivo da utilização dessas práticas. 

Ainda, a carência de estudos nessa perspectiva abordada torna-se um desafio para que 

profissionais, principalmente da enfermagem, possam direcionar o cuidado profissional 

quanto a promoção da saúde a partir de uma metodologia complementar e integrativa 

aos tratamentos clínicos das mulheres durante o seu período gestacional. 

Descritores: Terapias Complementares; Saúde da Mulher; Autonomia Pessoal. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: no cenário da saúde brasileira, as mulheres são a maioria da 

população, podendo ser consideradas as principais usuárias do Sistema Único de Saúde 

(SUS). As mulheres frequentam os serviços para cuidar da sua saúde, e como cuidadora 

de crianças, adolescentes e idosos do seu círculo familiar¹. As mulheres têm maior 

longevidade do que os homens, porém adoecem mais, e isso tem relação com trabalho e 

a sociedade, sobrecarga com as responsabilidades domésticas, além de outros fatores, 

como raça, etnia e situação de pobreza e desigualdade, mais do que com os fatores 

biológicos¹. A Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) 

apresenta ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, 

englobando a assistência à mulher em ginecologia, no diagnóstico e tratamento de 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), no pré-natal, parto e puerpério, 

planejamento familiar, climatério, câncer do colo do útero e de mama, e outras 

necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres¹. O câncer do 

colo do útero, também chamado de neoplasia cervical, é causado pela infecção de 

alguns tipos de vírus oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV). Muito 

frequentemente não causam doença, mas em alguns casos, podem ocorrer alterações 

celulares e evoluir para câncer. Essas alterações das células são identificadas facilmente 

por meio do exame citopatológico do colo do útero, por isso a importância da realização 

periódica deste exame². Para o ano de 2016, no Brasil, foram estimados 16.340 casos 

novos de câncer do colo do útero, com um risco estimado de 15,85 casos a cada 100 mil 

mulheres, e sua estimativa para 2018 é de aproximadamente 16.370 novos casos². As 

necessidades e demandas em saúde da mulher requerem por parte dos gestores uma 

organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) na perspectiva de cumprir três funções 

de modo ampliado: atender a 90% dos problemas de saúde mais comuns; coordenar e 

ordenar fluxos e contrafluxos de pessoas; e a responsabilização pela saúde da população 

usuária que está adstrita. A população de uma RAS não é a população dos censos 

mailto:veramgarcia1@gmail.com


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

60 
 

 

 

demográficos, mas a população cadastrada e vinculada às equipes de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF)³. Um dos pontos da RAS no município, é a Rede Feminina de 

Combate ao Câncer (RFCC) de Chapecó, fundada em agosto de 1982, e é uma entidade 

filantrópica que oferece serviços especializados as mulheres. Diante disso, e em 

consonância com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de enfermagem, que 

estabelecem que na formação do enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos, os 

cursos de enfermagem devem incluir o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) em 

hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e 

comunidade, a fim de desenvolver competências e habilidades4, optou-se por 

desenvolver o estágio nesse serviço. Objetivo: Descrever um recorte das vivências 

decorrentes da inserção acadêmica de enfermagem em um serviço especializado em 

saúde da mulher. Método: Trata-se de um relato de experiência a partir das vivências 

oportunizadas pelo ECS II da 10ª fase do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) Oeste, durante o primeiro semestre 

de 2018 na RFCC de Chapecó. Este serviço oferece a população ambulatório amplo e 

bem equipado, laboratório, salas de palestra e recreação e a casa de apoio à criança e 

mulheres em tratamento oncológico, com horário de funcionamento das 08:00h às 

12:00h e das13:00h às 17:00h de segunda a sexta-feira. O recorte das atividades estão 

organizados em dois eixos (I) atividades assistenciais inerentes a prática profissional do 

enfermeiro, e (II) atividades de gerenciamento em saúde e enfermagem. 

Resultados/Discussões: Na RFCC foram desenvolvidas diversas atividades. Em relação 

ao eixo (I) “atividades assistenciais inerente a prática profissional do enfermeiro”, foram 

realizadas consultas de enfermagem, com foco no rastreamento do câncer do colo do 

útero e mamas, por meio da coleta do exame citopatológico e exame clínico das mamas, 

e encaminhamento para a mamografia quando necessário, sendo a faixa etária de 

rastreamento a partir de 40 anos, com realização bianual, e anualmente a partir de 35 

anos, quando há história de risco familiar.  Estas atividades são realizadas por três 

enfermeiras com a colaboração das acadêmicas. A consulta de enfermagem tem um 

papel fundamental na prevenção de câncer do colo do útero e de mama, já que estes 

tipos de câncer estão entre as principais causas de mortalidade feminina no Brasil¹. 

Após laudo do citopatológico, quando identificada alguma alteração, é realizado o 

encaminhamento para tratamento de inflamações/vulvovaginites, IST’s, alterações e 

suspeitas de lesões de baixo e alto grau. O tratamento das mulheres com inflamações e 

IST’s são encaminhados para Unidade Básica de Saúde (UBS) e as alterações e lesões 

de baixo e alto grau são agendadas para tratamento com ginecologista que atua na 

RFCC, proporcionando assim a continuidade do cuidado e favorecendo o seguimento 

dos caso.  No que se refere ao eixo (II) “atividades de gerenciamento em saúde e 

enfermagem”, foram desenvolvidas algumas atividades que tem relação com as 

atribuições desenvolvidas pelo enfermeiro naquele serviço, como: organizar as 

consultas de enfermagem por meio do agendamento e atendimento à livre demanda; 

realizar busca ativa das faltosas; atuar na manutenção do sistema de informação do 

câncer do colo do útero e mama (SISCAN) e do Sistema de Gestão Clínica da RFCC 

(Wcare), gerar relatórios de produção; e fazer o acompanhamento do seguimento das 

mulheres com lesões. No trabalho gerencial, o enfermeiro realiza a organização do 

trabalho e dos recursos humanos de enfermagem. Para a execução deste processo, é 

necessário um conjunto de instrumentos próprios da gerência, que inclui, o 

planejamento, o dimensionamento de pessoal de enfermagem, educação continuada e/ou 

permanente, supervisão e avaliação do desempenho5. Durante a vivência do ECS II foi 

observado que a enfermeira responsável pela RFCC, organiza os recursos humanos 

através da escala de trabalho, supervisiona e avalia o desempenho do serviço de saúde 
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por meio da manutenção do SISCAN, acompanhamento das usuárias em tratamento e 

pelos relatórios de produção. Conclusão/Considerações: As vivências acadêmicas no 

ECS II, permitiram aos discentes uma aproximação entre ensino e serviço, fortalecendo 

a associação entre teoria e prática em um cenário de atenção especializada, contribuindo 

para a formação acadêmica e profissional de modo crítico reflexivo, e reconhecendo a 

importância do profissional enfermeiro na atenção à saúde da mulher. As atividades 

assistenciais desenvolvidas com maior ênfase foram a consulta de enfermagem com o 

exame clínico de mamas e a coleta do exame citopatológico do colo do útero. No que se 

refere ao gerenciamento em saúde e enfermagem destacou-se a organização do processo 

de trabalho e o uso dos sistemas de informação como ferramentas indispensáveis para a 

prática profissional. Assim, percebe-se que o enfermeiro desempenha um papel 

indispensável na atenção à saúde da mulher, e na organização do processo de trabalho. 

Portanto, pode-se considerar a RFCC como um cenário privilegiado de atenção 

especializada à saúde da mulher para o desenvolvimento do ECS II, uma vez que 

favorece a identificação do papel do enfermeiro em meio as atividades que envolvem o 

cuidado e o gerenciamento do serviço. 

Descritores: Enfermagem; saúde da mulher; prevenção de doenças. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO  

Introdução: O cenário da saúde está em constante mudança e alguns fatores são 

determinantes para a qualidade da assistência ofertada pelos serviços de saúde. Novos 

traços epidemiológicos populacionais, aperfeiçoamento da medicina diagnóstica, 

tratamentos de alta complexidade, crescimento da indústria farmacêutica, multiplicidade 

de convênios de saúde e políticas nacionais em saúde, são alguns fatores que estão 

relacionados ao cenário atual e mantém relação estreita com a qualidade dos serviços 

prestados.1 As instituições de saúde começam a observar os fluxos de trabalho buscando 

a excelência do serviço prestado. A atuação da equipe de enfermagem tem relação direta 

com o serviço de auditoria, contribuindo para a mensuração dos itens auditados, 

registros fidedignos da terapêutica utilizada e ainda, com os aspectos que envolvem o 

faturamento hospitalar. O principal instrumento utilizado pelo serviço de auditoria está 

baseado na assistência de enfermagem e nos registros produzidos pela mesma no 

prontuário do paciente, visto que a estadia do cliente no hospital fica registrada no 

prontuário do paciente contendo todas as atividades, intercorrências e procedimentos 

realizados com o paciente.2 Considerando a especificidade do hospital, como entidade 

prestadora de serviço na área da saúde e seus amplos processos de trabalho, é 

importante a adoção de estratégias que possam acompanhar e fornecer informações que 

vislumbrem a qualidade do serviço oferecido a clientela, bem como assegurar os 

repasses financeiros adequados e justos. Dessa forma, a auditoria de enfermagem 

contribui para a melhoria de processos assistenciais, quando mantém uma relação 

dialógica com o serviço, na proposição de protocolos assistenciais, capacitações 

profissionais, também contribuindo para a gestão, ao apresentar indicadores, noções de 

desperdícios ou ausência de registros, que repercutem na conta médico hospitalar. 

Objetivos: Relatar a experiência acadêmica adquirida no setor de auditoria hospitalar 

frente a auditoria de prontuários e in loco de setores de internação clinica cirúrgica, 

como estratégia de gestão da assistência de enfermagem. Método: Relato de 

experiência de natureza descritiva, vivenciado durante a disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado I (ECS I) do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina desenvolvida no setor auditoria de um hospital de grande porte 

da região oeste de Santa Catarina, no período de fevereiro a abril de 2018. Como uma 

das atividades propostas pelo portfólio do ECS I, aliadas as especificidades do setor são 

realizadas auditoria em prontuários de convênios de saúde, e ainda auditoria in loco em 

setores de internação clínica e cirúrgica. Resultados/Discussão: Os serviços de saúde 
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funcionam através da junção harmônica de vários setores e membros equipe 

multiprofissional, objetivando a reabilitação do paciente de acordo com sua situação 

clínica. Como forma de analisar a assistência dispensada e monitorar os custos 

envolvidos em cada processo, a auditoria se configura como estratégia de 

monitoramento, fornecendo indicadores e informações, que se remetem a aspectos da 

gestão e gerenciamento do cuidado. Considerando o hospital como uma empresa que 

precisa gerir seus investimentos financeiros, a auditoria pode ser interpretada como uma 

prática que além de outras finalidades, também acompanha a mensuração dos custos 

aplicados aos procedimentos, condutas e terapêuticas utilizadas no tratamento do 

paciente. Utilizando informações registradas no prontuário do paciente, a auditoria 

ocupa-se de analisar itens como materiais, insumos, uso de equipamentos, taxas de 

salas, medicamentos, e produtos especiais como material cirúrgico e outros dispositivos 

implantados no paciente, ou que possam ser utilizados durante um determinado período 

da sua hospitalização. Para tanto, no processo de avaliação do prontuário para 

faturamento da conta médico hospitalar do paciente, os registros de enfermagem são de 

grande valia para os enfermeiros auditores, considerando que esta equipe acompanha o 

paciente de forma ininterrupta.  O prontuário é adotado como um documento de máxima 

importância, um dos pontos chave, que contém informações diárias em âmbito 

multiprofissional de todo atendimento prestado ao paciente.3 Durante a vivência 

acadêmica, foi possível participar da auditoria de prontuário de alguns convênios de 

saúde, onde com base nas informações registradas no mesmo, procedeu-se a 

mensuração dos custos envolvidos na assistência, além de observar a qualidade das 

informações registradas. Utilizou-se para tanto, um instrumento desenvolvido pelo setor 

de auditoria com base no documento do Conselho federal de enfermagem (COFEN) que 

dispõe sobre “Guia de Recomendações para Registro de. Enfermagem no Prontuário do 

Paciente e outros documentos de enfermagem”4. Este instrumento foi construído no 

semestre acadêmico 2017/2, também como uma das atividades do ECS I, sendo 

composto por itens como: preenchimento dos dados de identificação do paciente, 

registros de admissão do paciente, seguida dos registros diários sobre a situação clínica 

do paciente, bem como transferência, intercorrência, alta ou óbito. Considerou-se ainda 

no instrumento, itens como uma evolução em cada turno, data e horário em cada 

evolução, assinatura nas evoluções e na ficha de sinais vitais, checagem de medicação e 

dieta, uso de carimbos de oxigênio, registro de uso de materiais especiais, entre outros 

aspectos. Em relação a utilização desse instrumento, os dados ainda estão sendo 

coletados nos setores, conforme cronograma de auditoria in loco. No entanto, já é 

possível visualizar através dos dados parciais as principais dúvidas da equipe, 

fragilidades de cada setor em relação aos registros e as inconformidades existentes. 

Assim, já estão sendo planejadas ações de educação em saúde, direcionadas e 

especificas a equipe de enfermagem, como forma de qualificar os registros.  Em relação 

à auditoria in loco, percebeu-se que a presença da equipe de auditoria despertou nos 

setores visitados, diferentes reações nos profissionais, por vezes, caracterizadas por 

expressões de surpresa, ansiedade, preocupação e apreensão. Isso é entendido pelo fato 

de que muitos setores desconhecem o trabalho da auditoria, e acreditam por vezes, que 

está relacionado apenas a cobranças. Diante disso, reflete-se sobre a importância de 

expressar as atividades e atribuições da auditoria, como forma de ressignificar o 

entendimento que outros profissionais e setores possuem, desmistificando a ideia de 

cobrança, por vezes, associada a sua prática. Os processos de trabalho que constituem a 

assistência em saúde, precisam ser interligados e apresentar um diálogo constante, 

visando a integralidade da assistência. Conclusão: Os processos que envolvem o 

atendimento em saúde são pluralizados por questões inerentes ao paciente, instituição, 
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sistema de saúde e/ou convênios, e ainda recebe influência da equipe multiprofissional. 

Percebeu-se com a vivência a necessidade de ampliar diálogos sobre a construção dos 

registros de enfermagem, e também a importância das habilidades de comunicação e 

relacionamento interpessoal como forma de estabelecer relações de trabalho entre o 

setor de auditoria e a equipe de enfermagem. Acredita-se que a educação permanente 

possa ser uma estratégia promissora para tal alcance, por estar envolvida com as 

necessidades de aprendizagem no trabalho, e com situações especificas do mesmo.  

Descritores: Auditoria de Enfermagem; Faturamento; Qualidade da Assistência à 

Saúde; Registros de enfermagem;  

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: No Brasil assim como em toda a América Latina e Caribe a obesidade e o 

sobrepeso vêm aumentando com um impacto maior nas mulheres, é o que aponta o 

relatório Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe 

(2016) elaborado em conjunto da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO) e a Organização Pan-americana de Saúde (Opas). De acordo com 

esse levantamento, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e a 

obesidade já atinge a 20% das pessoas adultas no país, enquanto que 58% da população 

latino-americana e caribenha estão com sobrepeso, num total de 360 milhões de 

pessoas. Sendo assim, a obesidade encontra-se no conjunto dos problemas mais 

preocupantes, uma vez que constitui um comprometimento orgânico complexo, de 

causas diversas e de tratamento difícil1. No Brasil, pesquisas de abrangência nacional 

mostram que as prevalências de excesso de peso e obesidade aumentaram na população 

adulta de forma diferenciada entre os sexos. No período entre 1974-75, a obesidade 

entre os homens triplicou e na população feminina com prevalência mais elevada no 

início do período, houve aumento de 50% em 2002 - 03. Esse aumento na prevalência 

de obesidade nas mulheres concentrou-se no período de 1974-75 a 1989. Ao analisar a 

evolução dessas prevalências em relação ao nível socioeconômico, houve aumento na 

ocorrência de obesidade para todas as categorias de renda entre os homens e somente 

entre as mulheres mais pobres. Por outro lado, entre indivíduos de maior renda, houve 

um declínio nas prevalências de obesidade e excesso de peso. A associação entre esses 

desfechos e menor escolaridade também tem sido observada em outras populações de 

diversos países2. Objetivos: Caracterizar usuários obesos de uma unidade básica de 

saúde no município de Chapecó. Método: O estudo é de caráter quantitativo e foi 

aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (cep) da Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS) sob o número 75549417.7.0000.5564. O mesmo foi realizado em uma 

estratégia da saúde da família do bairro seminário do município de Chapecó juntamente 

com a participação do educador físico do núcleo de apoio a saúde da família (NASF) e 

por acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem da UFFS no período de 
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fevereiro a março de 2018. A coleta de dados ocorreu através de um questionário 

previamente elaborado pelos acadêmicos contendo sete questões de múltipla escolha 

onde foi abordado aspectos como, gênero, poder aquisitivo, escolaridade, acesso aos 

alimentos, quais as causas que levaram ao ganho de peso e há quanto tempo este ganho 

de peso havia começado. Para a aplicação do mesmo, foi realizado 2 encontros onde o 

questionário era previamente explicado e depois respondido pelos participantes. Os 

dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e apresentados a seguir. 

Resultados/Discussão: Participaram da pesquisa um montante de 20 participantes, de 

ambos os sexos, sendo 95% mulheres e apenas 5% homens, com faixa etária 

predominante de 51 a 60 anos totalizando 50% dos participantes. Em relação ao poder 

aquisitivo com maior frequência, foi de até um salário mínimo totalizando 50%. Em 

relação a escolaridade, 40% dos participantes possuem o Ensino Fundamental 

incompleto e apenas 30% possuem Ensino Médio completo. Em relação ao acesso aos 

alimentos, 100% dos entrevistados tem acesso a arroz, feijão e carnes/proteínas seguido 

de 90% para fruta, verduras e legumes. No aspecto das causas que levaram ao ganho de 

peso, 50% dos participantes responderam fatores de estresse (excesso de trabalho, 

problemas familiares e problemas de infância), seguido de fatores hereditários com 

30%. Já no aspecto de tempo em relação ao ganho de peso, 45% alegaram a ser em 

poucas semanas seguido de 1 a 3 anos contabilizando 25% dos participantes. A maior 

prevalência de pacientes do sexo feminino do estudo, também ocorreu em outro estudo 

com pacientes obesos sendo a totalidade de 86%3. Este predomínio ocorre em serviços 

de saúde em geral e entre os motivos estão o fato dos homens associarem o cuidar com 

o sexo feminino, terem a necessidade de demonstrar que são invulneráveis, fortes e 

viris, dificuldade com horários disponíveis e vergonha de se expor. Os homens são 

caracterizados como ausentes, pouco participativos, impacientes, que buscam práticas 

curativas e não preventivas, enquanto as mulheres como sendo mais cuidadosas, 

presentes e aderentes aos tratamentos3,4. A prevalência de obesidade tem aumentado em 

países de renda baixa, entre adultos da faixa etária até 65 anos, o que vai de encontro 

com este estudo onde o mesmo apontou a frequência/porcentagem aumentada nos 

participantes de 51 a 60 anos com o poder aquisitivo até um salário mínimo5. 

Conclusão/Considerações: Conclui-se que as mulheres do presente estudo apresentam 

uma maior prevalência para o desenvolvimento da obesidade, em comparação aos 

homens, assim como a faixa etária dos 51 a 60 anos, bem como o poder aquisitivo de 

até um salário mínimo e, com grau de escolaridade baixa, assim como o ensino 

fundamental incompleto. Em relação aos fatores emocionais e físicos, as mesmas 

apresentam o estresse como um fator pré determinante para o de ganho de peso. Diante 

da complexidade e relevância da temática obesidade, é importante compreender e 

observar o usuário como um todo, mantendo um olhar amplo e não apenas direcionado 

para o índice de massa corporal (IMC), sendo ele, um de muitos fatores e sinais da 

obesidade. Quando falamos em obesidade, podemos ressaltar a importância do 

levantamento do perfil destes pacientes, para que se possa pensar na construção de 

estratégias para promoção, prevenção e tratamento desta doença. Os profissionais 

envolvidos no acompanhamento da pessoa obesa devem estar atentos a realidade do 

usuário em questão reconhecendo esse problema em todos os níveis de atenção. Sendo 

assim, o enfermeiro é um dos profissionais da equipe multidisciplinar e interdisciplinar 

que acompanha o usuário nessa trajetória sendo na ação em âmbito ambulatorial bem 

como a domicílio, visto que, é essencial a educação em saúde bem como a orientação a 

estes usuários para que possam compreender com maior facilidade a complexidade 

desse processo de ganho de peso, sendo ele nas fases iniciais da sua vida até a fase final 

proporcionando assim a melhoria da qualidade de vida. 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

67 
 

 

 

Descritores: Obesidade; epidemiologia; Fatores Socioeconômicos; Doença Crônica; 

Prevenção & controle. 

Eixo temático: Ensino 

 

REFERÊNCIAS 

1 Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe. 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização 

Pan-americana de Saúde (Opas), 2016.  

2 MOLARIUS, A.; SEIDELL, J. C.; SANS, S.; TUOMILEHTO, J.; KUULASMAA, 

K. Educational level, relative body weight, and changes in their association over 10 

years: an international perspective from the WHO MONICA Project. Am J Public. 

Health. 2000. 

3 FILIPPSEN, E.K.; DICHI, J. B.; DICHI, I. Prevalência de patologias associadas à 

obesidade em pacientes atendidos em ambulatório de nutrição. Semina,1999. 

4 GOMES, R.; MOREIRA, M. C. N.; NASCIMENTO, E. F.; REBELLO, L. E. F. S.; 

COUTO, M. T.; SCHRAIBER, L.B.; Os homens não vêm! Ausência e/ ou 

invisibilidade masculina na atenção primária. Ciênc. Saúde Coletiva. 2011. 

5 SOBAL, J.; RAUSCHENBACH, B.; FRONGILLO, E. A. Marital status changes and 

body weight changes: a US longitudinal analysis. Soc Sci Med. 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

68 
 

 

 

 

 

  

CLIMATÉRIO E MENOPAUSA: PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS 

VIVENCIADAS POR ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM DURANTE O 

DESENVOLVIMENTO DE UMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 
PAULA, Alessandra de1; RIBEIRO, Maiara Vanusa Guedes2; BERLEZI, Greici3; SILVA, Débora 

Tavares de Resende4; PITILIN, Érica de Brito 5. 

  
1Relatora. Graduanda da 9ª fase do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul  
2 Co-autora. Graduanda da 9ª fase do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul  
3 Co-autora. Graduanda da 9ª fase do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul  
4 Co-autora. Professora do curso de Graduação em enfermagem e medicina na Universidade Federal da 

Fronteira Sul  
5 Orientadora. Professora Assistente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS) campus Chapecó/SC. Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal de São Paulo 

 

E-mail para correspondência: alessandradp10@hotmail.com 

 

RESUMO  

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno inicialmente observado 

nos países desenvolvidos e em desenvolvimento como o Brasil, o qual estará entre as 

nações em desenvolvimento com o maior número de idosos até 20251. Segundo dados 

censitários do país a expectativa de vida feminina brasileira ultrapassa a masculina em 

10,8 anos, chegando aos 75,6 anos2. Um estilo de vida saudável pode contribuir para 

esse aumento da expectativa de vida e requer que indivíduos e grupos adquiram e 

mantenham ações de promoção da saúde e prevenção de doenças durante todo o curso 

de vida. A promoção da saúde envolve comportamentos individuais e familiares, bem 

como políticas públicas eficientes, que protegem as pessoas contra ameaças à saúde e 

promovam um senso geral de responsabilidade pela maximização da segurança, da 

vitalidade e do funcionamento integral da pessoa3. Nesse contexto e considerando o 

ciclo reprodutivo da mulher, torna-se relevante a discussão sobre as diferentes 

mudanças enfrentadas durante as fases da vida, sendo uma delas o climatério, que é uma 

fase de transição entre o período reprodutivo para o não reprodutivo caracterizado por 

episódios de irregularidade da menstruação, diferenciando-se assim da menopausa que 

consiste na ausência da menstruação durante doze meses consecutivos. A medida que os 

ovários envelhecem, diminuem os ciclos das ovulações que se tornam menos frequentes 

e consequentemente ocorre uma queda na produção dos hormônios estrógeno e 

progesterona, causando então a irregularidade menstrual. Tais processos são permeados 

por mudanças hormonais, psicológicas e socioculturais acompanhadas por um conjunto 

de sintomas que frequentemente não são abordados de forma integral nos serviços de 

saúde. O Ministério da Saúde estabelece o limite etário para o climatério entre 40 e 65 

anos de idade dividido-o em: pré-menopausa – geralmente, inicia após os 40 anos, com 

diminuição da fertilidade em mulheres com ciclos menstruais regulares ou com padrão 

menstrual similar ao ocorrido durante a vida reprodutiva; perimenopausa – inicia dois 

anos antes da última menstruação e vai até um ano após (com ciclos menstruais 

irregulares e alterações endócrinas); pósmenopausa – começa um ano após o último 

período menstrual4. Nesta perspectiva, é fundamental o desenvolvimento de propostas 

mailto:alessandradp10@hotmail.com


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

69 
 

 

 

assistenciais voltadas para a mulher climatérica com vista a promover um 

envelhecimento feminino sadio e com maior qualidade de vida. Objetivo: Relatar a 

experiência e as percepções das estudantes durante uma atividade de educação em saúde 

sobre climatério e menopausa. Método: Trata-se de um relato de experiência de caráter 

qualitativo reflexivo realizado durante as atividades teórico práticas do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) 

operacionalizado por meio das temáticas ‘climatério e menopausa’ no segundo semestre 

de 2017. Totalizaram 13 participantes, todas mulheres. Utilizou-se uma dinâmica para 

abordagem da temática, onde as participantes formaram um círculo e, ao som de uma 

música, uma bola formada por folhas sobrepostas de papel colorido (em formato de 

repolho) perpassava entre as participantes. Quando a música era interrompida, a pessoa 

que estava com a bola retirava uma das folhas coloridas e respondia à pergunta sobre o 

tema. Todas podiam contribuir na resposta o que gerava debates mediados pelas 

estudantes. Foram abordadas questões como: O que é menopausa e porque ela ocorre?; 

Quais os sintomas da menopausa e do climatério?; Como aliviar os sintomas e adaptar-

se à nova fase?; Qual o papel do homem durante esse processo? Quais os cuidados 

necessários e quais os sentimentos femininos frente a essas 

mudanças?. Resultados: Por meio de debates o grupo compartilhou saberes sobre 

formas de enfrentar o climatério, meios naturais para aliviar os sintomas entre eles chás 

e alimentos, formas de lidar com as mudanças na vida sexual, reposição hormonal e 

suas indicações, bem como, os principais agravos relacionados ao climatério e 

menopausa. Os principais sintomas destacados pelas participantes foram: calor 

repentino, diminuição da libido sexual, menstruação irregular, insônia, sudorese, 

formigamentos, irritabilidade e choro fácil, cansaço, ansiedade, tonturas, esquecimento, 

tristeza, dor de cabeça e falta de concentração. A diminuição hormonal natural que 

ocorre nesse período leva a maioria das mulheres a vivenciarem sinais e sintomas que 

trazem desconfortos em maior ou menor grau, bem como, um conjunto de aspectos 

permeados de tabus, com manifestações de alterações físicas, psicoemocionais e sociais. 

Em outras palavras, esse período predispõe as mulheres a um conjunto de sinais e 

sintomas desagradáveis, porém característicos e esperado nessa fase da mulher. Outro 

ponto relevante observado durante a educação em saúde foi o entendimento de que o 

climatério e menopausa não são uma condição patológica, mas sim um período de 

regulamento/entendimento do próprio corpo e de autocuidado.  Envelhecer significa 

tornar visível a passagem do tempo que é inexorável para homens e mulheres. A relação 

estabelecida entre mulher, beleza e juventude no imaginário da sociedade está associada 

à saúde. Além do fato concreto da interrupção dos ciclos menstruais, as mulheres nessa 

fase podem apresentar como uma consequência um aumento das taxas de colesterol, 

doenças cardiovasculares, Diabetes mellitus, neoplasias benignas e malignas, obesidade, 

distúrbios urinários, osteoporose, doenças auto-imunes entre outras. Por fim, o homem 

foi apontado como importante ator para a manutenção da qualidade de vida da mulher e 

do casal nesse processo. Algumas participantes relataram ter o apoio dos seus parceiros 

e ser fundamental estabelecer uma relação com paciência, simpatia, entendimento e 

tolerância frente a todo esse processo que a mulher vivencia. Conclusão: A qualidade 

de vida dessas mulheres tem influência tanto por fatores biológicos quanto por fatores 

culturais e psicossociais. Reconhece-se a importância de preservar o bem-estar e a 

qualidade de vida no climatério e menopausa tendo em vista o aumento de mulheres 

climatéricas frente à mudança do perfil populacional decorrente da elevação da 

expectativa de vida das brasileiras e da população mundial. Nesse contexto, torna-se 

relevante conhecer as concepções das mulheres sobre as mudanças que estão ocorrendo 

em seu próprio corpo cabendo ao profissional de saúde, principalmente da enfermagem, 
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atividades preventivas e uma prática clínica que englobe não apenas prevenir e/ou 

amenizar sinais e sintomas climatéricos, mas para fortalecer o autocuidado. Abordar a 

saúde da mulher sob a ótica da sua integralidade considerando todos os estágios da vida 

parece ser um desafio para os serviços de saúde.  

Descritores: Menopausa; Climatério; Enfermagem; Promoção da Saúde. 
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RESUMO 

Introdução: a Atenção Básica em Saúde (ABS) engloba um conjunto de ações em 

saúde no campo individual, familiar e coletivo que envolve promoção, proteção, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e a 

manutenção da saúde, buscando desenvolver uma atenção integral por uma equipe 

multiprofissional que contribua com a saúde e autonomia dos usuários, por meio de 

práticas de cuidado e de gestão qualificada, uma vez que está orientada pelos princípios 

da universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da 

atenção, humanização, equidade e participação social, considerando o sujeito em sua 

singularidade e sua inserção sócio cultural1. O enfermeiro na ABS atua em todas as 

fases do ciclo de vida dos usuários de sua área de abrangência, visando à proteção, 

promoção e recuperação da saúde. Na saúde da criança, a atuação da enfermagem busca 

promover o aleitamento materno, acompanhamento do desenvolvimento e crescimento 

adequado, aumento da cobertura vacinal, buscando a qualidade no atendimento à saúde 

da criança2. Objetivo: apresentar um recorte das vivencias acadêmicas na ABS, a partir 

da inserção junto a equipe de saúde da família (eSF), com foco na atenção à saúde da 

criança. Método: relato de experiência das atividades realizadas durante o primeiro 

semestre de 2018, em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) situado na 

região Oeste de Santa Catarina, o que foi possível por meio da disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado II do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC) Oeste. Para o presente relato, foi realizado um recorte das 

atividades desenvolvidas, e elencaram-se três eixos: (I) reconhecimento do território; 

(II) ações em saúde da criança desenvolvidas em uma UBSF; (III) a atuação do 

enfermeiro na atenção à saúde da criança. Resultados/Discussão: o ECS II contribui 

para que o acadêmico desenvolva o reconhecimento do território, ou seja, a área de 

abrangência de atuação da eSF, identifique o perfil da comunidade, a dinâmica de 

trabalho da equipe multiprofissional, como se dá sua inserção na comunidade e, 

principalmente, sua relação com os usuários e a construção dos vínculos. A inserção no 

cenário de prática possibilita ao discente uma reflexão crítico científica no que diz 

respeito à situação de saúde da população assistida, possibilitando ao mesmo, em 

conjunto com a eSF, discutir estratégias a fim de fortalecer os vínculos com os usuários 

de modo a conhecer suas necessidades e demandas de saúde, favorecendo assim, a 
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participação destes sujeitos nas ações em saúde, como os programas e grupos de 

usuários, no intuito de oferecer um cuidado integral e centrado na pessoa, considerando 

a singularidade de cada usuário. No eixo (I) “reconhecimento do território” é importante 

destacar que a territorialização é um dos pressupostos básicos da organização do 

processo de trabalho da eSF. Durante a vivência do estágio, foi possível realizar o 

levantamento de algumas informações, como as características da população, aspectos 

demográficos e epidemiológicos. O reconhecimento do território da área adscrita a uma 

UBSF é essencial para a caracterização da população e de seus problemas de saúde3.  A 

unidade de saúde é dividida em três áreas, e cada área é de responsabilidade de um 

enfermeiro, um médico e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACSs), além 

do cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal. A UBSF possui 13.100 habitantes, sendo 

os idosos, hipertensos e diabéticos a principal demanda de atendimento. Também são 

realizadas consultasem pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem e odontologia, 

além de outros serviços como administração de medicações, curativos, vacinas, coleta 

de exames laboratoriais e citopatológico do colo do útero, encaminhamentos para 

especialidades e fornecimento de medicamentos. No eixo (II) “ações em saúde da 

criança desenvolvidas em uma UBSF” vem sendo desenvolvidas atividades voltadas a 

avaliação e registro do estado de saúde na caderneta da criança, incorporando avaliação 

do peso, comprimento/altura, desenvolvimento, intercorrências e estado nutricional, 

bem como realizada atualização do calendário vacinal, acompanhamento da 

suplementação profilática de vitaminas e ferro, orientações para a mãe/família/cuidador 

sobre os cuidados com a criança (higiene, estimulação e aspectos psicoafetivos, posição 

correta e local onde a criança deve dormir e a prevenção de acidentes domésticos). O 

acompanhamento da criança contribui para estreitar e manter o vínculo dela e da família 

com a UBSF, propiciando oportunidades de abordagem para a promoção da saúde, a 

prevenção de problemas e agravos, e promoção do cuidado em tempo oportuno4. O 

médico e o enfermeiro realizam o atendimento para a puérpera e o recém-nascido em 

domicílio nos primeiros dez dias após a alta hospitalar. A equipe realiza, durante o 1º 

ano de vida da criança, 15 consultas de acompanhamento, intercaladas entre o médico 

pediatra e a enfermeira. O aleitamento materno exclusivo e estimulado até o sexto mês 

de vida da criança, continuado até os dois anos ou mais, e a partir do sexto mês orienta-

se a introdução dos alimentos, compreendendo esse processo em seu contexto 

sociocultural e familiar. Também é realizado encaminhamento para no mínimo uma 

consulta odontológica no 1º ano de vida da criança (quando se inicia a erupção da 

dentição decídua) e outra no 2º ano de vida da criança (quando geralmente se completa 

a erupção da dentição decídua). Em relação ao eixo (III) “a atuação do enfermeiro na 

atenção à saúde da criança”, para além do gerenciamento das ações desenvolvidas pela 

equipe multiprofissional na UBSF, as enfermeiras possuem um cronograma semanal 

específico para os atendimentos. As consultas de enfermagem para o acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento da criança, vem sendo realizados atendimentos nas 

diversas faixas etárias, avaliando aspectos esperadas para cada idade, bem como durante 

as visitas domiciliares e busca ativa para faltosos, com especial atenção aos prematuros 

e baixo peso ao nascer. Trata-se de um cuidado cuja a prioridade é o bem estar da 

criança em função do seu estado de saúde e das condições de vida de sua família e 

sociedade onde está inserida. O enfermeiro desenvolve ações de promoção à saúde e 

prevenção de doenças recorrentes nesse período de vida. Ao atender uma criança, o 

profissional de saúde deve enxergá-la em sua totalidade, com características específicas 

de cada etapa do crescimento e desenvolvimento, estando atento a relação familiar, e o 

modo como a família cuida e se relaciona com a criança4,5. Conclusão/Considerações: 

o ECS II é um importante momento na formação do acadêmico, pois traz elementos 
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importantes para o exercício diário para o futuro profissional, contribuindo como uma 

experiência positiva, para a construção da relação entre a teoria e a prática profissional. 

Reconhecer o território, identificar as ações desenvolvidas pela equipe 

multiprofissional, e a atuação do enfermeiro na saúde da criança, contribui para o 

desenvolvimento de competências em cenário de prática, pois possibilitam ampliar o 

conhecimento teórico, desenvolver habilidades inerentes ao cotidiano profissional da 

assistência de enfermagem na saúde da criançae, consequentemente, demonstrar 

atitudes mais seguras para atuar profissionalmente, ainda fortalecendo vínculos entre 

usuários e o serviço de saúde. 

Descritores: atenção primária à saúde; saúde da criança; enfermagem em saúde 

comunitária. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) é uma ferramenta metodológica utilizada 

para tornar a assistência de enfermagem sistemática e organizada em fases, com o 

objetivo de orientar o cuidado profissional de enfermagem, promover a qualidade no 

cuidado prestado, além de ser usado como um instrumento de tomada de decisões1. 

Além disso, o PE permite satisfazer as necessidades individuais dos pacientes a partir de 

um método de intervenção e solução dos problemas de saúde. A realização da consulta 

de enfermagem é uma atribuição específica do enfermeiro, entretanto, a realização do 

PE não é necessariamente uma atividade privativa do enfermeiro, isto porque as 

intervenções são destinadas a toda a equipe de enfermagem, incluindo enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de enfermagem, profissionais essenciais para uma assistência de 

qualidade sem danos ao cliente2. Desta forma, cabe a equipe de enfermagem contribuir 

com os cuidados prescritos pelo enfermeiro e anotações relacionadas as intervenções, de 

modo que contribua para fortificar a profissão, proporcionando visibilidade das ações da 

enfermagem na área da saúde e consequentemente na sociedade. A resolução do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 358/2009 prevê que a implementação do 

PE seja realizada de modo deliberativo e sistemático em todos os ambientes públicos ou 

privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, referindo-se as 

instituições prestadoras de serviço hospitalar, serviços ambulatoriais de saúde e outros3. 

No que diz respeito ao setor da radioterapia, muitas vezes as aplicações de radiação não 

ofertam a cura para a patologia existente.  Porém, é possível que o paciente tenha uma 

melhora na qualidade de vida, pois as aplicações diminuem o tamanho do tumor o que 

alivia a pressão, reduz hemorragias, dores e outros sintomas, proporcionando alivio ao 

paciente. No tratamento se utiliza de radiações para destruir ou impedir que as células 

do tumor aumentem, sendo combinado com a quimioterapia e outros metódos 

terapêuticos. Sendo necessária uma intervenção da equipe de enfermagem para que o 

paciente tenha condições de continuar o tratamento, se houver necessidade de uma 

pausa até a sua melhora, dando continuidade normal ao tratamento, através de uma 
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assistência de qualidade baseada em preceitos científicos e humanísticos. Objetivo: 

relatar a aplicação do Processo de Enfermagem em um setor de radioterapia de um 

hospital público do oeste de Santa Catarina. Método: Trata-se de um relato de 

experiência das atividades vinculadas ao estágio curricular supervisionado do curso de 

graduação em enfermagem da nona fase da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) desenvolvidos na unidade de radioterapia de um hospital público do oeste de 

Santa Catarina, no período de fevereiro a abril de 2018. No setor de radioterapia são 

atendidos uma média de 120 pacientes oncológicos ao dia, todos previamente 

agendados com horário seguindo a fila de espera , fornecendo condições para a 

assistência, segurança e qualidade no atendimento. Onde o acadêmico de enfermagem 

realiza atividades de cuidado, gestão e gerenciamento, acompanha e auxilia no 

planejamento das ações e a rotina do setor juntamente com o enfermeiro e a equipe, 

realiza atividade educativa e outras práticas de enfermagem. Resultados: A partir das 

vivencias no estágio supervisionado na unidade de radioterapia, pode-se observar a 

aplicação do PE, em cada uma das cinco etapas previstas pela Resolução COFEN nº 

358/2009: 1º Coleta de Dados: realiza-se uma investigação de maneira direta ou 

indireta, identificando as necessidades e os problemas através de um instrumento 

padronizado no setor e elaborado pela Comissão do PE (COMPEnf) existente na 

instituição hospitalar; 2º Diagnóstico de enfermagem: são analisados os dados coletados 

onde se identificam as prioridades diagnósticas com base na taxonomia  North 

American Nursing Diagnosis Association- International (NANDA- I), elencados a partir 

de uma matriz diagnóstica validada pela COMPEnf; 3º Planejamento de enfermagem: 

são definidos resultados basais e esperados baseados na taxonomia Nursing Outcomes 

Classification (NOC), bem como prescritas as intervenções prioritárias relacionadas as 

respostas humanas frente ao estado de saúde do indivíduo a fim de alcançar resultados, 

prevenir, resolver ou controlar as alterações. A prescrição de enfermagem é realizada 

com base na taxonomia Nursing Interventions Classification (NIC). Ambas taxonomias, 

NOC e NIC forma validadas pela COMPEnf; 4º Implementação: as ações prescritas são 

executadas pelo próprio paciente, familiar e equipe de enfermagem, como suporte nesta 

etapa são ofertados impressos ao paciente/familiar com orientações dos cuidados 

domiciliares, incluindo a informação que a partir da necessidade vivenciada pode 

agendar um retorno a consulta de enfermagem; e na 5º etapa, Avaliação/Evolução de 

enfermagem: realiza-se uma investigação para avaliar se os resultados esperados foram 

alcançados ou se novos problemas emergiram, o momento da realização da avaliação 

junto ao paciente varia conforme a periodicidade da vinda deste ao setor, geralmente 

ocorre num período de 30 dias após a consulta de enfermagem. A partir das vivencias na 

aplicação do PE em radioterapia percebe-se que este instrumento metodológico 

direciona o cuidado a partir do raciocínio clínico e da tomada de decisão do enfermeiro, 

de um olhar ampliado ao paciente a partir das suas necessidades de saúde, 

possibilitando elencar prioridades e prescrições de cuidados que serão acompanhados e 

avaliados pela enfermagem, repercutindo diretamente no desfecho clínico do paciente. 

Ainda, a partir da implantação do PE no setor de radioterapia, observa-se a organização 

e sistematização da assistência de enfermagem que passa a registrar o cuidado prestado 

em todas as suas etapas. Entretanto observam-se algumas fragilidades na 

implementação do PE, a começar pela falta de informatização, o que demanda maior 

tempo da enfermeira no manuseio deste, associado a carência de quantitativo de pessoal, 

sendo que por vezes o dimensionamento não é o suficiente para realização do 

atendimento contínuo ao paciente. Considerações finais : Considera-se que o PE 

quando implantado e implementado pela enfermagem melhora a qualidade dos cuidados 

prestados, humaniza o atendimento, define o papel do enfermeiro, dá autonomia a 
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profissão, direciona a equipe de enfermagem. Por outro lado, aumenta a 

responsabilidade dos profissionais quanto aos cuidados prestados aos clientes e exige 

um conhecimento científico aprofundado e específico. Dessa forma percebe-se a 

necessidade de integrar a teoria com a prática que se torna importante no que se dizem 

respeito ao norteamento da assistência as necessidades do cliente, com um cuidado mais 

direcionado a cada paciente, buscando uma assistência integral e humanizada. 

Descritores: Enfermagem; Processo de Enfermagem; Radioterapia.  

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: O câncer é uma doença grave que atinge todos os estratos sociais e causa 

impacto psicológico na percepção da sexualidade, imagem pessoal e autoestima. Logo é 

um assunto de importância impar a ser debatido nas ações da assistência. Para a melhora 

da qualidade de vida do paciente oncológico, dispomos de inúmeras terapias de 

tratamento, sendo uma delas o tratamento quimioterápico. Desde modo, a oncologia é 

um setor onde o paciente oncológico é hospitalizado estável para tratamento 

quimioterápico diversificado, assim chamado de protocolos de quimioterapia onde seu 

período de internação é variado, podendo ser curto ou longo1. Diante o exposto, 

percebe-se a necessidade de intervenções de enfermagem para que o paciente se sinta o 

mais confortável possível durante o período/etapa do tratamento em que possui 

impactos significativos na sua vida. Sendo assim, o Processo de Enfermagem (PE), é 

uma ferramenta metodológica e quando utilizada organiza o trabalho melhorando a 

qualificação da assistência prestada. Sua implantação tem como base a Resolução do 

COFEN nº. 358 de 2009 e devem ser implantadas obrigatoriamente nos ambientes 

públicos e privados de saúde. Sua organização é realizada em cinco etapas inter-

relacionadas, sendo: 1) Discute a respeito da investigação para identificar problemas e 

necessidades do paciente e família determinando seu estado de saúde, sendo nomeado 

como o Histórico de Enfermagem, onde possui o objetivo obter de informações sobre o 

cliente e familiares. 2) Diagnóstico de Enfermagem consiste no processo de 

interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, descreve de certa 

forma a evolução histórica e como os diagnósticos foram elaborados e desenvolvidos 

pelos enfermeiros. 3) Planejamento de Enfermagem no qual determina os resultados que 

se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face 

às respostas da pessoa. Foca na importância de realizar o planejamento de enfermagem 

após elaboração do diagnóstico, onde através dos resultados esperados são estabelecidas 

as prescrições de enfermagem para que a meta proposta seja alcançada. 4) Descreve os 

passos para realizar uma prescrição de enfermagem e implementá-la a fim de atingir a 

meta proposta. As prescrições de cuidados devem estar bem redigidas para despertar o 

interesse da equipe de enfermagem, tanto para ler quanto para realizar, nomeada como 

Implementação. 5) Etapa que consiste em acompanhar as respostas do paciente aos 
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cuidados prescritos e avaliar os resultados das prescrições de enfermagem e devem ser 

realizados diariamente ou a cada novo contato com o paciente durante o procedimento 

do exame físico, descrita como Avaliação de Enfermagem2. Objetivos: Relatar a 

vivência acadêmica oportunizada pelo Estagio Curricular Supervisionado I (ECSI) a 

partir da realização do PE com a utilização da prescrição de cuidados de enfermagem no 

setor de Oncologia de um hospital de grande porte. Método: Relato de experiência de 

natureza descritiva, vivenciado durante componente curricular de ESCI do Curso de 

Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS no período de março a 

julho de 2018. Resultados/Discussão: Observou-se no primeiro mês de inserção no 

setor, que algumas prescrições de cuidados como, manter ambiente calmo e tranquilo 

aos pacientes deixando luzes do quarto apagadas; atentar para sinais flogísticos na 

inserção do acesso venoso periférico ou no port cath; estimular a ingesta hídrica; manter 

pele íntegra e seca; incentivar deambulação; atentar para sinais de diarreia; manter 

rouparia de cama sem rugas; realizar higienização sigilosa das mãos antes e depois do 

contato com o paciente, são as mais frequentes. Vale destacar que, todos os cuidados 

prescritos por mais que são os mais frequentes, os mesmos são realizados de acordo 

com a individualidade/particularidade de cada paciente, em outras palavras, os cuidados 

de enfermagem ao paciente seja ele oncológico ou não devem ser individualizados, pois 

cada fase da vida apresenta transformações fisiológicas e psíquicas. Visto que, o 

paciente está fragilizado e com uma perspectiva de sobrevida reduzida, por isso, diante 

de um diagnóstico de uma doença neoplásica, a sua perspectiva se torna bem reduzida e 

ocorre um grau de sofrimento. Sendo assim, o enfermeiro deve promover uma maior 

aproximação com esse paciente, alcançado por meio da comunicação seja ela verbal ou 

apenas visual para que assim possa identificar suas necessidades e proporcionar uma 

melhor qualidade de vida3. Sendo assim, os cuidados prescritos no setor em questão vão 

ao encontro de alguns estudiosos que afirmam que as ações descritas acima, uma vez 

concretizadas, contribuem na melhoria da qualidade de vida ou sobrevida dos pacientes 

oncológicos. Visto que, a atuação do enfermeiro na reabilitação e tratamento do 

paciente com câncer é ampla e variada as suas intervenções, sendo o planejamento 

realizado considerando as especificidades vivenciadas de cada paciente, bem como o 

processo de reabilitação deve ter como alvo o paciente e a família, requerendo que 

assistência seja prestada de forma holística4. Desta forma, o PE é pautado em um 

suporte teórico que permite e orienta a sua execução. O mesmo deve estar registrado 

formalmente, com base em anotações dos dados coletados sobre a pessoa, bem como os 

diagnósticos de enfermagem, as ações/intervenções realizadas e os resultados 

alcançados como consequência das ações/intervenções de enfermagem realizadas. Desta 

forma, mesmo que o PE ainda não esteja integralmente implantado no setor, a utilização 

da prescrição de cuidados de enfermagem por meio do programa utilizado no hospital, 

permite a padronização da linguagem profissional para a utilização dos conceitos 

encontrados na prática assistencial. Conclusão/Considerações: O PE ainda não está 

implantado de forma integral nesta unidade. A realização do mesmo contribui para que 

a equipe de enfermagem do setor possa conhecer de que forma é realizado e o quão 

importante é o papel da equipe de enfermagem no desenvolvimento do PE para a 

melhoria do usuário. As necessidades dos pacientes internados são parecidas, permeiam 

os mesmos domínios de cuidados e envolve diversos cenários, porém, observa-se que 

nem todas as necessidades humanas básicas são contempladas nos cuidados. usuário. 

Sendo assim, o PE possibilita que o enfermeiro se concentre no seu próprio campo de 

conhecimento, desta forma qualificando o cuidado, a humanização e o atendimento 

integral dos pacientes, pois fortalece o olhar e o raciocínio crítico, evidenciando sua 

autonomia perante a equipe e fortalecendo seu reconhecimento profissional bem como 
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buscando o atendimento integral e o fortalecimento do profissional no seu saber-fazer, 

assim como a qualificação da assistência na oncologia.  

Descritores: Hospitalização; Oncologia; Quimioterapia; Relações enfermeiro-paciente. 

 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO  

Introdução: O estudo sobre gênero surgiu no momento da terceira onda do feminismo, 

sendo este um dos atributos incluídos nas redes de atenção à saúde (RAS), que surgiu 

para descaracterizar as ideias dos estereótipos, ou seja, apontando a compreensão de 

correlação entre o homem e a mulher, lembrando que a caracterização do indivíduo na 

sociedade nessa visão de escolha de gênero, aponta muito mais do que apenas a 

identificação do sexo biológico 1. O conceito de gênero foi criado em 1970 e é produto 

da realidade social, no intuito de modificar comportamentos instituídos para o macho e 

a fêmea da espécie humana1. A partir do entendimento da diversidade dentro da 

comunidade em nível local, municipal e de maiores instâncias, abre-se maiores 

possibilidades para o desenvolvimento das práticas de forma equânime, universal e 

integral para o cuidado em saúde. Nesta perspectiva, torna-se fundamental que o 

acadêmico de enfermagem tenha oportunidade, em sua formação, de refletir sobre as 

questões relacionadas a gênero, evidenciando as diversas maneiras de convivência dos 

indivíduos na sociedade e a relação que estes impõem uns com os outros, bem como 

identificando a diferença de gênero e sexo biológico. Assim, surgiu a oportunidade e a 

necessidade de refletir com acadêmicos da quinta fase do Curso de Graduação em 

Enfermagem, de uma universidade do oeste catarinense, questões relacionadas a gênero, 

por meio de uma dinâmica de confecção de bonecos assexuados, a fim de desconstruir 

alguns preconceitos e reconstruir conceitos, em prol de uma assistência que atenda os 

princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivo: Compartilhar a 

experiência do estudo sobre gênero, na vivência da oficina de confecção de bonecos 

mailto:mone.96@hotmail.com
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assexuados, buscando refletir sobre o (des)respeito, conceitos, preconceitos e 

diversidade existente na sociedade. Método: A oficina aconteceu no primeiro semestre 

de 2018, em um dia organizado e agendado pelas docentes responsáveis pelo 

componente curricular “Cuidados de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde”, da 

quinta fase do Curso de Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS), campus Chapecó/SC. No primeiro momento, os acadêmicos 

foram organizados em uma roda e no centro foram dispostos diversos bonecos e 

bonecas, de diferentes formas e os alunos foram convidados a escolher um boneco ou 

boneca. A partir de então, os acadêmicos se sentaram e relataram os motivos de terem 

escolhido tal boneco ou boneca, sendo questionados sobre a sexualidade e escolha de 

gênero que se visualizava naqueles brinquedos. Após a discussão, os acadêmicos 

receberam o desafio de construir um boneco de pano. Para tanto, foram dispostos 

materiais para a confecção, como tecidos coloridos para as roupas, lãs para cabelos, 

lantejoulas, agulhas, linhas, cola e tantos outros acessórios. Os acadêmicos tiveram a 

oportunidade de escolher a cor de seu boneco ou boneca (branco, preto ou marrom). Ao 

som de uma música suave, os acadêmicos começaram a costurar e durante tal 

construção, foram convidados a elaborar uma história de vida para seus bonecos ou 

bonecas. A oficina encerrou-se com uma roda de conversa, onde todos apresentaram 

seus bonecos e histórias de vida aos seus colegas de turma, oportunizando um rico 

momento de aprendizagem, através das discussões que geraram sobre as questões de 

gênero. Resultados e Discussão: Durante a realização da oficina, ficou evidente que a 

sexualidade e o gênero estão estritamente interligados com o modo de vida de cada 

meio social. Ao descrever sobre seus bonecos, percebeu-se que a construção do 

entendimento de sexualidade e gênero para os acadêmicos, é um reflexo da sociedade 

em que convive. Além disso, ficou ainda muito presente a junção de gênero e 

sexualidade, caracterizando o masculino com vestes azuis e roupas mais despojadas, 

enquanto a delicadeza e os tons rosas foram interligados à imagem feminina.  Apesar de 

o gênero ser uma temática bastante abordada atualmente em diversos espaços na 

sociedade, os acadêmicos demonstraram dificuldades em definir sexualidade como a 

forma biológica e anatômica do ser humano, e diferenciar com as questões de gênero. 

Que está empregado na forma com que a pessoa se enxerga dentro da sociedade, que 

interliga a ação do trabalho, a etnia, a correlação entre o homem e a mulher e como 

essas provocações entre o meio da masculinidade e do feminismo podem provocar 

violências perante esse desenvolver dentro de determinado meio social.  A diferenciação 

de gênero influencia na concretização das condições de emprego, desde função à salário 

entre homens e mulheres2. Ressaltou-se também a questão do machismo empregado na 

sociedade que desencadeia um entendimento de que o homem possui direitos que a 

mulher não possui, o que pode se resultar em violência. Ainda destaca-se como essa 

definição de gênero estabelecido em uma comunidade pode interferir na atenção de 

saúde, pois as mulheres estão mais inseridas dentro da unidade de saúde, com diversas 

políticas voltadas para este público, enquanto os homens possuem pouca presença 

dentro das redes de atenção a saúde 3. A ida dos homens  a unidade básica é menor 

devido a ligação com as diferenças culturais, a qual se insere o tempo de trabalho o 

controle sobre as prioridades, sendo em primeiro lugar o trabalho4. Os mesmos autores 

destacam a importância em discutir a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do 

Homem, como aprendizado para os  acadêmicos sobre o cuidado ao publico masculino. 

Em contrapartida, a saúde da mulher mesmo tendo maior atenção nas redes de atenção à 

saúde, merece sempre ser discutida e ampliado os olhares sob o público feminino, que 

sofre diversas pressões da sociedade, como o desafio de ser dona de casa, manutenção 

de emprego, entre tantas outras vivências. Conclusão: O estudo de gênero, por meio de 
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reflexões que a oficina de construção de bonecos assexuados gerou, proporcionou a 

oportunidade de ampliar a formação dos acadêmicos de enfermagem de forma criativa, 

lúdica, realista e participativa. A ação trouxe a desagregação de pensamentos conforme 

os estereótipos tradicionais, oportunizando uma visão holística perante os contextos 

sociais, pois na presença de diferentes culturas, corre-se o risco de desencadear práticas 

preconceituosas, surgindo assim o desafio de ofertar um cuidado de enfermagem que 

supere a desigualdade, a discriminação, o machismo, a violência, resgatando o respeito, 

a resolutividade, a universalidade, a equidade e a integralidade na assistência em saúde.  

Descritores: Enfermagem; Gênero; Sexualidade; Ensino de Enfermagem. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: Os cursos de graduação de Enfermagem e Medicina da Universidade 

Federal da Fronteira Sul (UFFS) estão estruturados na Saúde Coletiva com a meta de 

formar profissionais dentro da mudança de paradigmas que se dirige para o processo 

saúde e doença. O SUS representa a conquista basilar do processo de redemocratização 

do país, que determinou novos rumos às políticas públicas sociais, na educação e na 

saúde. A área da saúde sempre trabalhou de forma negociada para garantir espaço nas 

políticas de Estado. Uma das formas de se garantir o direito à saúde para a população 

brasileira é manter o vínculo da sociedade com as instituições públicas de educação e 

saúde1,2. Para tal, é preciso constância de realização de eventos científicos que tenham 

como foco central o aumento da qualidade de vida da população com objetivo de 

consolidar a universalidade, integralidade e equidade em saúde, princípios pétreos da 

Constituição Federal de 1988, que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS)3. 

Objetivos: Este trabalho busca ampliar o debate regional sobre o direito à saúde e 

defesa do SUS, com base ideológica do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 

através do relato da experiência na organização e participação no I Congresso 

Internacional de Políticas Públicas de Saúde: em Defesa do Sistema Universal de Saúde 

(I CIPPS) realizado nos dias 06,07 e 08 de dezembro de 2017 no município de 

Chapecó-SC. Método: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por discentes e 

docentes da (UFFS). O CIPPS foi organizado pela Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS), Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES Núcleo Chapecó-SC), 

Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão em Saúde (PPGS) e Universidad 

Nacional de Misiones (UNaM) - Argentina. E também contou com o apoio do: 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), Prefeitura 

Municipal de Chapecó-SC – Centenário de Chapecó, Cooperativa de Crédito Rural com 

Interação Solidária Chapecó-SC (CRESOL), Cooperativa Central de Tecnologia, 

Desenvolvimento e Informação (COOPERTEC), Universidade Comunitária da Região 
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de Chapecó (UNOCHAPECÓ), Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), Instituto de Saúde Coletiva (ISC-BA), Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Estadual de Campinas (FCM-UNICAMP), Programa de Pós-graduação 

em Saúde Coletiva (PPGSC-UFSC), Instituto de Medicina Social (IMS-UERJ), 

REDEUNIDA, Centro Acadêmico de Enfermagem da UFFS – Campus Chapecó, 

Centro Acadêmico de Medicina da UFFS – Campus Chapecó. Resultados/Discussão:  

O I CIPPS contou com a participação de discentes, docentes, gestores, profissionais de 

saúde e comunidade em geral, totalizando 1500 inscritos e 782 participantes. Foi 

possível realizar discussões em três eixos centrais: Planejamento e Gestão dos Sistemas 

de Saúde, Educação e formação em saúde e Saberes e Práticas de Atenção à Saúde. 

Foram realizados dezoito cursos pré-congresso e sete painéis centrais com convidados 

especialistas nos temas de defesa do Sistema Universal de Saúde. Foram apresentados 

380 trabalhos científicos além das mesas-redondas. O evento foi gratuito e atingiu os 

objetivos de estimular e impulsionar os debates e pesquisas, assim como o intercâmbio 

de conhecimentos para fortalecer a formação crítica em políticas públicas de saúde para 

o SUS. No dia 06 de dezembro aconteceram os cursos pré-congresso com temáticas 

variadas dentre elas: Programa de controle da Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya 

nos municípios de Chapecó e Pinhalzinho: experiências e desafios; Boas práticas de 

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde; Contribuições da economia da saúde para a 

política pública de saúde: o impacto do novo regime fiscal sobre a eficiência da gestão 

do Sistema Único de Saúde; Práticas integrativas e complementares na atenção integral 

à saúde do trabalhador; A Fronteira Sul: perspectiva da conquista; As Plantas 

Medicinais como Alternativa de Saúde Pública; Práticas médicas na atenção básica à 

saúde: comparando políticas de diferentes países; Rol de profesionales de la salud en la 

implementación de políticas para promover la salud materno infantil; Monitoramento e 

avaliação da Atenção Primária à Saúde com ênfase no processo de tutoria instituído no 

estado do Paraná; Políticas de Saúde Mental no Brasil e Argentina: Conquistas e 

Desafios; Avaliação global da pessoa idosa,; Metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem; Gênero e políticas públicas de saúde: para além das denominações; 

Simulación para el personal de salud; Exames laboratoriais na prática dos profissionais 

de saúde na atenção à saúde dos diversos grupos populacionais; Plantas medicinais e 

alimentícias não convencionais; Cuidado del cuidador: el cuidado del niño interior e 

Derechos humanos y políticas públicas de salud: inclusión en la diversidade. Esses 

cursos aconteceram no período da manhã das 08h às 12h e a tarde das 14h às 17h nas 

dependências da UFFS-Chapecó. No período noturno foi realizada a Mesa de abertura 

com o ex-ministro da saúde José Gomes Temporão com o tema: Resistência e Luta pelo 

Direito à Saúde. No segundo dia, 07 de dezembro, de congresso durante a manhã 

aconteceu a Mesa Redonda 1 com o tema: Movimento da Reforma Sanitária Brasileira: 

avanços, retrocessos, desafios e perspectivas na conjuntura nacional. Durante a tarde a 

Mesa Redonda 2 com o tema: Investimento Social e Austeridade Fiscal: desafios para o 

planejamento e a gestão pública. Durante a noite a mesa Redonda 3 com o tema: Saúde 

e Ambiente. No último dia, 08 de dezembro, os temas foram: Sistema Universal e 

Direito à Saúde, Atenção Universalizada, Equitativa e Integral à Saúde: o Controle 

Social, o Controle Jurisdicional e as Ações Judiciais na Efetivação desse Direito 

Constitucional, Educação e Formação em Saúde, Educação e Formação em 

Enfermagem no Brasil e na Argentina, e para o encerramento:  Democracia e 

Democratização em Saúde: Universalidade, Integralidade, Equidade e Participação 

Social. O Congresso também contou com uma programação cultural com apresentações 

artísticas regionais, Voz, violão e violino, cantoria, Grupo de Haitianos, dança circular, 

coral da Fronteira Sul, dança do ventre, Oficina de Tsuru, Tai chi chuan, Oficina de 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

85 
 

 

 

Chimarrão, Enferma-Ria, – Lançamento livro Versus; Sarau de poesias, e para deixar o 

evento ainda mais atrativo o congresso oferecia um Espaço Bem-Estar com práticas de 

reiki, meditação e yoga, e vale destacar a parceria do movimento das mulheres 

camponesas na venda de produtos alimentícios. Conclusão/Considerações: Com o 

sucesso deste evento vemos a importância de realizar discussões para a enfermagem e 

comunidade regional no âmbito da saúde pública e coletiva, para implementação de 

melhorias nas condições de vida da população e também contribuir para a formação de 

profissionais da saúde, bem como a compreensão da sociedade sobre o SUS4. O CIPPS 

fez o lançamento nacional do “Manifesto Saúde e Democracia: desafios para o Brasil 

Contemporâneo” e conclamou a todos à adesão, inaugurando uma ação conjunta de 

resistência contra todos as estratégias de desmonte do SUS e dos demais direitos sociais 

que estão retrocedendo no Brasil. Para nós da enfermagem, resgatamos o engajamento 

em defesa do princípios e diretrizes do SUS e nos afirmamos enquanto profissão na 

centralidade na dimensão do cuidar. Cuidar inclusive do sistema em que mais de 2 

milhões de profissionais de saúde atuam e destes a maioria da enfermagem. O SUS 

resiste! 

Descritores: Saúde pública; Enfermagem em Saúde Coletiva; Sistema Único de Saúde. 

Eixo temático: Ensino 

Financiamento: CNPQ; FAPESC; UFFS; CRESOL. 
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RESUMO  

Introdução: Os processos de formação do técnico em enfermagem guiados pelas 

legislações profissionais modificaram-se ao longo da história para assumir 

características inerentes ao momento político, econômico e social do país. Na sociedade 

do conhecimento, o modelo educacional deve preconizar um ensino que considere o 

aluno como sujeito ativo e capaz de determinar o seu aprendizado, bem como favorecer 

a experimentação, o pensamento crítico, reflexivo, o levantamento e a solução de 

hipóteses, com estratégias interativas e participativas.1 Pela complexidade das questões 

de trabalho ligadas a enfermagem, alguns desafios emergem no processo de formação 

dos profissionais de nível médio, com o ensejo de formar profissionais socialmente 

ativos e profissionalmente críticos. A formação destes profissionais, necessita de uma 

discussão mais ampla que insira estratégias metodológicas que possam superar a 

dimensão biológica e tecnicista historicamente aplicada a formação do profissional 

técnico em enfermagem. Neste intuito, estratégias inovadoras de ensino buscam 

repensar o processo formativo, adotando estratégias diferenciadas de aquisição de 

conhecimento, sendo uma delas, o Projeto Integrador (PI) que consiste em propiciar aos 

discentes a experiência de vivenciar situações reais, gerando desafios que levem os 

alunos a decidir, opinar, debater e construir com autonomia o seu desenvolvimento 

profissional, em diferentes contextos de atuação, abrangendo os processos de assistência 

aos usuários nos diferentes graus de complexidade e atenção à saúde. Objetivo: 

descrever a utilização do projeto integrador como estratégia metodológica para 

fortalecimento do pensamento crítico reflexivo dos discentes do curso técnico de 

enfermagem. Método: relato de experiência de natureza descritiva vivenciado sob a 

ótica do docente da unidade curricular Projeto Integrador (PI) do Curso Técnico de 

Enfermagem da Faculdade Senac Chapecó no período de agosto 2017 a março de 2018. 

Resultados/discussão: A formação de profissionais para atuar em conformidade com 

os princípios e diretrizes do SUS pressupõe a inclusão de novas tecnologias e o 

desenvolvimento de competências que ultrapassam a simples capacidade de realização 

de procedimentos técnicos e do cuidado fragmentado e voltado para os aspectos 

biológicos, o que até então havia sido enfatizado na formação em saúde.2 O PI organiza-

se a partir do conceito de ação-reflexão-ação, no qual se aprende fazendo e analisando o 

próprio fazer por meio de atividades que buscam articular a realidade do mundo do 

trabalho, possibilitando aprendizagem significativa, que supera o paradigma tradicional, 

outrora focado na transmissão de conteúdo e no modelo tecnicista. No referido curso, a 

unidade curricular do PI organiza-se em 84 horas, que são transversais aos cinco 
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módulos do curso, envolvendo a construção coletiva de saberes e áreas que integram a 

organização curricular do curso. O plano de curso sugere ao grupo de docentes, 

temáticas centrais, chamadas de temas geradores que possuem pertinência aos processos 

de trabalhos desenvolvidos pela enfermagem. Neste recorte, será apresentado o tema 

gerador “Ações Educativas em Enfermagem”, onde o discente deve identificar situações 

que permitam o desenvolvimento de ações educativas de caráter transformador, 

considerando a participação dos atores envolvidos e as demandas locais e regionais no 

âmbito da saúde.3 O PI estrutura-se em 3 macro etapas sendo a etapa de 

problematização (realizada durante o módulo I com apresentação do tema gerador, 

aproximação dos discentes com o tema através de leituras científicas, análise dos 

processos locais que tenham relação com o tema e por fim, estabelecimento de um sub 

tema, onde será construído o projeto e idealizado uma ação). Quanto a etapa de 

desenvolvimento (ocorre módulo II e III, os discentes fazem a elaboração de um projeto 

contendo informações relevantes para o desenvolvimento do tema, definição do público 

alvo, organização das estratégias de ação, listagem dos recursos a serem utilizados) e 

por fim, etapa da síntese (que acontece no módulo IV e V do curso, com a inserção do 

discente no cenário pretendido e aplicação da sua estratégia de ação com o público 

alvo). Para operacionalizar o PI, os discentes foram divididos em três grupos de trabalho 

a partir do tema gerador (ações educativas em enfermagem), e estão elaborando 

trabalhos na seguinte ótica: capacitação sobre primeiros socorros para funcionários de 

uma instituição que abriga crianças e adolescentes e que cotidianamente assistem 

situações de urgência e emergência. Outro trabalho está envolvendo a construção de 

material educativo impresso para pacientes que utilizam sondas, drenos e curativos em 

regime de hospitalização, em uma instituição hospitalar do oeste catarinense e por fim, 

o terceiro trabalho aborda capacitação para agentes comunitários de saúde sobre o 

diabetes mellitus, como forma de aprimorar conhecimentos e facilitar a comunicação 

entre o serviço e o usuário. Os trabalhos estão em fase final de elaboração com previsão 

de realização no segundo semestre de 2018. Até o momento foram realizadas rodas de 

conversa entre os discentes, apresentações prévias que envolvem a estratégia de ação, 

socialização do material produzido, leituras cientificas e acesso a plataforma de dados 

oficiais, o que contribui para a qualificação da busca de informações por parte dos 

discentes, aprimoramento da oratória e aquisição de conhecimentos. A Metodologia de 

Projetos é uma alternativa pedagógica que privilegia a relação dialógica e aprendizagem 

coletiva. Parte da concepção de que se aprende através de experiências e vivências de 

construção colaborativa, ao assumir responsabilidades em ações conjuntas e promover o 

protagonismo do aluno diante de situações problematizadoras. A aprendizagem se faz 

pela experiência proporcionada durante o desenvolvimento do projeto, ou seja, aprende-

se problematizando, pesquisando, testando hipóteses, tomando decisões e agindo em 

equipe para atingir os objetivos.3 O Projeto Integrador, na perspectiva do Senac, visa 

propiciar experiências de aprendizagem que se sustentem no “aprender fazendo” e no 

diálogo entre a sala de aula e a realidade do mundo do trabalho. Para a elaboração do 

Projeto Integrador, devem ser sistematizadas etapas que permitam a participação de 

todos, alunos e equipe pedagógica, de forma que o projeto seja significativo e possa, de 

fato, representar um espaço para a articulação das competências.4 Considerações finais: 

Diversas formas de ensinagem podem contribuir para a formação do técnico de 

enfermagem como um profissional consciente de seu exercício profissional, sendo que o 

desenvolvimento de estratégias que permitam o raciocínio do aluno, ganham ênfase pela 

apropriação de ideias e compreensão do seu uso. O projeto integrador no decorrer da 

formação técnica de enfermagem, objetiva contribuir para o desenvolvimento de 

competências teóricas/práticas, habilidades técnicas e atitudes/valores pertinentes na 
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formação de enfermagem. Nesse sentido, o PI se caracteriza como espaço para a 

articulação das competências de enfermagem, permitindo a problematização do mundo 

do trabalho, o estudo do contexto e a sugestão de melhorias que sejam efetivas, o que 

gera relação dialógica e aprendizagem coletiva uma vez que reveste-se de 

intencionalidade contextualizada e interdisciplinar.  

Palavras-chave: Educação Profissionalizante; Enfermagem; Aprendizagem;  

Eixo temático: Ensino  
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RESUMO 

Introdução: No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de 

saúde nas primeiras décadas do século XX, sendo restritas nesse período, somente para 

as demandas relacionadas à gravidez e ao parto, ou seja, inicialmente, as políticas 

preconizavam as ações de proteção aos grupos de risco e em situação de maior 

vulnerabilidade em potencial, como era o caso das crianças e gestantes. Em 1984, o 

Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), o qual incorporou como princípios e diretrizes as propostas de 

descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a 

integralidade e a equidade da atenção. Em 2004, a Política de Atenção à Saúde da 

Mulher é reeditada, passando a incluir ações educativas, preventivas, de diagnóstico, 

tratamento e recuperação, envolvendo a assistência à mulher em ginecologia, pré-natal, 

parto e puerpério, climatério, planejamento familiar, câncer do colo do útero e mamas, 

atingindo as mulheres em todos os ciclos de vida, e resguardando as especificidades das 

diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais¹. Nessa direção, a 

humanização e a qualidade da atenção em saúde são condições fundamentais para a 

resolutividade dos demandas e necessidades de saúde, voltadas a satisfação das 

usuárias, e ao fortalecimento da capacidade das mulheres frente à identificação dos seus 

problemas, no reconhecimento e reivindicação de seus direitos e promoção do 

autocuidado. A humanização da atenção em saúde trata-se de um processo contínuo e 

demanda reflexão permanente sobre os atos, condutas e comportamentos de cada pessoa 

envolvida na relação2. A iniciativa do serviço especializado propõe para as mulheres 

uma gestação com acompanhamento vigoroso sobre cada caso, buscando a melhoria na 

qualidade de vida das mulheres e recém-nascidos. Objetivo: Relatar a vivência 

acadêmica a partir da inserção acadêmica de enfermagem em um serviço especializado 

no atendimento de mulheres e recém-nascidos. Método: Trata-se de um relato de 

experiência relacionando a vivência acadêmica na disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado II da 10° fase do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC) Oeste, durante o primeiro semestre de 2018, na 

Clínica da Mulher Chapecoense (CMC). As atividades desenvolvidas podem ser 

divididas em dois eixos: (I) ações de gerenciamento de enfermagem e do serviço de 

saúde; (II) projeto de intervenção voltado ao recém-nascido (RN). 

Resultados/Discussão: Para o eixo (I) “ações de gerenciamento de enfermagem e do 

serviço de saúde”, as atividades acadêmicas desenvolvidas envolveram: acompanhar a 
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dinâmica de trabalho da enfermeira, fornecer informações para consultas e exames, 

agendamentos via SISREG, gerenciar cronograma cirúrgico juntamente com a 

enfermeira, realizar busca ativa de gestantes, puérperas e recém-nascidos (RN) faltosos, 

participar dos Comitês de Mortalidade Materna e Infantil, no Comitê da Sífilis, e nas 

capacitações da rede. No ano de 2005, foi inaugurada a CMC no município de 

Chapecó/SC, a mesma tem por objetivo principal ampliar, qualificar e humanizar a 

atenção a gestante, em especial as gestantes de alto risco e ao recém-nascido. A 

implantação da CMC, em conjunto com outras ações e serviços, vem contribuindo com 

a diminuição da mortalidade materno-infantil, com a melhoria do diagnóstico e 

tratamento precoce de patologias do ciclo gravídico puerperal. A CMC passou a ser um 

serviço de referência para atendimentos ao pré-natal de alto risco, doenças do trato 

genital, de mamas, serviço de ultrassonografia, avaliações para cirurgias ginecológicas e 

laqueaduras. O Pré-Natal de Alto Risco (PNAR) envolve: hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes, toxoplasmose, incompatibilidade sanguínea, DSTs, cardiopatias, nefropatias, 

doenças endócrinas, gemelaridade, infecções urinárias de repetição, doenças 

neurológicas, usuárias de drogas, má formações fetais, idade materna menor que 15 

anos ou maior que 40 anos. O encaminhamento para CMC é realizado pelo médico ou 

pela enfermeira dos Centros de Saúde, sempre que estes detectarem uma gestante de 

alto risco. A gestante por sua vez somente tem alta da CMC, quando for comprovado 

que seu pré-natal não é de risco e/ou após passar pela consulta puerperal3. As gestantes 

definidas como alto risco, na maioria das vezes, serão encaminhadas para pré-natal 

especializado. As necessidades dessas gestantes são distintas, sendo que as consultas 

pré-natais visam principalmente verificar a associação com outras doenças, como as 

síndromes hipertensivas e avaliar as repercussões fetais consequentes à intercorrência 

obstétrica, tal como a macrossomia4. A adesão ao tratamento em gestação de alto risco é 

um processo dinâmico e multiprofissional, que inclui o comprometimento entre a 

equipe de saúde e usuários. A adesão implica aspectos como estabelecimento de vínculo 

com a equipe de saúde, acesso à informação, acompanhamento clínico-laboratorial, 

adequação aos hábitos e necessidades individuais e o compartilhamento das decisões 

relacionadas à própria saúde4. O objetivo da assistência ao pré-natal de alto risco 

consiste em interferir para reduzir os riscos de um resultado desfavorável para mãe e/ou 

bebê. Para tamanha complexidade da demanda mobiliza e justifica o trabalho em equipe 

multidisciplinar, o qual está associado à mudança de paradigma na atenção à saúde. Nos 

dias atuais o significado de saúde enquanto ausência de doença, perde força para uma 

compreensão ampliada de saúde, que é um conceito positivo, relacionado à qualidade de 

vida, contudo, é de suma importância que se faça promoção da saúde no atendimento 

ambulatorial às gestantes, ao acolher a mãe e a família é possível favorecer o 

fortalecimento do vínculo afetivo com o novo indivíduo em formação e proteger, dessa 

forma, seu desenvolvimento5. Em 2009, a CMC passou a atender especialidades 

voltadas ao recém-nascido, dentre elas, gastropediatria e neuropediatria, e a realizar o 

Teste do Pezinho3. Assim, o eixo (II) “projeto de intervenção voltado ao recém-nascido 

(RN)”, a primeira atividade foi acompanhar o trabalho desenvolvido no ambulatório do 

RN de risco, momento em que foi identificada a possibilidade de descentralização do 

teste do pezinho para os Centro de Saúde da Família (CSF). A intervenção vem sendo 

estruturada a partir de alguns passos: observar e descrever as etapas que envolvem o 

teste do pezinho; realizar pesquisas em bases de dados para fundamentar esse exame; 

elaboração de um procedimento operacional padrão (POP) e validação do mesmo com a 

equipe; escrita do projeto contemplando informações sobre a atenção primária à saúde 

no município; discussão do projeto com a gerência de atenção básica a fim de identificar 

os CSFs em que poderia ser desenvolvido um piloto da implantação; capacitação dos 
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profissionais destes CSFs; e início do projeto. Conclusão/Considerações: A inserção 

em um serviço especializado no atendimento de mulheres e RN vem possibilitando 

vivências que contribuem com a formação profissional na enfermagem e também para a 

vida pessoal. Agrega experiências e conhecimentos de cada profissional e professora, 

que me acompanham nesse período, o que contribui para que eu possa “moldar” a 

minha futura enfermeira que estou construindo. A vivência na CMC está sendo muito 

gratificante, pois tenho o prazer de trabalhar diretamente com as usuárias, conhecer a 

realidade de vida de cada uma e atender as demandas de acordo com a necessidade.  É 

importante ressaltar que a integração entre ensino e serviço, como o que ocorre no ECS 

II, favorece a compreensão dos saberes inerentes a prática, unindo ensino e serviço em 

prol da produção de cuidados em saúde com usuários, isto, possibilita novos olhares, e 

enriquece o conhecimento acadêmico. O projeto de intervenção será desenvolvido ao 

longo do semestre, com previsão de início em junho/2018. 

Descritores: Saúde da mulher; cuidado pré-natal; triagem neonatal. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO  

Introdução: A estrita relação interposta entre situações emergenciais e, o conhecimento 

básico sobre a atuação frente a estas, constitui-se medida essencial no ramo da 

promoção e proteção da saúde individual e coletiva. Neste cenário, a capacitação de 

agentes de saúde e da sociedade em geral é de fundamental importância, posto que 

ninguém esteja livre de, em algum momento, se deparar com uma situação que demande 

intervenção rápida1. Os desdobramentos relacionados ao conhecimento em torno da 

temática além de possibilitarem o impedimento de consequências negativas à vítima, no 

Brasil, consistem em uma forma de evitar consequências indesejáveis perante a lei. No 

artigo 135 do Código Penal brasileiro é exposto que deixar de prestar socorro a vítimas 

de acidentes ou pessoas em perigo eminente, podendo fazê-lo, é crime, independente de 

formação ou ocupação profissional 2,3,4. O que se pode afirmar com embasamentos 

teóricos e práticos é que dessa primeira abordagem intervencionista, frequentemente, 

definirá o desfecho de todas as demais fases de tratamento e reabilitação, assim como a 

integridade do indivíduo, sua qualidade de vida e sobrevivência. Entrelaçado a aspectos 

formativos e culturais se tem frequentemente a impressão de que acadêmicos do ensino 

superior, e em especial os da área da saúde, estejam preparados para amparar ou agir 

frente a situações emergenciais. Objetivos: Investigar o conhecimento sobre primeiros 

socorros de estudantes da área de ciências biológicas e da saúde de uma universidade 

pública brasileira. Método: Estudo classificado como exploratório transversal, teve 

como população-alvo a totalidade de estudantes concluintes dos cursos de graduação da 

área da saúde de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública (ano base de 

formatura: 2017). O estudo foi conduzido sob duas etapas metodológicas. A primeira 

etapa empregou a análise documental das matrizes curriculares de todos os cursos 

envolvidos no estudo. A segunda etapa ocorreu mediante a aplicação de um 

questionário semiestruturado como instrumento para a coleta de informações. O 

questionário foi aplicado coletivamente, em sala de aula, em momento considerado 

oportuno e viável aos estudantes. Todos os estudantes foram previamente informados 

sobre os propósitos da pesquisa e, os que concordaram em participar, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e deram início ao preenchimento 
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do instrumento. A coleta dos dados ocorreu no período de agosto a setembro do ano de 

2017. As informações coletadas foram analisadas e categorizadas e os resultados 

expressos por meio de valores descritivos, relativos e absolutos.  O presente estudo 

obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa – UEPG (parecer nº 2.192.812/2017), respeitando os ditames 

da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Do total de 

acadêmicos concluintes, 146 (67%) responderam o questionário, sendo: Ciências 

Biológicas (Bacharelado) (n=8; 67%), Ciências Biológicas (Licenciatura) (n=13; 87%), 

Educação Física (Bacharelado) (n=22; 85%), Educação Física (Licenciatura) (n=21; 

84%), Enfermagem (n=17; 100%), Farmácia (n=12; 36%), Medicina (n=15; 42%) e 

Odontologia (n=38; 70%). Constatou-se que dos oito cursos, dois não possuíam 

abordagens relacionadas à temática de primeiros socorros. Em relação à participação 

dos acadêmicos em treinamentos ou cursos práticos internos ou externos à instituição 

envolvendo o assunto em questão, 67 (46%) afirmaram participação, 58 (40%) 

relataram nunca ter participado e 20 (14%) não responderam a essa questão. Dentre os 

que relataram já ter participado, 56 (83%) o fizeram por intermédio da própria 

universidade, com oferta intrínseca às disciplinas. Do total de respondentes apenas 

17,1% dos estudantes se avaliam preparados para atuarem frente a algumas situações. 

Com relação à auto percepção de conhecimento e segurança para atuarem frente a 

situações emergenciais, os dados evidenciaram que 65 (44,5%) dos participantes se 

sentem parcialmente aptos para atuarem frente a qualquer situação emergencial, 56 

(38,4%) não se consideram preparados para agir em nenhuma circunstância emergencial 

e, apenas 25 (17,1%) se avaliam preparados para atuarem frente a algumas situações. 

Quando questionados sobre a necessidade pessoal de participar de cursos ou 

capacitações que envolvam o conteúdo de primeiros socorros, visando desenvolver o 

sentimento de segurança frente a uma situação emergencial, 134 (92%) dos 

participantes afirmaram necessitar de conhecimentos e vivências ampliadas. A relação 

idealizada nos cursos de ensino superior, principalmente da área da saúde e educação, é 

de que estes como difusores natos de conhecimentos sejam emponderados sobre a 

temática em questão, visto que os conhecimentos dos profissionais egressos das 

respectivas áreas refletem na população em geral. A apropriação desses conhecimentos 

por parte da sociedade permite, muitas vezes, um domínio de competências de natureza 

técnica e instrumental, estruturadas a partir de atitudes reflexivas, e fortemente 

relacionadas ao cuidado em saúde5. Adiante o domínio e a difusão das corretas condutas 

e técnicas a serem dispensadas diante de situações emergenciais, repercutem no 

desfecho no local do ocorrido e posteriormente na evolução clínica do paciente. A 

avaliação negativa dos estudantes quanto à confiança em atuar frente a situações 

emergenciais e a demanda existente, questiona-se sobre a necessidade de inserção de 

propostas de disciplinas sobre o tema em estudo voltadas a metodologias ativas. Dentre 

estas, destacam-se as com caráter problematizador, devido a alta capacidade no âmbito 

de integração de saberes e incentivo iminente voltado a ações de cunho crítico e 

reflexivas perante as demandas3. Conectando as demandas acadêmicas e as 

possibilidades ao alcance institucional5, a universidade em estudo, e na disposição da 

carga horária total dos cursos, exige o cumprimento de um número mínimo de horas por 

parte dos estudantes em disciplinas optativas no campo de diversificação e 

aprofundamento, com participação em atividades curriculares complementares. Assim, 

a oferta de espaços envolvendo a presente temática e favorecendo, talvez, o viés da 

atuação interdisciplinar e a disposição da execução teórico prática, poderia ser um 

caminho promissor e impulsionador para parâmetros de qualidade formativa 

institucional5, visto que a necessidade de aprender mais sobre o assunto foi relatada por 
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mais de 90% dos participantes. Conclusão: Desta maneira, demonstra-se um número 

expressivo de futuros profissionais concluintes do curso de graduação, em áreas 

relacionadas à saúde, sentindo-se despreparados para agir frente a situações 

emergenciais frequentes no cotidiano, o que pode constituir-se como insegurança para a 

sociedade em geral e com questionamentos quanto às ofertas de ensino. Por vezes a 

graduação não dá conta de abordar todos os diversos temas e dimensões das situações a 

serem encontradas na pratica profissional, porém, através deste estudo, espera-se 

contribuir para a avaliação da oferta de ensino sobre o tema proposto. 

Descritores: Primeiros socorros; Estudantes de Ciências da Saúde; Conhecimento; 

Interdisciplinaridade. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: As parasitoses intestinais são consideradas um grande problema de saúde 

pública e uma das causas de morbidade e mortalidade humana. As condições de vida da 

população, como saneamento básico, higiene e fatores socioeconômicos são alguns 

fatores determinantes para a transmissão de doenças parasitárias1. No Brasil, as crianças 

em idade escolar são um alto risco na prevalência destas afecções2. Muitas crianças 

estão sujeitas a condições de vida precária que favorecem o aparecimento dessas 

parasitoses, como a falta de hábitos de higiene corretos, o contato com solo, água e areia 

contaminados e sistema imunológico imaturo3. Objetivos: Realizar uma ação de 

promoção da saúde, discutindo com as crianças do segundo ano do ensino fundamental 

da escola quanto à lavagem correta das mãos, orientando-os quanto a sua importância e 

apontando as parasitoses que podem surgir em consequência da lavagem incorreta ou 

não lavagem das mãos. Método: Em junho de 2017, realizou-se uma intervenção de 

saúde em crianças do segundo ano do ensino fundamental de uma escola municipal na 

comunidade da Linha Bento Gonçalves, no município de Cordilheira Alta. Esta 

intervenção de saúde foi uma atividade oriunda da disciplina de parasitologia, 

ministrada na quarta fase do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC. A atividade foi realizada no período matutino, 

onde foi abordada a importância da lavagem de mãos como uma das principais formas 

de prevenção de parasitoses. A atividade teve duração de uma hora e foram utilizados 

recursos audiovisuais e materiais didáticos, como: pincel, tinta guache, sabonete 

líquido, papel toalha e álcool em gel, e lavatório de mãos. O primeiro bloco da 

intervenção teve duração de 30 minutos e foi realizado em sala de aula com recursos 

audiovisuais, após a apresentação do tema, houve discussão com os alunos a respeito do 

por que é importante lavar as mãos, quais as consequências da não lavagem de mãos ou 

lavagem ineficaz, principais sinais e sintomas de doenças causadas por parasitas, 

principais formas de prevenção às essas doenças, em quais momentos a lavagem de 

mãos deveria ocorrer e por último, o passo a passo de como efetuar uma lavagem de 

mãos eficaz. Além disso, como forma recreativa de auxiliar na fixação do conteúdo, 

utilizou-se uma luva de procedimentos com desenhos dos micro-organismos a fim de 

ilustrar a contaminação existente, porém invisível a olho nu. Também foram exibidos 

vídeos educativos que abordavam o tema, para tornar a teoria mais instigante para as 

crianças. O segundo bloco da intervenção, que durou cerca de 20 minutos, pautou-se em 
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realizar na prática a lavagem e secagem de mãos conforme teoria orientada no primeiro 

bloco, em lavatório disponibilizado no pátio da escola. Inicialmente, foram escolhidos 

dois alunos aleatórios, que tiveram suas mãos pintadas pelas acadêmicas com tinta 

guache através de um pincel. Posteriormente, os estudantes efetuaram a lavagem de 

mãos com os olhos vendados, conforme orientações discutidas anteriormente em sala de 

aula. Logo após, todos os escolares, realizaram simultaneamente a lavagem de mãos em 

lavatório coletivo, com água e sabonete líquido, utilizando papel toalha para a secagem 

das mãos. O terceiro bloco, com duração de cerca de 10 minutos, teve como finalidade 

retornar com os alunos à classe para fazer um fechamento da intervenção, e para isso foi 

proposto a eles repetir a técnica de lavagem de mãos com álcool em gel a fim de 

garantir a memorização do conhecimento compartilhado. Posteriormente, após 

agradecimento, distribuiu-se um brinde às crianças e à professora que acompanhou toda 

a intervenção realizada. Resultados/Discussão: Ao serem questionados, quanto ao 

porquê é importante a lavagem de mãos, e quanto às consequências de não a realizar 

adequadamente, os escolares em geral responderam que é devido às “bactérias que não 

podemos ver”, indicando que a turma possuía um entendimento prévio do assunto, 

embora ainda não fossem capazes de associar a existência de outros microrganismos, 

além de bactérias. Através das imagens mostradas na apresentação, as crianças 

conseguiram identificar e associar os sintomas das parasitoses, interagindo com as 

acadêmicas. Também percebeu-se uma compressão adequada para a faixa etária da 

turma à cerca da prevenção de doenças causadas por parasitas, visto que algumas 

crianças nos relataram suas condutas preventivas, como por exemplo, a lavagem das 

frutas antes de ingeri-las. No questionamento de quando lavar as mãos, entretanto, 

observou-se menor conhecimento dos escolares, visto que grande parte relatou efetuar a 

prática apenas após usar o banheiro e antes das refeições, ou seja, após os relatos, 

identificou-se que a lavagem das mãos frequente, em vários momentos do dia, como: 

após brincar; após o contato com animais; antes de levar a mão a boca; após entrar em 

contato com um ferimento; entre outros, não ocorre com todas as crianças. Esses relatos 

também são descritos em outro estudo4. No momento da prática, no segundo bloco da 

intervenção, identificou-se conhecimento limitado da turma na lavagem correta das 

mãos. Na atividade realizada com tinta guache, onde pintou-se as mãos de dois alunos, e 

os mesmos efetuaram a higienização logo após com os olhos vendados, foi possível 

verificar resquícios da tinta principalmente nos pulsos, mas também nas unhas e nas 

interdigitais das crianças, após a conclusão da lavagem de mãos. Dessa forma, a turma 

pôde visualizar na prática, que os microrganismos invisíveis a olho nu, representados 

pela tinta guache, permanecem na pele, caso não sejam realizados corretamente todos os 

passos da lavagem de mãos, e como consequência, há uma maior propensão a adquirir 

parasitoses. Em seguida, os escolares efetuaram a lavagem de mãos em lavatório 

coletivo, onde ficou perceptível novamente que áreas como punhos, unhas e 

interdigitais, poderiam ser melhor higienizadas. Além disso, grande parte dos alunos 

não secou completamente as mãos. Conclusão/Considerações: A intervenção 

apresentou resultados positivos. Após o término da atividade, foi possível concluir que 

com a relação ao referencial teórico da temática abordada, já havia uma certa 

compressão dos escolares antes do início da intervenção, o que leva a acreditação de 

que o tema foi abordado com as mesmas em outros momentos. No bloco prático, 

entretanto, foi possível identificar que mesmo após as instruções orientadas na teoria 

quanto aos passos da lavagem correta de mãos, os alunos em geral ainda apresentaram 

dificuldade para realizar a técnica eficazmente. Dessa forma, sugere-se aos serviços 

responsáveis pela promoção da saúde, proporcionar mais ações educativas nas escolas 

relacionadas à lavagem correta das mãos, visto que essa prática previne inúmeras 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

97 
 

 

 

doenças, que não apenas as causadas por parasitas, conforme o foco dessa intervenção, e 

que com base na experiência da atividade, é uma técnica que os escolares possuem 

dificuldade em efetuar de forma eficaz. Além disso, os alunos interagiram com as 

acadêmicas e demonstraram interesse em colocar em prática e propagar o conhecimento 

compartilhado, o que mostra a importância de realizar ações em saúde com crianças, 

que possivelmente irão repassar o aprendizado para as demais pessoas de sua 

convivência, orientando quanto a condutas preventivas, e até mesmo corrigindo práticas 

inadequadas dos adultos. Essa atividade, portanto, pode contribuir para diminuir os 

índices de parasitoses em crianças. 

Descritores: Parasitologia; Enfermagem em Saúde Comunitária; Promoção da Saúde. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: O processo de parturição consiste no apagamento da cérvice com posterior 

dilatação e descida da parte que se apresenta 1. É adscrito como fenômeno natural e de 

direito da gestante a decisão sobre a via a ser empregada para o nascimento do futuro 

bebê. Essa conquista e outros tantos avanços na saúde materno infantil merecem 

destaque, pois proporcionaram maior conforto, autonomia e segurança as mulheres no 

decorrer do seu ciclo gravídico puerperal. O parto normal ou natural está associado a 

um fenômeno subjetivo e complexo, o qual sofre influência dos aspectos biológicos, 

culturais, socioeconômicos e emocional de cada mulher. As alterações mecânicas e 

hormonais que concedem a evolução do trabalho de parto: (1o período dilatação 

cervical, 2º período expulsivo, 3o dequitação e 4o puerpério imediato), resultam em um 

processo associado e responsável pela dor do parto. Durante o processo de dilatação a 

dor é descrita como aguda, visceral e difusa enquanto na fase de dequitação, a dor é 

relatada como somática, nítida e contínua2. Cada parturiente vivencia esta etapa de 

maneira singular, o que exige dos profissionais de saúde condutas assistenciais 

individualizadas e humanizadas que atendam as necessidades peculiares de cada mulher 

e desta forma, possam ser eficientes para a promoção do alívio da dor durante o 

processo de parturição. A humanização representa um parâmetro essencial a ser adotado 

pelos profissionais de saúde, principalmente da área da enfermagem, pois se trata dos 

profissionais responsáveis pelo cuidado integral desenvolvido durante o processo de 

parturição. Visando à redução da dor nesse processo, o Ministério da Saúde institui e 

incentiva o uso de práticas e técnicas não farmacológicas para facilitar o processo de 

trabalho de parto. As medidas não farmacológicas de alívio da dor (MNFs) são 

consideradas claramente úteis e via de regra, deveriam ser encorajadas, uma vez que 

permitem a diminuição do uso abusivo de métodos farmacológicos e desnecessários e 

consequentemente também reduz a necessidade de partos cirúrgicos3. Objetivo:  

Refletir sobre os métodos não farmacológicos para o alívio da dor durante o processo de 

parturição em um hospital da região oeste de Santa Catarina. Método: Trata-se de um 
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relato de experiência de caráter qualitativo e reflexivo realizado por meio da vivência 

durante as atividades teórico práticas do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) no segundo semestre de 2017. Durante o 

período de vivência foi proposto o emprego dos Métodos não farmacológicos de alívio 

da dor para as parturientes oportunizando os benefícios e as vantagens da utilização de 

tais métodos. Resultados: Houve grande aceitação e adesão das práticas propostas por 

parte das parturientes. A instituição mencionada não impede a execução dos Métodos 

não farmacológicos de alívio da dor, os quais são possíveis por meio de adaptações, e 

culminam em satisfação aos envolvidos. As atividades teórico práticas possibilitaram o 

compartilhamento de saberes além do crescimento pessoal e profissional. Outro aspecto 

abordado refere-se à possibilidade de decisão sobre a implementação dos Métodos não 

farmacológicos de alívio da dor no correto momento da evolução do trabalho de parto, 

priorizando e respeitando a autonomia da parturiente. Foram Métodos não 

farmacológicos de alívio da dor empregados durante a vivência: a escuta terapêutica, 

que permeia a totalidade do processo e objetiva principalmente acalmar, proporcionar 

conforto, segurança, e fortalecer o vínculo profissional-paciente; a Hidroterapia, 

desenvolvida por meio do banho de aspersão, constitui-se como uma deleitável 

alternativa para o conforto da mulher em trabalho de parto, além de proporcionar alívio 

da dor sem interferir na evolução do processo e onerar prejuízos ao recém-nascido; 

deambulação e a frequente transição de posição (sentada, deambulando, ajoelhando-se, 

em posição ortostática, decúbito ventral, quatro apoios) guiada pela própria parturiente 

durante a primeira fase do parto resultando em conforto e alívio da dor, além da melhora 

da oxigenação fetal durante as contrações. Outro benefício constatado em relação a 

escolha da posição vertical por parte da parturiente foi a facilidade de rotação fetal e 

alinhamento da apresentação com a pelve materna, com consequente aceleração da 

evolução do trabalho de parto. Em relação a segunda fase do trabalho de parto (período 

expulsivo) buscou-se a posição de cócoras, decúbito lateral ou quatro apoios para 

auxiliar no processo de expulsão e promover maior efeito na dispensação da força 

empregada. Ainda com relação aos Métodos não farmacológicos para promover alívio 

da dor empregados, a massagem lombossacral foi constantemente utilizada. Essa 

terapêutica simples de baixo custo, que associada à respiração, posição e deambulação, 

proporciona diminuição expressiva na dor, promovendo momentos de relaxamento4. A 

combinação de dois ou mais Métodos não farmacológicos para o alívio da dor 

empregados ao mesmo tempo mostrou resultado satisfatório que culminaram com o 

sucesso da evolução do trabalho, segundo os relatos das parturientes. O trabalho de 

parto ocorreu de forma menos dolorosa, mais rápido e com desfechos neonatais 

favoráveis. Tendo em vista as características multidimensionais e individuais da dor, 

todas as variáveis envolvidas na experiência do nascimento devem ser levadas em conta 

na escolha do método a ser utilizado durante o trabalho de parto, já que o uso de 

medidas não farmacológicas exige da mulher um maior senso de controle sobre seu 

corpo e suas emoções. Conclusão: A utilização dos Métodos não farmacológicos para o 

alívio da dor durante o processo de trabalho de parto contempla as práticas de 

humanização da assistência obstétrica. A atenção desenvolvida pelo profissional que 

acompanha a mulher nesse processo proporciona qualidade, conforto e segurança para o 

binômio mãe e bebê, e, portanto, os Métodos não farmacológicos de alívio da dor 

constituem-se como uma medida indispensável à valorização das demandas provindas 

das parturientes durante o processo, considerando sua singularidade e integralidade no 

enfrentamento da dor nesse período. Enquanto discentes a vivência de situações práticas 

voltadas para humanização da assistência de enfermagem bem-sucedidas enaltecem o 

processo de aprendizado e estimulam a luta pela efetivação da humanização no processo 
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de parturição, preparando e capacitando os futuros profissionais para uma atuação 

baseada nos princípios de qualidade e humanização da assistência ao público em 

questão, bem como, comprometidos pela busca de aprimoramento e avanços que 

comtemplem as questões voltadas para a saúde materno infantil. 

Descritores: Trabalho de Parto; Dor; Enfermagem; Promoção da Saúde. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: Com o passar dos tempos a área rural foi adequando-se as novas evoluções 

tecnológicas, entre estas evoluções os produtos agrícolas tiveram um destaque muito 

significativo com o progresso evolutivo, assim oferecendo melhor produção das 

plantações. Por proporcionarem um excelente manuseio das plantações deixando-as 

longe de doenças e ervas daninhas, os produtos químicos testão em seu auge, mas seu 

uso excessivo sem precauções traz um risco alto aos seres vivos, principalmente à saúde 

dos seres humanos1. De todos os agricultores que fazem a utilização dos agroquímicos 

em suas plantações, destacam-se os fumicultores. Os fumicultores são uma classe de 

agricultores mas que cultivam o fumo. Os fumicultores possuem um risco mais elevado, 

devido a plantação de tabaco, demandar de uma grande quantidade de produtos 

agroquímicos e a colheita ser nos meses com maior pico de insolação (Dezembro e 

Janeiro), deste modo, está classe trabalhadora possui uma grande vulnerabilidade em 

sua saúde, devido aos efeitos adversos dos defensivos agrícolas e dos efeitos 

ambientais2. Diante disso, realizou-se uma pesquisa para responder   o seguinte 

questionamento: quais são os coeficientes de mortalidade especifico por câncer de 

sistema nervoso central, pulmão, pele, leucemia e linfoma não-Hodgkin em adultos nos 

seis maiores municípios produtores de tabaco do estado de Santa Catarina, nos anos de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016? Esses coeficientes são semelhantes ao Estado (SC), 

Brasil e Mundo? Objetivos: Conhecer os coeficientes de mortalidade especifica por 

câncer de Sistema Nervoso Central, linfoma não-Hodgkin, pulmão, leucemia e pele nos 

seis munícipios mais produtores de tabaco do estado de Santa Catarina entre 2012, 

2013, 2014, 2015 e 2016, comparando as taxas de mortalidade destas neoplasias em 

nível de Estado (SC), Brasil e Mundo. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa 

ecológica-descritiva, que teve os municípios selecionados a partir dos dados fornecidos 

pela Epagri. Para a classificação dos canceres, entrou-se no site da secretaria de saúde 

do estado de Santa Catarina e na página TABNET, para obter quais que possuíam maior 

número de mortalidade nestes municípios. Para o cálculo dos coeficientes de morte 

entrou-se no site do IBGE, assim obtendo o número da população nos anos que fizeram 

parte do estudo (2012 a 2016) e depois realizado o cálculo por 100.000/hab. Enquanto 

que para o coeficiente do estado foi feito o mesmo trajeto, porem só calculado o ano de 

2016. Para os coeficientes de mortalidade em relação ao Brasil e o Mundo os dados 

foram buscados no INCA. Depois de tudo foi realizado o cálculo do desvio padrão 

dando mais certeza dos resultados, pois quanto mais distante o grau de variação do 

desvio padrão da média, maior as chances de probabilidade. Resultados/Discussão: Os 
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resultados evidenciaram que o coeficiente médio de todos os canceres é maior nos 

municípios produtores de tabaco, devido a população agrícola ser mais desprotegida 

contra os efeitos tóxicos dos agroquímicos e os efeitos ambientais, isso pode ser visto 

quando comparados estes resultados com os resultados da média do pais e do resto do 

mundo sendo estes bem inferiores aos dos municípios. Já em relação à média final de 

cada um dos cânceres, foi observado que os resultados foram superiores nos municípios 

que tiveram um destaque, com um maior percentual de mortalidade pelas neoplasias que 

se sobressaíram. O município que teve um índice de morte superior as neoplasias de 

sistema nervoso central, foi Araranguá, sendo que este município também teve destaque 

em primeiro lugar com as neoplasias de pulmão; Em quanto que o município de 

Tubarão teve destaque com Linfoma não-Hodgkin: Outro dado preocupante foi com o 

município de Canoinhas, que teve entre todos o maior valor em mortalidade por 

Leucemia e o município de Ituporanga destacou-se com uma elevada taxa de 

mortalidade por câncer de Pele. Com base nestes resultados pode-se observar que os 

coeficientes de morte por câncer, é superior nos municípios produtores de fumo. 

Segundo alguns estudos a região sul é a maior produtora de tabaco do pais e o estado de 

SC o 4° maior produtor do Brasil. Ainda é importante salientar, que o Brasil está entre 

os maiores produtores de tabaco do mundo e de alimentos agrícolas no geral3. De 

acordo com dados coletados da ANVISA, Santa Catarina ocupa o nono lugar no ranking 

dos estados que mais consomem agroquímicos, e que o Brasil está em primeiro lugar 

entre os maiores consumidores de agrotóxicos no mundo4. O INCA ainda destaca que a 

região sul se sobressai com a maior incidência de câncer no geral e que cerca de 80% 

dos cânceres está relacionado com o abito de vida que as pessoas adotam. Existe vários 

riscos de quem trabalha com o tabaco, um deles é as folhas da planta, durante a colheita 

as folhas entram em contato com a pele, liberando uma substância química chamada de 

nicotina, que causal alongo tempo do dia vários sintomas pela intoxicação desta 

substância, ainda tem a existência vestígios de agrotóxicos presentes nas folhas que 

também são absorvidos pela Pelé. Muitos pesquisadores discutem a relação da nicotina 

provocar câncer em fumicultores, devido estar relacionada com CA de pulmão em 

fumantes5. Segundo alguns autores e pesquisadores, a exposição ocupacional sofrida 

pelos agricultores acarreta em diversos anomalias cancerígenas, que muitas vezes levam 

a morte e que produtores agrícolas estão em constante exposição a substancias 

químicas, sendo que estas são responsáveis por inúmeros tipos de neoplasias, mas ainda 

é importante salientar que os fumicultores/agricultores e suas famílias são a parte mais 

vulnerável da sociedade pelos agroquímicos, devido ao manuseio incorreto e a 

exposição ocupacional direta sofrida 1,2,4,5. Conclusão/Considerações: Ao final 

Constata-se que os municípios plantadores de fumo, possuem uma incidência elevada 

de mortalidade por inúmeros fatores ocasionados pelo trabalho ocupacional, deste modo 

foi identificado que a média dos coeficientes de mortalidade pelos cânceres estudados 

nos municípios produtores de Fumo, teve um valor bem significativo, ficando com os 

valores superior as taxas de mortalidade pelas mesmas neoplasias no Brasil e Mundo.  

Assim é importante salientar que a atenção primaria elabore planos de cuidados com 

esta população de risco, já que a atenção primaria é optada como primeiro local de 

escolha dos doentes, sendo que quando os primeiros sintomas surgem, é importante que 

os profissionais da atenção primaria estejam atentos e saibam reconhecer os sinais de 

alerta. Deste modo é essencial que a enfermagem desenvolva maneiras de conscientizar 

esta população, através de trabalhos ou grupos reforçando o uso dos EPIS, 

desenvolvidos no local de atuação da unidade implantada. 

Descritores: Tabaco; Neoplasia; Agricultores; Mortalidade; Municípios. 

Eixo temático: Ensino  
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RESUMO 

Introdução: O Programa institucional de Monitoria Acadêmica, vinculado à Direção de 

Ensino, tem por objetivo incorporar o discente em atividades onde suas habilidades 

relacionadas à docência possam ser aperfeiçoadas, auxiliar o desenvolvimento de 

determinada disciplina, no aspecto teórico e prático, visando à melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, fornecer auxílio ao professor nas atividades didáticas 

desenvolvidas em sala de aula e laboratório, além de proporcionar maior contato com 

professores e a disseminação dos saberes a diferentes turmas de graduação³. A 

monitoria foi regulamentada pela Lei nº 5540 de 1968, a qual fixa normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, 

que em seu Artigo 41 respalda as universidades a criar as funções de monitor para 

alunos do curso de graduação que se submeterem a provas específicas, nas quais 

demonstrem capacidade de desempenho em atividades técnico-didáticas de determinada 

disciplina.1 Em 1996, a Lei nº 9.394, que Estabelece Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, em seu artigo 84 afirma que os "discentes da educação superior poderão ser 

aproveitados em tarefas de ensino”.2 Assim, a criação da monitoria em Instituições de 

Ensino Superior (IES), visa selecionar estudantes que desejem acompanhar professores 

em ambientes de ensino-aprendizagem de determinados componentes curriculares. É 

compreendida como instrumento para a melhoria do ensino de graduação, funcionando 

como uma atividade de apoio pedagógico ofertado aos discentes com interesse em 

aprofundar o conhecimento em conteúdos específicos, assim como, esclarecer 

dificuldades quanto à disciplina³. O aluno-monitor além de complementar seus 

conhecimentos, adquire habilidades, capacidade de interação e trabalha a postura diante 

de determinadas situações, seja na vida acadêmica ou na profissional. Contudo, 

constituem como uma experiência ímpar em sua carreira acadêmica, uma vez que 

contribuirá para a sua formação em termos de ensino, pesquisa e extensão4. Nesse 

sentido, permite a ocorrência de uma melhor correlação entre teoria e prática, 

possibilitando que durante o processo de ensino e aprendizagem, seja criado um espaço 

onde o aluno possa interrogar, praticar e revisar conteúdos trabalhados em sala de aula 

com menor grau de receio, favorecendo assim, um maior nível de confiança quanto à 

realização dos procedimentos. A disciplina de Enfermagem no Cuidado Perioperatório 

possui abordagens teórico-práticas, e tem como objetivo abordar os cuidados e 

complicações nos períodos pré, trans e pós-operatório, desenvolver habilidades de 

comunicação e de gerenciamento dos serviços de enfermagem cirúrgica buscando a 

inter e transdisciplinaridade, desenvolver habilidades para o trabalho em equipe através 

do reconhecimento de normas, rotinas, técnicas e recursos humanos inerentes ao 
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cuidado perioperatório, utilizar as melhoras práticas de enfermagem baseada em 

evidência no cuidado ao paciente cirúrgico. A disciplina contempla quatro unidades 

hospitalares, sendo elas: Centro Cirúrgico (CC), Centro de Materiais e Esterilização 

(CME), Unidade de Clínica Cirúrgica e Unidade de Recuperação Pós-Anestésica. 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo relatar minha experiência na monitoria da 

disciplina Enfermagem no Cuidado Perioperatório, da Universidade Estadual de Santa 

Catarina (UDESC), além de demonstrar a importância dessa prática, como instrumento 

de aprendizagem para a formação e desenvolvimento acadêmico do aluno-monitor. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a 

partir da vivência discente na monitoria da disciplina Enfermagem no Cuidado 

Perioperatório, que no curso de graduação em Enfermagem da UDESC está respaldo 

pela Resolução N° 091/2014 – CONSUNI. A referida disciplina é oferecida para 

acadêmicos do sétimo semestre de graduação sob a orientação de um docente, para 

atender as demandas de ensino acadêmicos, bem como prestar suporte aos docentes 

credenciados para a disciplina em questão. A monitoria é realizada no laboratório de 

enfermagem, por meio do desenvolvimento de aulas práticas, exposição de materiais e 

de revisão de conteúdos teóricos, tais como, a lavagem cirúrgica das mãos, 

paramentação cirúrgica, montagem de mesa de instrumental e ensino dos instrumentais 

de acordo com o tempo cirúrgico. Normalmente as monitorias são agendadas em grupos 

menores, de acordo com os grupos para atividades teórico-práticas, informados pelo 

setor de Coordenação de Estágio por meio de cronograma.  Ênfase é dada aos conteúdos 

contemplados no plano de ensino do semestre letivo que o docente disponibiliza aos 

estudantes no primeiro dia de aula da disciplina. Vale ressaltar, que para participação é 

necessário que todas as precauções padrões exigidas pelas normas da instituição sejam 

seguidas, sendo obrigatório o uso de equipamentos básicos para a proteção individual. 

Embora tenha se utilizado de livros, artigos e revistas para complementar o processo 

ensino-aprendizagem, a demanda por monitoria se intensifica após aula teórico-prática 

ministrada pelo docente, ocasião em que o monitor orienta e assiste o aluno na 

realização de técnica de enfermagem, fomentando a discussão de conteúdo teórico 

abordado em sala de aula.  A bolsa de monitoria iniciou em março/2018 e corresponde a 

uma carga horária de 10 horas semanais. Resultados e discussão: A vivência da 

monitoria permite uma experiência singular, em que estimula o monitor a manter-se em 

constante aprendizado. Neste contexto buscou-se aprofundar conhecimentos que 

permeiam a enfermagem cirúrgica, a fim de orientar os discentes, possibilitando melhor 

compreensão dos conteúdos abordados. Considerando que a disciplina envolve cuidados 

cada vez mais complexos, em consequência a grande expansão tecnológica que permeia 

a área cirúrgica, é de suma importância fazer com que o aluno goste da disciplina, para 

melhor aproveitamento e desempenho profissional. Além disso, o acadêmico pode 

compartilhar seus medos, angústias e dúvidas advindas de atividades teórico-práticas, 

que por vezes o aluno tem receio de conversar com o docente. Sinalizo aqui a revisão do 

Portfólio de instrumentais e tempos cirúrgicos, desenvolvido pelo monitor da disciplina 

em 2017, e que neste ano está sendo revisado e utilizado durante a monitoria. Além 

disso, a monitoria permite instigar os acadêmicos para a lavagem cirúrgica de mãos, 

paramentação cirúrgica e demonstração dos instrumentais de acordo com os tempos 

cirúrgicos. Por fim, é proporcionada aos discentes atividades para repetição dos 

procedimentos para um melhor aprendizado e fixação da técnica tendo sempre o suporte 

e a supervisão do monitor, detectando-se melhor compreensão teórica e destreza manual 

Considerações finais: As atividades desenvolvidas durante a monitoria são 

fundamentais para solidificar conhecimentos, não só profissionais, mas agregou e 

fortaleceu habilidades interpessoais. Neste contexto o papel do monitor é apoiar, 
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auxiliar e proporcionar meios de aprendizagem acadêmica, que aqui, vislumbrou 

também a segurança do paciente cirúrgico, fortalecendo vínculos acadêmicos e 

contribuindo para a formação de profissionais qualificados para exercer a profissão. 

Descritores: Monitoria; Ensino; Enfermagem Perioperatória. 

Eixo temático: Ensino 

Financiamento: Universidade do estado de Santa Catarina (UDESC) 
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RESUMO 

Introdução: A experiência aqui relatada consiste numa atividade do curso de 

Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, 

que integrou uma visita ao viveiro florestal da mesma instituição, conteúdo trabalhado 

em sala de aula e aprofundamento teórico do grupo de estudantes. A primeira fase do 

curso contempla estudos sobre diferentes grupos culturais em relação à concepções e 

práticas de saúde, com foco na atuação da enfermagem. Esse estudo possibilitou aos 

estudantes compreender a importância das plantas medicinais para saúde humana, 

divulgar os conhecimentos do grupo para os colegas, contribuindo assim para a 

ampliação da consciência sobre a relação ambiente e saúde. Objetivos: Compreender a 

importância das plantas medicinais para a saúde humana e divulgar os aspectos 

históricos e técnico científicos sobre as plantas medicinais especialmente as espécies 

nativas do Brasil. Método: A visita foi realizada no mês de março de 2016, onde o 

Engenheiro Agrônomo responsável pelo viveiro explicou sobre a preservação das 

espécies nativas regionais e plantas medicinais. Com metodologia exploratória, 

descritiva e bibliográfica, a visita técnica serviu como ponto de partida para despertar o 

interesse em aprofundar os conhecimentos em textos, sites eletrônicos e com 

comunidades de uma aldeia indígena da qual alguns dos estudantes são pertencentes. A 

socialização desses conhecimentos em sala de aula foi enriquecida com demonstração 

de plantas medicinais e explicação sobre cuidados e uso na saúde humana. 

Resultados/discussão: Orientadas pelo plano de ensino do Núcleo 1: Enfermagem, 

Saúde, Sociedade e Meio Ambiente, as discussões realizadas em sala de aula abordam 

diferentes formas dos grupos culturais se organizar a partir de concepções de saúde e 

doença. Percebe-se que essas não se limitam a fatos clínicos, mas se constituem também 

em fenômenos sociais, culturais e históricos. Assim, para alguns grupos, as plantas 

medicinais podem ser usadas para amenizar diversos sintomas e doenças, como aquelas 

relacionadas com sistema digestivo e respiratório, com função diurética, no tratamento 

da hipertensão, doenças infecciosas, resfriados, cólicas e mal-estar. Segundo 

Organização Mundial da Saúde (OMS) a planta medicinal é uma espécie vegetal, 

cultivada ou não, e utilizada com propósitos terapêuticos1. O uso de plantas medicinais 

como medicamentos para cura e prevenção de doenças é denominado fitoterapia, e 

caracteriza-se pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso e de sua qualidade2. 

No Brasil, o conhecimento das propriedades das plantas medicinais é uma das riquezas 

da cultura indígena. Esses conhecimentos, passados de geração em geração, são 

importantes, e atualmente são resgatados através de estudos que consideram o 
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conhecimento de cada povo e de cada cultura sobre as plantas e as suas aplicações no 

cotidiano. Além disso, é um país com a maior biodiversidade do mundo e que, 

associada a uma rica diversidade étnica e cultural, detém um valioso conhecimento 

cultural e potencial para desenvolver pesquisas com tecnologia e terapêuticas 

apropriadas, utilizando as plantas medicinais. Grandes empresas farmacêuticas tendem a 

aumentar as pesquisas com plantas naturais, buscando-se novas fontes para obter os 

princípios ativos que são responsáveis pela ação farmacológica ou terapêutica. Dessa 

maneira nos últimos tempos com os avanços da tecnologia e a ciência o uso das plantas 

medicinais como fármacos vem aumentando a cada dia, no cuidado da saúde da 

população.  Com isso, o Ministério da Saúde vem implantando diversas políticas de 

promoção da saúde, uma delas é a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicas1 que visa à garantia de acesso seguro e consciente das plantas pela 

população e aproveitando para promover o uso sustentável da biodiversidade.  De 

acordo com PIRIZ3, a utilização das plantas medicinais proporciona a realização da 

promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população, adequando outros 

métodos de cuidado, além por vezes diferente, das convencionais apresentadas pelo 

modelo biomédico ainda predominante. Seguindo nesse parâmetro, a partir de 2007 o 

Sistema Único de Saúde (SUS) passou a fornecer alguns medicamentos fitoterápicos, 

considerados seguros e eficazes, aprovados pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária4. No ano de 2008 uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde e outros 

nove ministérios instituiu o Programa Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico no 

SUS, ampliando a lista de fitoterápicos oferecidos a rede, com produtos definidos por 

um comitê específico. Com as iniciativas para inclusão da fitoterapia no SUS o 

Conselho Federal de Medicina (CFM), reconhece a atividade desde que fosse 

acompanhado e supervisionado por profissional médico5. A Agência nacional de 

Vigilância (ANVISA) com o objetivo de orientar a população e disciplinar o comércio, 

regulamentou por meio de norma nacional o uso das chamadas drogas vegetais. Além 

de normatizar o uso das plantas medicinais para alcançar seus efeitos benéficos, alerta 

que todas as plantas aprovadas pela lei são para alívio de sintomas de doenças menos 

graves, e não para tratar doenças com gravidade alta e que a indicação de chás caseiros 

não substitui a avaliação médica4. As informações coletadas na comunidade indígena e 

observação dos costumes em geral demonstram que, as ervas medicinais podem ser 

adquiridas em mercados públicos, lojas de ervas, podem ser colhidas no campo, 

diretamente na natureza ou ser cultivada em jardins, hortas e vasos. O uso das plantas 

medicinais como tratamentos naturais têm aumentado a cada dia, vários profissionais da 

saúde estão recomendando o uso de remédios à base delas. Mas ainda é necessária a 

melhoria do acesso da população a esse tipo de medicamentos, mais pesquisas e 

investimento na divulgação e orientação segura quanto ao seu uso. Considerações 

finais: Apesar dos benefícios já conhecidos para a saúde dos seres humanos, existem as 

ervas que produzem substâncias tóxicas e venenosas. Além disso, o uso indiscriminado 

e a falta de cuidado no preparo e na quantidade, pode intervir nos resultados sobre o 

organismo, anulando o tratamento ou causando efeitos adversos e prejudiciais. Com o 

devido cuidado e estudos científicos, a fitoterapia está sendo utilizada como medicina 

alternativa por diferentes culturas que buscam ter um estilo de vida mais saudável e 

evitar os medicamentos químicos. Neste contexto, o resgate do conhecimento de 

culturas dos povos tradicionais que cultivam essas práticas e as passam de geração a 

geração, é valioso recurso para garantir a sua preservação e possibilitar acesso a mais 

pessoas. Transformando o conhecimento cultural em conhecimento científico a 

academia contribui nas pesquisas para uso adequado do recurso das plantas medicinais. 

Com a legislação contribuindo nesse sentido o SUS cumpre sua função de ampliar 
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alternativas de tratamentos e melhorar a atenção à saúde da população. No entanto 

percebe-se uma deficiência na formação profissional na graduação, pós graduação ou 

por falta de curso de especialização relacionada a plantas medicinais.  Considera-se 

importante a revisão dos currículos da graduação de enfermagem abrangendo esses 

conhecimentos como suporte a futuros profissionais da saúde.  Aproximando e somando 

o conhecimento científico e popular, as universidades contribuem na formação para a 

atenção integral à saúde humana. Com essa compreensão, o profissional de enfermagem 

amplia seu potencial de realizar uma assistência integralizada pautada na promoção e 

qualidade de vida. 

Descritores: fitoterapia; ervas medicinais; remédios populares; enfermagem, 

universidade. 

Eixo temático: Ensino  
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RESUMO 

Introdução: Para uma assistência de enfermagem de qualidade, o profissional deve 

estar preparado para enfrentar as adversidades que permeiam a práxis laboral. Nesse 

sentido os cursos de graduação em enfermagem vêm investindo na aproximação de 

estudantes com as atribuições da prática laboral, ampliando nos últimos anos, o período 

destinado a atividades teórico-práticas e estágios nos serviços de saúde.  O ensino de 

enfermagem busca desenvolver o pensamento complexo, visando um estudante crítico-

reflexivo capaz de atuar em situações diversas, propondo soluções aos problemas 

encontrados1. Assim, a Universidade do Estado de Santa Catarina, propicia aos 

estudantes do curso de enfermagem, estágios curriculares obrigatórios em âmbito 

hospitalar. Tal estágio caracteriza-se pelo desmame da supervisão direta do docente, ou 

seja, o acadêmico se insere um uma unidade hospitalar, se apropria das atividades 

realizadas pelo enfermeiro do serviço e desenvolve atividades assistenciais e gerenciais 

como membro da equipe de saúde, embora o docente permaneça na instituição em 

tempo integral para suporte ao acadêmico, caso este julgue necessário. O Estágio 

Curricular Supervisionado I (ECSI) é uma disciplina ministrada na 9a Fase do Curso de 

Enfermagem da Udesc tem por objetivo capacitar o acadêmico para desenvolver 

habilidades e competências para o exercício da gestão e gerência em saúde e 

enfermagem na atenção hospitalar. Considerado um ensaio para a vida profissional, 

período em que o acadêmico pode aprimorar a destreza manual, raciocínio clínico e 

vivenciar o dia a dia do serviço de saúde, fortalecendo-se para a tomada de decisão por 

meio de situações reais. Além disso, o ECS favorece o serviço de saúde na qual a 

prática é desenvolvida, possibilitando maior preparo e experiência do discente, para 

atuar em uma área específica da saúde. Durante as atividades teórico-práticas 

contempladas na graduação, há serviços hospitalares que não são contemplados, como o 

ambulatório de ortopedia, motivo pelo qual despertou o interesse acadêmico em realizar 

o ECSI neste ambiente para conhecer a organização deste serviço, sobretudo, na atuação 

do profissional Enfermeiro neste cenário. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada 

por acadêmica do curso de enfermagem de uma universidade pública no ambulatório de 

ortopedia de um hospital no oeste catarinense durante o desenvolvimento de estágio 

curricular supervisionado.  Método: O ECS em questão visa desenvolver um processo 

educativo-reflexivo acerca das práticas de enfermagem no contexto da atenção 

hospitalar. Trata-se de atividade de ensino desenvolvida num ambulatório de ortopedia 

em um hospital público no oeste catarinense que iniciou em fevereiro de 2018, com 
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término previsto para junho do mesmo ano. Durante o período que já se passou, foram 

realizadas algumas atividades, tais como, o acompanhamento in loco da organização das 

escalas de trabalho da equipe de enfermagem do setor, provisão de materiais, 

medicamentos e equipamentos, assistência individualizada e coletiva aos usuários do 

serviço com desenvolvimento do processo de enfermagem como estratégia para 

qualificar a assistência de enfermagem neste ambiente.  Resultados: Esse relato de 

experiência corresponde ao período do dia 21 de fevereiro à 05 de abril de 2018 no 

período matutino de segunda a quinta-feira, vivenciado por uma acadêmica do curso de 

enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina no ambulatório de ortopedia. 

Tal setor foi escolhido por se tratar de um local diferenciado na trajetória acadêmica, 

sem contato prévio durante a graduação, e, pela primeira vez, o hospital em questão 

abril campo prático para o ECSI neste setor. O ambulatório de ortopedia consiste em um 

setor de diversas especialidades médicas na traumato-ortopedia. As demandas atendidas 

nessa unidade compreendem os traumas neurológicos, fraturas, luxações, entorses, 

imobilizações, entre outros. Adentram este setor, pacientes encaminhados das unidades 

de saúde de Chapecó e de outros municípios da região, através de agendamentos 

presenciais ou pelas unidades de saúde de cada município, já os pacientes que realizam 

cirurgias relacionado a ortopedia  no hospital regional do oeste já saem com 

encaminhamento de retorno ao ambulatório de ortopedia, tendo um fluxo diário de 

segunda a sexta feira das 07:00 às 17:30 horas, exceto feriados. Normalmente, a agenda 

contempla dois médicos por turno, sendo cada profissional atende de dez a trinta 

pacientes por turno. O período de retorno depende da necessidade de cada pacientes, 

variando entre quinze, trinta e sessenta dias, ou até um ano dependendo do estado geral 

e clínico do indivíduo.  A equipe do setor é composta por três técnicos de enfermagem, 

um enfermeiro coordenador, duas secretárias e médicos traumato-ortopedistas 

vinculados ao corpo clínico do hospital. Com o ECSI, buscou-se conhecer, acompanhar 

e desenvolver atividades diárias do enfermeiro atuante no ambulatório para aprimorar a 

construção do conhecimento. Foi possível desenvolver nesse período, atividades de 

competência do enfermeiro como organização e coordenação do setor, escalas da equipe 

quanto dias de trabalho, horários e folgas e de atividades a serem desenvolvidas pela 

equipe de enfermagem. Realizou-se também, pedidos e controle de materiais utilizados 

em procedimentos, tais como, imobilizações, curativos, retirada de pontos e material de 

síntese óssea, além do desenvolvimento de consultas de enfermagem, registros internos, 

acompanhamento e resolução de conflitos, participação em reunião de equipe e de 

coordenadores de unidade, entre outras atividades, por vezes acompanhada pelo 

enfermeiro do setor. Todos os dias, pelo menos um docente da Instituição de Ensino 

Superior (IES) passava pelo setor, instigando a reflexão sobre questões gerenciais de 

enfermagem e de saúde, orientações e cuidados de enfermagem, atividades educativas, e 

por vezes, o desenvolvimento do processo de enfermagem, através de conversas breves 

também esclareciam dúvidas e se colocavam à disposição durante o período integral do 

ECSI. Foi possível colocar em prática a autonomia profissional, com discussão de casos 

clínicos entre acadêmico/docente/profissional, o que certamente contribuiu para o 

desenvolvimento de diversas competências gerenciais, raciocínio clínico e consolidação 

de conhecimentos prévios fortalecendo a futura atuação profissional.  Conclusão: 

Considerando que estágio curricular supervisionado visa a inserção do aluno em campo 

prático diariamente como profissional, no desenvolvimento de atividades gerenciais e 

assistenciais, esta experiência foi produtiva e muito enriquecedora uma vez que 

possibilitou conhecer um novo campo de prática do enfermeiro. Esta imersão na prática 

profissional possibilitou a projeção do acadêmico como profissional de saúde, na 
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intrínseca relação entre as facetas que permeiam atribuições, decisões, postura, 

fragilidades e potencialidades do ambiente laboral.  
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RESUMO 

Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) é essencial para o raciocínio clínico e 

crítico dos profissionais de enfermagem por ser um instrumento metodológico que 

proporciona o planejamento e a organização sistemática do cuidado, disposto conforme 

a Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) apresentando-

se em cinco etapas inter-relacionadas: Coleta de dados, Diagnóstico de Enfermagem, 

Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de enfermagem 1. Dorothea 

Orem desenvolveu ao longo de sua carreira conceitos para o autocuidado em 

enfermagem, determinando-os para as práticas, iniciadas e executadas em benefício dos 

próprios indivíduos, para a sustentação da vida, da saúde e bem-estar dos mesmos. 

Orem destacou três estruturas teóricas: a Teoria do Autocuidado (é a prática de 

atividades iniciadas e executadas pelos indivíduos em seu próprio desenvolvimento e 

bem estar quando os fatores condicionantes básicos idade, sexo, estado de saúde, 

padrões de vida, fatores culturais estão afetados) a Teoria do Déficit do Autocuidado 

(quando o profissional de enfermagem identifica que a capacidade do autocuidado está 

inadequada para alcançar os requisitos do autocuidado) e a Teoria dos Sistemas de 

Enfermagem (baseia-se nas necessidades de autocuidado e nas capacidades do paciente 

para a execução de atividades de autocuidado), sendo que as mesmas se relacionam, 

com o objetivo no autocuidado, pessoas que necessitam de cuidados 2. Objetivos: 

relatar experiência sobre estudo e a aplicação do Processo de Enfermagem baseado na 

Teoria do autocuidado de Dorothea Orem durante uma atividade teórico prática. 

Método: Este estudo é um relato de experiência do tipo descritivo, realizado durante 

uma atividade teórico prática da 5ª fase do curso de graduação em enfermagem da 

Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC na Disciplina de Teorias da 

Enfermagem e Saúde do Adulto e Idoso, relacionado a uma atividade de educação em 

saúde concretizada, em um hospital público no município de Chapecó no período de 

maio de 2017. A atividade foi desenvolvida com um paciente internado na unidade 

clínica médica de um hospital do oeste catarinense, que realiza atendimento a pacientes 

adultos e idosos. No transcorrer da disciplina as acadêmicas, orientadas pelas 

professoras, foram instigadas a desenvolver metodologias criativas/ativas, tanto para a 

apresentação quanto para a abordagem dessa atividade de ensino, tendo assuntos 

voltados à educação em saúde baseados em estudos de teorias que antecederam os 

cuidados de enfermagem. A atividade elaborada pelas acadêmicas apresentava como 

foco principal a assistência ao paciente e familiares envolvidos, utilizando-se do método 

do PE com os princípios da Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem. Foram dispostos 

por momentos de estudos, tutorados pelos professores da disciplina, apontando maior 
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adequação do tema para na sequência ser elaborado um roteiro e condução das 

atividades. Resultados/Discussão: A teoria geral de Orem pode ser caracterizada pela 

necessidade de cuidados de enfermagem no adulto, ou seja, cuidados esses que se dão 

pela insuficiência ou déficit contínuo do auto cuidado, que são de fato essenciais à 

saúde e à vida². A atividade foi realizada com um paciente do sexo masculino com 

diagnóstico médico de leucemia linfocítica crônica, caracterizada por acometer os 

leucócitos presentes nos gânglios linfáticos e na corrente sanguínea 3. O paciente era 

agricultor, residente em um município do oeste catarinense, sendo de origem alemã, 

com 52 anos, 1,83m de altura, 90Kg, evangélico, casado. Praticava exercício físico, 

cantava em um coral da comunidade, jogava carteado, frequentava festas tradicionais da 

região, alérgico a medicações, controlava sua dieta e fazia uso de bebida alcoólica 

moderadamente. Em seu histórico familiar sua mãe faleceu de leucemia.  Atualmente o 

pai mora com o mesmo. A descoberta da leucemia ocorreu em 2009, através de um mal-

estar e consecutivos exames de rotina; começou a realizar o tratamento em 2012, devido 

aos agravos competentes à doença e por ter fraturado um membro nas atividades diárias.  

Por meio do histórico familiar, da consulta ao prontuário, do exame físico, história 

clínica do paciente, exames laboratoriais e de imagem, laudos, descrições cirúrgicas, 

alimentação e a terapêutica medicamentosa e o plano de tratamento (de seis sessões 

iniciais e posterior 12 sessões de quimioterapia) foi identificado os déficits de 

autocuidado do paciente caracterizados por: Melhora da condições de imunidade; 

Diferença da base de conhecimento na origem da doença; Medidas de precaução quanto 

a doença. Após identificados os Diagnósticos de Enfermagem (DE) foi elaborado um 

roteiro seguindo as etapas do PE fundamentado com base na teoria do autocuidado para 

uma assistência de enfermagem adequada. No plano de auto cuidado foram definidos 

sistemas de apoio e educação, orientação, apoio, ensino e conscientização. Para a 

implementação do auto cuidado foram sugeridos a participação em grupos de saúde, 

ensinadas medidas de prevenção a acidentes domésticos, realizado orientação sobre a 

monitoração dos exames de sangue e a continuidade de uma alimentação saudável e em 

quantidades consideráveis. Após a implementação destas ações deu-se a avalição do 

desenvolvimento do autocuidado dos sistemas de apoio e educação foram eficazes e a 

necessidade de reformulação de um novo plano como método permanente para manter o 

nível de saúde estável. Com isso, evidenciou-se a pertinência do uso da teoria do 

autocuidado na assistência de enfermagem a este paciente, que propiciou incremento de 

aprendizagem por meio do diálogo entre o docente como intermediário e o discente 

como executante, instigando ações reflexivas, estimulando o desenvolvimento da 

assistência, para contribuir nas condições do estado biosociopsicoespiritual do paciente, 

bem como auxiliando-o a tornar-se sujeito de seu próprio cuidado. 

Conclusão/Considerações: a experiência da atividade possibilitou maior compreensão 

da teoria e a relação com o PE, tendo a finalidade de aperfeiçoar a qualidade da 

assistência ao paciente e promover visões que possam contribuir a prática profissional 

futura; também reforçou entendimento de que cada ação que nos propomos a fazer deve 

ser pensada, planejada e, se necessário reorganizada para alcance do objetivo.  Vale 

ressaltar que uso do PE proporcionou eficiência na atividade, sistematizou os cuidados 

da enfermagem, avaliando a sua real importância para aquisição de conhecimentos, que 

contribuiu para o acréscimo de conhecimentos. Acredita-se ainda que a Teoria de 

Dorothea Orem, seja em sua totalidade ou recortes da mesma, possa ser utilizada para 

todos os pacientes que tenham algum déficit de autocuidado, para assim promover e 

proporcionar o desenvolvimento do próprio autocuidado. 

Descritores: Enfermagem; Processo de Enfermagem. Educação em saúde; Ensino-

aprendizagem; Autocuidado. 
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RESUMO  

Introdução: A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) de Santa Catarina 

divulgou no início deste ano, a notificação de casos suspeitos de Febre Amarela no 

estado. Nesse sentido, uma das preocupações das Instituições de Ensino Superior (IES) 

é manter os estudantes sempre informados sobre as questões emergentes que afetam ou 

podem afetar a saúde da população. Assim, como atividade integrativa dos estudantes 

da primeira fase do curso de graduação em enfermagem da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), os docentes programaram uma atividade integrativa sobre a 

Febre Amarela. Tal temática se insere no âmbito da saúde pública, visto que, o Brasil é 

um país tropical e propício para manter a doença endêmica nas florestas1. É importante 

ressaltar que a febre amarela não é transmitida de pessoa para pessoa, necessita de um 

vetor, o Aedes aegypti, também transmissor da dengue. A doença pode ser 

assintomática, moderada ou grave, tendo como principal sintoma a icterícia – cor 

amarelada da esclera, causada pelo comprometimento das células hepáticas. 

Considerando que em casos graves a febre amarela pode levar ao óbito, destaca-se aqui 

a importância dos profissionais de saúde acerca da prevenção dessa infecção. Devido ao 

surto evidenciado na região sudeste do Brasil no ano de 2017, e casos notificados no 

estado de Santa Catarina. Este estudo visa abordar algumas questões sobre a febre 

amarela, tais como, fatores causais e os efeitos no corpo humano e sua interface com 

algumas disciplinas básicas da área de enfermagem, tais como, biologia celular, 

anatomia humana, fisiologia e genética. Objetivo: Descrever as principais implicações 

da febre amarela para a saúde humana e sua interface com disciplinas básicas da área de 

enfermagem. Método: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura desenvolvida no 

período de fevereiro e março de 2018, como requisito parcial às disciplinas da primeira 

fase do curso de enfermagem da Udesc. Grupos menores foram reorganizados na turma 

da 1ª fase do curso de enfermagem da Udesc para abordagens diferentes sobre a 

temática Febre Amarela. Cada grupo ficou de organizar as principais informações e 

apresenta-las em forma de resumo para apresentação em evento, sob a responsabilidade 

de um docente. Ao término do semestre, a atividade integrativa da fase será socializada 

no grande grupo. Para a coleta de dados, considerou-se como fontes: livros, artigos, 

publicações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Institutos 

de Pesquisas no Brasil. Os dados encontrados foram analisados e apresentados de forma 

descritiva. Desenvolvimento: O Vírus da Febre Amarela, pertencente a família 

Arbovírus, os quais possuem artrópodes como vetor2, representa um grande problema de 

Saúde Pública, pois é uma doença infecciosa, que se mantém endêmica nas florestas 

tropicais das Américas e África3. A transmissão para humanos (ciclo urbano) só é 
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possível pela picada de insetos hematófagos da família Culicidae, em especial do 

gênero Aedes. O ciclo silvestre desse vírus se mantém em macacos, que atuam como 

hospedeiros amplificadores, e insetos do gênero Haemagogus e Sabethes, que atuam 

como vetores1. Em torno de 90% dos casos, a doença se apresenta de forma benigna, 

evoluindo para a cura, enquanto em 10% apresentam complicações, podendo ocorrer o 

óbito em torno de 50% desses casos. A zoonose (ciclo silvestre) dificilmente será 

erradicada, mas a doença em humanos (ciclo urbano) é prevenida mediante a vacinação. 

A febre amarela não é transmitida de pessoa para pessoa, ela necessita de um vetor1. 

Quando a vítima humana, não vacinada, se aproxima do meio rural e é contaminada, 

retorna para o ambiente urbano como um reservatório do vírus, onde o Aedes aegypti é 

o vetor. O período de incubação médio varia entre 3 a 6 dias podendo chegar até 10 a 15 

dias.  Ao ser inoculado pelo mosquito, o vírus multiplica-se dentro do tecido e do 

endotélio vascular, então dissemina-se através da corrente sanguínea3. O vírus apresenta 

um tropismo por células hepáticas que pode provocar destruição hepatocelular aguda 

extensa, lesão grave do endotélio de vasos sanguíneos pequenos, pode ocasionar a perda 

da integridade vascular, hemorragias e choque3. O vírus da febre amarela provoca 

necrose coagulativa de hepatócitos, que começa entre as células no meio dos lóbulos 

hepáticos e dissemina-se na direção das veias centrais e dos tratos portais. Nos casos 

mais graves todo lóbulo poderá ficar necrótico, ou perder seu núcleo e tornando-se 

intensamente eosinofílicos. Frequentemente deslocam-se de hepatócitos adjacentes, 

caso em que são conhecidos como corpúsculos apoptóticos4. A doença pode ser: 

assintomática, leve/moderada, grave ou maligna. No caso leve, os sintomas são febre, 

cefaleia, mialgia, náuseas, icterícia ausente ou leve, causando alterações laboratoriais 

como plaquetopenia, elevação moderada de transaminases, bilirrubinas normais ou 

discretamente elevadas. Quando grave, os sintomas são febre, cefaleia, mialgia, náuseas, 

icterícia, manifestações hemorrágicas, oligúria e diminuição da consciência, as 

alterações laboratoriais são: plaquetopenia intensa, aumento da creatina e elevação 

importante das transaminases. Já a maligna, causa todos os sintomas clássicos da forma 

grave intensificados e as alterações são todas as anteriores, além da coagulação 

intravascular disseminada2. A cor amarelada dos pacientes se deve ao fato de a doença 

atingir maciçamente o fígado, impedindo-o de produzir fatores de coagulação, que 

provocam aumento das bilirrubinas (sais biliares) e consequentemente deixam a esclera 

com cor amarelada, podendo levar a falência do órgão, dos rins ou até a falência 

múltipla. A transmissão de anticorpos da febre amarela pode se dá por meio da 

amamentação, caso a mãe tenha sido vacinada ou tenha contraído a doença, já que após 

sofrer um ataque, o sistema imunológico produz células capazes de memorizar o 

anticorpo utilizado no combate ao intruso - células de memória. Entretanto, não exclui a 

necessidade da vacina à criança, já que essa memória é de curto prazo. Até o momento, 

não foram detectadas mutações no vírus da febre amarela, porém existem estudos atuais 

para verificar se os surtos podem estar associados a possíveis variações em sequências 

genéticas, que estão associadas a proteínas envolvidas na replicação viral5. 

Considerações Finais: Foi possível um aprofundamento sobre a temática proposta, 

sobretudo, o meio de transmissão, principais sintomas da febre amarela, além de 

desvelar os tecidos humanos afetados pelo vírus. Há evidência de surto de Febre 

Amarela no país, patologia com sérias implicações à saúde do indivíduo e com impactos 

econômicos e sociais. Assim, este tema torna-se de extrema relevância no âmbito 

acadêmico e profissional de enfermagem, que sinaliza um cenário de prática carente de 

atenção por parte de órgãos públicos e fiscalizadores, além do investimento na área de 

pesquisa no intuito de minimizar as repercussões da febre amarela para a saúde 

brasileira.   
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RESUMO  

Introdução: nas práticas realizadas pelo enfermeiro nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) este profissional tem de passar por vários desafios. Dificuldades permeiam a 

implementação do cuidado ao paciente, sendo essencial o estabelecimento de 

construção de relações interpessoais, comunicação, escuta qualificada, humanização em 

suas ações e respeito mútuo com os seus pacientes. O enfermeiro deve compreender que 

essas práticas são essenciais para a realização de uma assistência eficaz e integral na 

atenção básica em saúde¹. Nas consultas de enfermagem realizadas no Estágio 

Curricular Supervisionado (ECS) II foi possível observar e constatar o quanto as 

relações interpessoais são importantes na criação de vínculo com o paciente, e sendo 

assim, na resolutividade do problema e investigação de possíveis agravos à saúde 

concebidos a partir de uma anamnese eficiente. Objetivo: relatar a experiência 

acadêmica vivenciada na realização de consulta de enfermagem em uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS). Método: relato de experiência do ECS II do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), 

que ocorreu em uma UBS no município de Chapecó - Santa Catarina, a qual atende uma 

população de 10.204 habitantes e possui três Estratégias de Saúde da Família (ESF). 

Durante a realização do ECS, a consulta de enfermagem foi uma das atividades 

prioritárias para o profissional enfermeiro em que se oportunizou o aprendizado 

acadêmico e a sua realização, contemplando contextos de puericultura, pré-natal e 

pacientes hipertensos. Resultados/Discussão: um objeto fundamental para a essência 

da enfermagem é o cuidado, pois diante da formação do enfermeiro são desenvolvidas 

várias habilidades e entre elas está o saber afetivo. O profissional tem conhecimento de 

que existem várias maneiras de realizar o cuidado e que muitas ações realizadas por ele 

têm como foco o cuidar¹. O enfermeiro compreende que o cuidado vai além de 

atividades técnicas, permeia também relações interpessoais entre profissional e paciente. 

É comum, em alguns serviços de saúde, as ações realizadas pela enfermagem 

focalizarem na doença ou problema do paciente, apenas realizar atividades técnicas e 

práticas curativas, não focando no indivíduo como um todo, como um ser complexo em 

sua integralidade, sendo que essa situação reflete diretamente no cuidado prestado ao 

paciente¹. As consultas de enfermagem são de extrema importância para conhecer os 

pacientes em sua totalidade, e são um momento para promover ações de prevenção de 
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agravos, promoção de saúde, esclarecer dúvidas, interrogar o paciente acerca do 

contexto familiar, e orientar que o principal enfoque da atenção básica é a prevenção 

para que assim se sintam à vontade para procurar o serviço sempre que julgarem 

necessário. A consulta de enfermagem é caracterizada como prática privativa do 

enfermeiro, regulamentada pela Lei nº 7.498, de 25 de julho de 1986. Isso lhe possibilita 

realizar suas atividades de maneira independente e de modo direto, não necessitando de 

outro profissional para supervisioná-lo². Na consulta de enfermagem são realizados a 

anamnese e o exame físico do paciente. São estabelecidas relações de vínculo com 

propósitos imediatos e complexos com foco principal na promoção da saúde e 

prevenção de doenças. Também ocorre a identificação dos problemas do paciente, 

tomando como base uma avaliação profunda de sua saúde, o que contribui na criação do 

plano de cuidados e no acompanhamento da resolutividade dos agravos identificados². 

As consultas de enfermagem na UBS em questão acontecem em livre demanda, sem 

tempo pré-estabelecido, tendo dias reservados especificamente para programas como a 

puericultura e a realização de exame preventivo. As consultas em livre demanda podem 

ser consideradas tanto uma potencialidade do serviço quanto uma fragilidade. Por 

diversas vezes foi observado que o enfermeiro fica sobrecarregado pelo grande número 

de pacientes e não tem o tempo necessário para realizar uma consulta na sua totalidade. 

A consulta de enfermagem possibilita uma continuidade da assistência, pois faz com 

que o paciente fique vinculado ao serviço de saúde com seu foco educativo e acolhedor. 

Portanto, ela não fica limitada apenas ao momento no consultório, as ações do 

enfermeiro conscientizam o paciente e realizam melhorias em sua qualidade de vida, 

tendo em vista que sua atuação promove a recuperação acelerada do paciente². É visto 

que o enfermeiro é tido como um profissional capaz de construir uma relação individual 

com seus pacientes, de forma próxima, mas também flexível, fazendo com que o 

indivíduo se sinta valorizado através da empatia demonstrada em sua consulta, 

embasada pela Política Nacional de Humanização (PNH)². A relação de confiabilidade 

entre enfermeiro e paciente é importante em todos os níveis de atenção, porém, na 

atenção básica ela é ainda mais decisiva por ser, na maioria das vezes, a porta de entrada 

do paciente ao serviço de saúde. A consulta de enfermagem proporciona à UBS um 

fluxo contínuo, contribui com a qualidade da assistência prestada, tornando-se 

resolutiva e adequada para diversas situações de saúde pelas quais os pacientes 

procuram atendimento. Alguns exemplos de consulta de enfermagem realizadas com 

supervisão do enfermeiro foram consulta de pré-natal, puericultura e consulta ao 

paciente hipertenso. O enfermeiro é capacitado para realizar consultas de pré-natal e 

acompanhamento de gestantes consideradas de baixo risco obstétrico, algumas de suas 

atribuições são: a requisição de exames, cadastramento da gestante no Sistema de 

Informação de Saúde (SIS), realizar encaminhamentos que sejam necessários, 

realização de exame obstétrico, orientações sobre o parto, amamentação, esquema 

vacinal e os cuidados com o recém-nascido³. As consultas de puericultura são 

intercaladas entre o profissional médico e o enfermeiro na atenção básica. As ações 

realizadas pelo enfermeiro são: o exame físico completo da criança, sendo possível 

identificar algum risco em seu desenvolvimento neuropsicomotor, preencher os gráficos 

presentes na  caderneta de saúde da criança no que diz respeito a estatura, peso, 

perímetro cefálico e Índice de Massa Corporal (IMC), realizar a verificação das vacinas 

conforme calendário vacinal, orientar acerca do aleitamento materno exclusivo até os 

seis meses de vida e sobre a alimentação complementar depois desse período, identificar 

dúvidas da mãe e/ou familiares e esclarecê-las4. Na consulta ao hipertenso o enfermeiro 

desenvolve suas atividades sempre levando em conta uma organização da assistência, 

propícia ao paciente com hipertensão, realizando ações de prevenção e promoção da 
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saúde e maior qualidade de vida. Este atendimento continuo permite alcançar um 

cuidado integral, avaliando as necessidades de cada paciente. O enfermeiro propaga 

informações acerca de hábitos saudáveis de vida que contribuem para o controle da 

pressão arterial5.  Considerações: considera-se que na jornada acadêmica são muitas as 

contribuições em acompanhar consultas de enfermagem, é um momento que possibilita 

visualizar e realizar as condutas prioritárias da atuação do enfermeiro, sendo uma 

ocasião de importante construção de aprendizado. O contato com os pacientes foi muito 

positivo e potencializou a condução de orientações necessárias para a melhoria das 

condições de saúde. A consulta de enfermagem contribui para uma assistência efetiva 

nas UBS e os pacientes se beneficiam de várias formas, garantindo um bom 

atendimento, sanando dúvidas, tornando-se resolutivo para suas necessidades de saúde, 

bem como para o fortalecimento de vínculos. 

Descritores: consulta de enfermagem; atenção básica; enfermagem. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: A lei orgânica da saúde dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços de saúde, 

abrangendo todo o território nacional e regulamentando todos os setores e ações da 

saúde prestados para a população, executado de forma individual ou coletiva, em 

condições constantes ou eventuais1. A saúde é um direito das pessoas, e o Estado tem 

como atribuição desenvolver ações que garantam este direito, contudo, também cabe o 

compromisso das pessoas, famílias, organizações e sociedade em geral. A saúde 

envolve um conjunto de fatores físicos, mentais e sociais, bem como condições ao 

acesso a bens e serviços, possui como fatores determinantes e condicionantes a renda, 

moradia, alimentação, saneamento básico, trabalho, transporte, educação e lazer, entre 

outros1. As ações e serviços são prestados à população por meio do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que tem como princípios a integralidade, universalidade e equidade nos 

acesso à saúde, em diferentes pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS). A União 

poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária na ocorrência de agravos 

inusitados à saúde, que apresenta um risco eminente de disseminação nacional1. A 

vigilância em saúde em suas diversas áreas do conhecimento, se subdividindo em 

epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador, estão interligadas por meio 

das práticas de atenção, promoção da saúde e prevenção de agravos. Por recomendação 

da 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975, o MS instituiu o Sistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE), por meio de legislação específica Lei 

n° 6.259/75 e Decreto n° 78.231/76. O SUS incorporou o SNVE, definindo que a 

vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que busca a prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

possuindo a finalidade de recomentar e adotar medidas de prevenção das doenças e/ou 

agravos à saúde. Assim, a vigilância epidemiológica pode ser considerada um 

importante instrumento para a gestão, planejamento e organização dos serviços de 

saúde, oferecendo orientação técnica para os profissionais, tornando disponíveis as 

informações atualizadas sobre a ocorrência de doenças e agravos. Cada um dos níveis 
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de saúde (municipal, estadual e federal) possui suas competências na vigilância 

epidemiológica, porém com graus de especificidade variáveis. O município exerce 

ações executivas, que exige um certo nível de conhecimento analítico e da situação da 

saúde no local. No nível nacional e estadual cabe a eles a condução as ações de caráter 

estratégico, das ações de longo alcance e atuando de forma apoiadora nos demais níveis. 

Com o surgimento e desenvolvimento do SUS, a vigilância epidemiológica vem sendo 

dotada de autonomia técnica-gerencial, atuando além dos problemas definidos como 

prioridade nacional, incluindo problemas locais3. Objetivo: apresentar um recorte das 

vivências oriundas da inserção acadêmica junto a Vigilância Epidemiológica. Método: 

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido durante o Estágio Curricular 

Supervisionado II, disciplina da 10ª fase do Curso de Enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC Oeste, na Vigilância Epidemiológica do município 

de Chapecó, durante o primeiro semestre de 2018. O recorte das atividades 

desenvolvidas está organizado em dois eixos: (I) abrangência dos sistemas de 

informação em saúde; e (II) comitês municipais de vigilância epidemiológica. 

Resultados/Discussão: Durante o período do estágio foi oportunizado a realização de 

diversas atividades pela acadêmica. No eixo (I) “abrangência dos Sistemas de 

Informação em Saúde”, envolve o acompanhamento de todos os sistemas de 

informação, ou seja, Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN), 

Sistema de Informação da Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas 

(SIVEP/DDA), Sistema de Informação sobre mortalidade (SIM), Sistema de 

Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), e Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunização (SI-PNI). Foi observado o funcionamento dos sistemas, como 

os dados são obtidos, alimentação dos sistemas, observação e análise dos dados, 

realização de investigação de alguns agravos, armazenamento dos imunobiológicos na 

rede de frio, separação dos mesmos de acordo com pedido dos serviços de saúde, 

solicitação de imunobiológicos especiais, eventos adversos pós-vacinação. As 

vigilâncias vêm atuando na prevenção e controle das doenças transmissíveis e não 

transmissíveis e nos seus fatores de risco. As pessoas ou populações são expostas aos 

riscos de saúde, uma vez identificadas, geram uma notificação de agravos relacionados 

a saúde, e seus dados são inseridos nos sistemas de informação em saúde a nível 

municipal, estadual e nacional, e possibilitam análises da situação de saúde, 

contribuindo para a tomada de decisão e o desenvolvimento de ações em saúde2. A 

operacionalização da vigilância epidemiológica compreende as seguintes funções: 

coleta de dados; processamento de dados coletados; análise e interpretação dos dados 

processados; recomendação das medidas de prevenção e controle apropriadas; 

promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e 

efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes3. Para o eixo 

(II) “comitês municipais de vigilância epidemiológica”, houve a participação acadêmica 

na reunião do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna Infantil e Fetal 

(CMPMMIF), Comitê Municipal de Prevenção de Transmissão Vertical do HIV, Sífilis, 

Hepatite B e C e Toxoplasmose (CMPTV), e preenchimento do mapa inteligente da 

mortalidade de mulher idade fértil, feto morto e criança menores de um ano. Os comitês 

são instrumentos para a avaliação da qualidade na assistência à saúde prestada pela 

população, e são compostos por equipe multiprofissional em diferentes níveis de 

atuação e perspectiva, facilitando a análise e resolução dos casos, para após elaborarem 

estratégias de prevenção dos casos, e, possuem ainda um fluxo constante para a coleta, 

produção, analise e divulgação das informações4.  Conclusão/Considerações: a 

atividades desenvolvidas junto ao setor de vigilância epidemiológica durante o ECS II, 

contribuem para a formação acadêmica, pois inserem o estudante na realidade dos 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

124 
 

 

 

serviços, permitindo vivenciar a dinâmica do trabalho e os desafios aos quais os 

profissionais de saúde se deparam cotidianamente. Os sistemas de informação em saúde 

são ferramentas indispensáveis e requerem um constante aperfeiçoamento da prática 

profissional, pois a cada atualização, os saberes e fazeres precisam ser rediscutidos. Os 

comitês conferem uma vigilância permanente com as situações que envolvem o 

processo de adoecimento e óbito da população, oportunizando o repensar as ações em 

saúde e a elaboração de novas estratégias.  Assim, para que a inserção do estudante no 

cotidiano do trabalho dos serviços seja produtiva e coerente, é indispensável a 

construção diária do acadêmico, em relação aos conhecimentos técnico científicos e aos 

processos de trabalho em equipe, o que contribui para o desenvolvimento da capacidade 

crítico reflexiva relacionadas ao papel do futuro enfermeiro em processo de formação, e 

que desenvolve a prática com base em evidências, uma vez que suas ações e decisões 

podem interferir diretamente na saúde das pessoas e populações. A inserção acadêmica 

na vigilância epidemiológica constitui um espaço privilegiado para a formação 

profissional em enfermagem. 

Descritores: vigilância epidemiológica; sistemas de informação em saúde; comitê de 

profissionais; enfermagem. 

Eixo temático: Ensino 
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RESUMO 

Introdução: A segurança do paciente no âmbito cirúrgico é uma das grandes 

preocupações da Organização Mundial da Saúde (OMS), visto que muitos danos 

iatrogênicos, assim como gastos desnecessários oriundos de tais erros têm sido 

frequentes nas instituições de saúde em nível mundial, o que pode gerar consequências, 

em grande parte, severas ou irreversíveis aos pacientes. Com intuito de amenizar este 

viés, a OMS lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente (World Alliance 

for Patient Safety) cujos elementos centrais são o desenvolvimento de desafios globais 

para a segurança do paciente.1 O segundo desafio global refere-se à cirurgia segura e 

uma de suas principais metas é prevenir complicações no período pós-operatório.1 Neste 

sentido, conceitua-se complicação pós-operatória a instabilidade fisiológica que altera a 

homeostase do organismo, o equilíbrio hidroeletrolítico e os sinais vitais após um 

procedimento anestésico-cirúrgico.2 As complicações pós-operatórias podem 

desenvolver-se em quaisquer tipos de intervenção cirúrgica e o período pós-operatório 

imediato é a fase mais propícia ao desenvolvimento destas complicações. Considera-se, 

portanto, que a assistência de enfermagem no pós-operatório imediato é essencial, uma 

vez que a equipe de enfermagem necessita estar atenta para o reconhecimento precoce 

de alterações, tratamento e prevenção das complicações, independente do porte da 

cirurgia.3 Ainda, a frequência das complicações cirúrgicas é proporcional à condição 

clínica associada, o tipo de anestesia, as intercorrências perioperatórias, além do grau de 

injúria e os cuidados implementados no pós-operatório. A presença de comorbidades 

também está relacionada ao desenvolvimento de complicações cirúrgicas. Destacam-se 

a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, que acarretam as mais comuns, frequentes e 

graves complicações.2,4 Neste contexto, entende-se que é essencial conhecer se a 

temática complicações pós-operatórias imediatas na Sala de Recuperação Pós-

Anestésica está sendo investigada pelas literaturas em âmbito mundial. Objetivo: O 

objetivo do estudo é quantificar e caracterizar as publicações que abordam a temática - 

Complicações pós-operatórias imediatas na Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

(SRPA). Método: Trata-se de um estudo qualitativo, de revisão de literatura científica 

com análise bibliométrica da literatura. Inicialmente foi realizada a busca de estudos 

que discutem a temática complicações pós-operatórias imediatas em bases de dados 
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eletrônicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Web of Science, PubMed e Scopus. 

Inicialmente, 846 artigos foram localizados e importados para o Programa Sophie e 

posteriormente selecionados os estudos que abordam as complicações pós-operatórias 

em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, entre os anos de 2012 a 2016.5 Como 

critérios de exclusão, utilizou-se artigos identificados como fuga do tema, textos 

duplicados, relatos de experiência, revisões de literatura, relatos de caso e estudos que 

não abordam as complicações na SRPA ou que comparam efeitos entre medicamentos e 

técnicas cirúrgicas. Após a leitura prévia de títulos e resumos foram identificadas 148 

publicações. Procedeu-se a leitura na íntegra dos manuscritos e foram encontrados 46 

artigos que respondiam ao objetivo proposto. Os principais dados foram então 

registrados em formulário específico para análise de conteúdo contento os principais 

dados bibliométricos. Resultados e Discussão: Foram incluídos 46 artigos relacionados 

ao foco deste estudo, sendo encontrados 2% (n=1) na base de dados Pubmed, 2% (n=1) 

na Web of Science, 24% estudos na BVS (n=11) e 72% (n=33) na Scopus. Em relação 

ao delineamento dos estudos incluídos, todos possuem abordagem quantitativa 100% 

(n=46). Quanto ao Qualis, verificou-se que quatro artigos foram publicados em 

periódico de Qualis Capes A1 (8,6%), sete artigos na categoria Qualis Capes A2 

(15,2%), nove artigos com periódicos na categoria Qualis Capes B1 (19,5%), vinte e 

cinco identificados como Qualis Capes B2 (54,3%), e um identificado como Qualis 

Capes B3 (2,1%). Vale ressaltar que para a identificação da categoria Qualis Capes, as 

revistas que possuíam somente fator de impacto, o valor foi transformado para Qualis. 

Já no que se refere ao ano de publicação, identificou-se que os anos de maior publicação 

foram 2015 com 28,3% (n=13) do total das publicações, sucedido de 2012, 2013 e 2014 

com 19,5% (n=9) e finalmente 2016 com 13% (n=6) das pesquisas. Em relação ao país 

de publicação, evidenciou-se que Portugal é o país que mais pesquisa sobre a temática, 

totalizando 15,2% (n=7) das pesquisas. Em seguida, destacam-se os Estados Unidos da 

América com 13% (n=6), Canadá 8,7% (n=4) e Brasil 8,7% (n=4). Os países Austrália, 

Turquia, Irã, Itália, Índia e Coréia do Sul apresentaram duas publicações cada (4,3%), e 

em menor frequência, Suécia, República Tcheca, Reino Unido, Jamaica, Dinamarca, 

Suíça, Holanda, Singapura, Catar e Nova Zelândia, apresentando uma publicação por 

país (2,2%). No que diz respeito ao idioma em que os estudos foram publicados, 

encontrou-se 80,4% (n=37) artigos na língua inglesa, 6,5% (n=3) na língua espanhola e 

13% (n=6) na língua portuguesa (13%). Ademais, os trabalhos foram publicados em 39 

periódicos, sendo que a Revista Brasileira de Anestesiologia se destacou com 6,5% dos 

artigos (n=3), seguido dos periódicos Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 

Anesthesiology, British Journal of Anaesthesia, Obesity Surgery e Pediatric Anesthesia 

com 4,3% (n=2) cada periódico. Considerações finais: Evidencia-se, portanto, que a 

temática é frequentemente pesquisada em países internacionais com destaque para 

Portugal, que apresentou a maior quantidade de estudos relacionados a temática. O 

Brasil apresentou uma quantidade de estudos significativa, apresentando-se como o 

terceiro país com maior número de publicações referentes ao tema complicações pós-

operatórias imediatas, acompanhado do Canadá, que apresentou a mesma porcentagem. 

Destaca-se que a maioria dos trabalhos foram publicados na língua inglesa e periódicos 

com Qualis B2 foi o mais frequente entre as pesquisas. Além disso, a Revista Brasileira 

de Anestesiologia se mostrou como a revista que mais publicou pesquisas referentes a 

temática. Portanto, salienta-se que no quesito pesquisa, o Brasil vem atendendo os 

desafios globais para a segurança do paciente através da realização de pesquisas que 

abordem esta temática. No entanto, existe uma série de fatores que não envolvem 

somente a pesquisa e que podem interferir na eficiência das ações que envolvem a 

segurança do paciente no período perioperatório em nível nacional. Neste sentido, ainda 
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faz-se necessária a realização de estudos relacionados à temática complicações pós-

operatórias imediatas. Contudo, a segurança do paciente deve ser uma preocupação de 

todas as instituições de saúde, especialmente no campo perioperatório, devido aos riscos 

anestésico-cirúrgicos. Para tanto, é necessário que os profissionais estejam conscientes 

dos seus próprios riscos e os riscos para o paciente, de forma a ampliar seus 

conhecimentos em relação à segurança do paciente e, sobretudo implementar práticas 

seguras no ambiente de trabalho, fator que propicia a qualidade da assistência em saúde. 

Descritores: Segurança do Paciente; Cuidados de Enfermagem; Complicações Pós-

operatórias. 

Eixo temático: Pesquisa.  

Financiamento: Universidade do Estado de Santa Catarina, Udesc Oeste 
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RESUMO 

Introdução: No século XVIII, com a influência da modernidade, foram criados os 

manicômios para isolar pessoas que, de certa forma, envergonhavam a sociedade, como: 

prostitutas, mendigos, moradores de rua, usuários de drogas ilícitas, pessoas que 

apresentavam algum transtorno mental ou deficiência física, entre outros. Muitos eram 

os fatores que as famílias alegavam para internar seus familiares nestes locais.1 No 

decorrer do tempo foi se percebendo, por meio de estudos realizados sobre a saúde 

mental, que as pessoas ficavam isoladas e excluídas nos manicômios, o que gerava 

ainda mais prejuízo para a saúde e não garantia a resolução dos problemas apresentados. 

A partir disso, foram iniciadas as lutas e movimentos para melhorar as condições que 

aquelas pessoas se encontravam. Em 1970, surge o Movimento dos Trabalhadores de 

Saúde Mental, o qual deu origem ao Movimento de Luta Antimanicomial, com o 

objetivo de acabar com os manicômios e suas práticas. Esse movimento aconteceu, 

principalmente, a partir da revolta de alguns usuários, alguns familiares dos internos e 

trabalhadores de saúde com relação aos outros profissionais que maltratavam pacientes, 

com grandes doses de benzodiazepínicos, tornando-os usuários crônicos, muitas vezes 

torturando-os de forma física e psicológica. Após tanta luta e como um dos principais 

resultados, foi iniciada em 2001 a Reforma Psiquiátrica, reinvidicando direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais a inclusão social, redirecionando o modelo 

assistencial. 2 A partir de então, a proposição de novas práticas e políticas vem se 

somando com vistas a qualificar a atenção em saúde mental. No âmbito da Atenção 

Básica, profissionais da saúde, especialmente enfermeiros, devem incorporar na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem o acolhimento aos usuários, 

demonstrando assim ter capacidade de entender se as queixas e sintomas relatados são 

realmente a causa do problema, ou a indicativa de que algo não vai bem com ele, bem 

como realizar diagnóstico e implementar ações que valorizem as particularidades dos 

sujeitos. Alguns profissionais dizem não saber como abordar este tipo de assunto, tendo 

receio de piorar a situação, entendendo que esta não é sua função. 3 No entanto, ao se 

deparar com um usuário em situação de sofrimento mental, profissionais de saúde e 

enfermeiros devem acolhê-lo, e compartilhar as informações com os outros 
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profissionais, para que juntos possam realizar técnicas de intervenções mesmo que não 

apresente doença específica.3 Na Atenção Básica, as intervenções relacionadas ao 

sofrimento mental devem ser elaboradas nos encontros entre profissionais e pacientes, 

que juntos vão criar estratégias para resoluções dos problemas do indivíduo3
. Devemos 

dar um momento para o usuário refletir, tendo uma boa comunicação com ele, 

praticando a empatia, sem que isso nos cause sobrecarga ou sofrimento, pois “[...] 

existem pessoas que sofrem e não estão doentes (ou enfermas), e muitas podem estar 

gravemente doentes (e enfermas) e mesmo assim não sofrer”3. É fundamental, ainda, 

aprofundar o debate sobre a qualificação dos profissionais da saúde para lidarem com 

estes casos, destacando a importância de saber ouvir, falar e ser empático, o que 

justifica a realização do presente trabalho. Objetivos: Analisar o acolhimento destinado 

a usuários com queixas de sofrimento mental na Atenção Básica em um município do 

Oeste Catarinense. Método: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, qualitativo, 

em que os dados foram coletados por meio de grupos focais com equipes de Saúde da 

Família. Foram selecionadas quatro Unidades Básicas de Saúde (duas com maior 

número de dispensação de psicotrópicos e duas com menor número de dispensação 

desses medicamentos em um determinado tempo) para realização do estudo. O conteúdo 

das conversas desenvolvidas durante os grupos focais foi áudio gravado e transcrito para 

posterior análise com a técnica de Bardin5. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Chapecó, por meio do 

parecer 1.647.056 de 2016. Resultados/discussão: Observou-se que existe uma 

compreensão entre os membros das Equipes de Saúde da Família, nos cenários do 

estudo, relacionada à importância de escutar atentamente e qualificadamente os usuários 

que buscam os serviços com queixas de sofrimento mental, no sentido de oferecer 

melhores respostas e auxiliar na resolução dos problemas destes usuários. Entre os 

profissionais que se manifestaram, destacam-se falas da equipe de enfermagem, 

sobretudo enfermeiros, relacionadas à importância do acolhimento para o 

desenvolvimento de um cuidado efetivo. No entanto, muitos profissionais colocaram, 

como fatores limitantes para realizar o acolhimento da maneira ideal, o pouco tempo 

destinado às consultas, a grande e crescente demanda relacionada às questões psíquicas 

e a formação insuficiente para realizar essa abordagem. Os profissionais queixaram-se 

ainda, do apoio insipiente da Rede de Atenção à Saúde na continuidade do cuidado a 

esses usuários. Notou-se que, nos espaços onde o acolhimento era mais valorizado e, 

consequentemente, mais presente, o número de prescrição de psicotrópico era menor em 

relação aos lugares onde as falas revelaram insuficiência ou inexistência de 

acolhimento. É importante entendermos que todas as pessoas têm sua cultura, suas 

crenças e seus valores, sua ética em particular que lhe diz respeito do que é certo ou 

errado em suas decisões, no seu modo de agir diante de situações, tem sua autoimagem 

“o corpo é ao mesmo tempo dentro e fora de mim, podendo ser fonte de segurança e 

orgulho, ou de ameaça e medo”3. E ainda; “Sua história, seus medos e seus próprios 

sofrimentos estarão lá quando estiver em contato com cada usuário, e é justamente por 

também ter todas essas dimensões que é possível perceber a existência delas no outro”3. 

As formas de acolher podem ser baseadas no olhar, escutar, observar, perceber, entender 

o modo de viver de cada um, suas crenças e valores, pois o bom acolhimento melhora a 

perspectiva de vida de qualquer indivíduo3. Nota-se, assim, a importância da realização 

de um bom acolhimento dos usuários que procuram a Atenção Básica em Saúde 

queixando-se de sofrimento mental, com vistas a proporcionar um cuidado qualificado e 

resolutivo á essas demandas. É fundamental para o profissional, ter condições 

psicológicas para poder acolher o usuário, e ouvir atentamente suas queixas, tendo 

respeito e paciência para poder entender suas dificuldades e atender as necessidades que 
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estão sendo passadas4. Para acolher uma pessoa em situação de sofrimento mental, é 

necessário atender a todos ouvindo o que nos tem para dizer, com uma postura 

adequada capaz de resolver seus problemas, utilizando de recursos que temos 

disponíveis para resolução. Mas isto, muitas vezes é visto como desnecessário por parte 

de alguns profissionais, deixando prevalecer apenas as condutas técnicas4. 

Conclusão/Considerações: Podemos concluir que o acolhimento é um dispositivo 

potente para qualificar o cuidado oferecido às pessoas que se queixam de sofrimento 

mental. Sendo a enfermagem uma categoria profissional nomeada de grande 

importância tanto na assistência como nos gerenciamentos dos serviços de Atenção 

Básica, aponta-se como um estruturante para suas ações, o reconhecimento do 

acolhimento, da escuta ampliada, atenta e qualificada e a abordagem pautada pela 

integralidade, oportunizando a oferta de um cuidado resolutivo pela equipe de saúde. 

Descritores: Atenção Primaria à Saúde; Estresse Psicológico; Cuidados de 

Enfermagem. 

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO  

Introdução: Os princípios democráticos e integralizadores do Sistema Único de Saúde 

– SUS, em consonância com as leis 8080/90 e 8142/90 tem entre seus instrumentos 

base, as Conferências de Saúde que possibilitam a construção dialógica com a 

comunidade afim de elencar problemas pertinentes em saúde. A Conferência de Saúde é 

um espaço democrático que amplia a participação da sociedade e sua integração com os 

organismos de saúde, fomentando a construção de políticas de saúde que efetivamente 

atendam às necessidades das comunidades e, bem como, colabora para a organização do 

sistema, suas instituições e equipes de saúde. Objetivos: Objetiva-se descrever o 

histórico das conferências de saúde realizadas através da Secretaria de Saúde do 

Município de Chapecó, SC. Método: Esse estudo é do tipo análise documental. O 

período analisado, compreende os anos entre 1990 a 2017. Para compor o estudo foram 

analisados os sites da Prefeitura Municipal de Chapecó, da Secretaria Municipal de 

Saúde, pesquisando documentos, legislações, relatórios e pareceres, buscando 

identificar os registros da ocorrência destas conferências de saúde. 

Resultados/Discussão: as legislações nacionais 8080/90 e 8142/90 criam e 

regulamentam as Conferências em Saúde, sendo que o município de Chapecó 

regulamentou em 1990, a participação da comunidade organizada, através de um 

Conselho Municipal de Saúde e Conferência Municipal de Saúde, através da Lei 

orgânica do Município, Art.110 inciso III, prevendo a realização das conferências 

municipais de saúde, com a participação da sociedade civil1. Ao longo da história da 

participação popular, no município de Chapecó foram realizadas oito Conferências 

Municipais de Saúde e três setoriais (temáticas), sendo a primeira realizada no ano de 

1996: I Conferência Municipal de Saúde (1996); - II Conferência Municipal de Saúde 

(1998); - III Conferência Municipal de Saúde (2000); - IV Conferência Municipal de 

Saúde e da Plenária Temática do Orçamento Participativo (2002); - V Conferência 

Municipal de Saúde (2003); - VI Conferência Municipal de Saúde – Saúde e Qualidade 

de Vida: Políticas de Estado e Desenvolvimento (2007); - VII Conferência Municipal de 

Saúde de Chapecó (2011); - VIII Conferência Municipal de Saúde de Chapecó (2015). 

As conferências setoriais/temáticas ocorrem a partir do ano de 2009, com a realização 
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da 1ª Conferência Municipal de Saúde Ambiental e em 2010 a -1ª Conferência Regional 

de Saúde Mental – Intersetorial - Saúde Mental, direito e compromisso de todos: 

consolidar avanços e enfrentar desafios3. No ano de 2017 aconteceu a I Conferência 

Municipal de Saúde das Mulheres. No município também são realizadas reuniões pré-

conferência, com o objetivo de reunir propostas e escolher delegados e representantes 

de cada bairro e comunidade para as próximas etapas da conferência. É nesta etapa 

inicial que a comunidade é convidada a participar, não somente para colocar os 

problemas em saúde, mas também para escolher seus representantes, denominados 

delegados. Os resultados das pré-conferências são apresentados na Conferência, 

escolhidos problemas e ações relevantes e definidos os delegados que levarão as 

reivindicações da cidade para a conferência estadual. No ano de 2015ª Conferência que 

teve como tema “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito do 

povo brasileiro”, foi organizada a partir de 12 pré-conferências nas áreas dos Centros de 

Saúde e Serviços especializados, instituições de ensino e sindicatos, tendo participado 

480 pessoas e escolhidos 93 representantes que, somados aos representantes do 

Conselho Municipal de Saúde e aos delegados natos, formaram o colegiado de 149 

membros que formaram então o grupo de trabalho da Conferência Municipal4. Em 2015 

o curso de enfermagem da UDESC também colaborou diretamente com a conferência, 

ao realizar encontro sobre saúde para elaborar propostas a serem apresentadas na 8ª 

Conferência Municipal de Saúde. Além de alunos e professores, a comunidade em geral 

e representantes do comércio também participaram e colaboraram para levantar 

questões sobre a construção de políticas públicas para aprimorar o SUS e escolher o 

grupo que representou a comunidade na conferência municipal5. 

Conclusão/Considerações: desde o ano de 1996 são realizadas conferências de saúde 

no município de Chapecó, sendo que inicialmente eram realizadas a cada dois anos e a 

partir de 2003 a cada quatro anos, atendendo a legislação nacional. Destaca-se que em 

anos intermediários, algumas conferências setoriais, vêm sendo realizadas com temas 

como meio ambiente, saúde mental e saúde da mulher. As conferências setoriais têm 

sido significativas para o debate, com a participação da comunidade e dos gestores 

públicos, de temas que afetam diretamente a saúde e o desenvolvimento sustentável dos 

municípios e também como meio de provocar a reflexão e a construção de políticas 

públicas voltadas a temas de relevância para a sociedade tanto em termos de 

preconceito, como da frequência dos problemas de saúde que provocam, como é o caso 

da saúde mental e da saúde da mulher. Outro ponto a ser destacado são as pré-

conferências que permitem a organização por bairro ou microrregiões ou ainda por 

unidade de saúde, através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, de forma 

que em cada território sejam escolhidos representantes, elencados os problemas, 

formando assim, na conferência, um grupo amplo em que toda a sociedade municipal 

esteja representada. A Conferência em Saúde é obrigação do poder público municipal e 

do Conselho de Saúde e, portanto, sua execução adequada deve ser cobrada e apoiada. 

A enfermagem é interessada direta das conferências de saúde, já que atende aos anseios 

da comunidade da qual a enfermagem tem relação muito próxima nas unidades de saúde 

do SUS. De outro ponto, é também colaboradora direta, pois, conhece os problemas, as 

dificuldades e as questões de saúde mais frequentes que atingem cada comunidade. 

Entendemos que os trabalhadores em saúde devem ser assíduos tanto na organização 

como nos fóruns e reuniões próprios das conferências, sendo que enfermeiros, técnicos 

e auxiliares podem colaborar para atrair e conscientizar a comunidade, ouvir e relatar os 

problemas e ainda fomentar as políticas públicas em saúde de acordo com as reais 

necessidades do sistema, dos trabalhadores e da população. A participação dos cursos de 

formação em enfermagem, como relatado são um dos caminhos para integrar a 
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enfermagem às conferências de saúde, não somente organizando e participando de 

etapas pré-conferência e conferência, mas também indicando delegados que podem 

representar a comunidade acadêmica, também representante da sociedade, em todas as 

etapas e níveis da conferência em saúde.  Importa destacar que todo o processo que 

envolve a Conferência Municipal de Saúde ainda carece de ajustes e melhorias, 

destacando-se a questão da divulgação transparente dos planejamentos para as 

conferências prévias e a conferência municipal, bem como os relatórios que apresentam 

o resultado de cada etapa, com os problemas elencados, aqueles escolhidos em cada 

encontro e aqueles apresentados às conferências estadual e nacional, já que encontramos 

dificuldades em encontrar material e coletar dados e informações. É imprescindível que 

todas as informações fiquem acessíveis a sociedade em geral e haja a devida 

publicidade adequada efetivando a condição de instituto democrático que caracteriza a 

conferência de saúde. 

Descritores: Conferência de Saúde. Sistema Único de Saúde. Enfermagem. 

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO  

Introdução: Com a progressiva expansão da cobertura Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) em todo território brasileiro, esta passou a ser um campo de atuação importante 

para os enfermeiros, proporcionando maior autonomia profissional, bem como maior 

visibilidade ao seu trabalho¹, configurando atualmente o maior espaço de exercício 

profissional do enfermeiro no Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde² 

institui algumas das ações primordiais na ESF atribuídas ao enfermeiro, como a atenção 

à saúde aos indivíduos e famílias em todos os ciclos de vida; a consulta de enfermagem, 

a realização de procedimentos privativos, a solicitação de exames complementares, a 

prescrição de medicações conforme protocolos, a execução de diretrizes clínicas e 

terapêuticas, ou outras normativas técnicas; acolhimento com escuta qualificada e 

classificação de risco; estratificação de risco e elaboração de plano de cuidados para as 

pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da 

equipe². Destarte, o cuidado de enfermagem configura-se como fundamental para a 

implementação dos objetivos da ESF. O amplo rol de atividades clínicas, educativas, 

investigativas e gerenciais, executadas pelo enfermeiro faz com que o fortalecimento de 

sua atuação impacte positivamente em mudanças estruturais, organizacionais, de 

qualidade e ampliação do acesso e da resolutividade no que tange à ESF. Isso posto, 

estudar a prática do enfermeiro no âmbito da ESF permite compreender os impactos de 

suas atribuições para a saúde das coletividades, bem como o significado do processo de 

trabalho no que diz respeito à percepção dele sobre sua prática e os fatores que 

interferem nesse processo3. Objetivos: Avaliar o processo de trabalho do enfermeiro 

nas dimensões do cuidar da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Método: O presente 

trabalho é resultado parcial do projeto de pesquisa “Atenção Primária à Saúde: 

Avaliação da Estratégia de Saúde da Família no Município de Chapecó”, desenvolvido 

de agosto de 2017 a abril de 2018, com previsão de término para o ano de 2020, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) no parecer nº 2.492.799. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, de 

delineamento transversal na coleta de dados primários. Participaram da pesquisa doze 

mailto:jessicaferreira2603@gmail.com
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enfermeiros de oito Centros de Saúde da Família (CSF) do município de Chapecó, com 

pelo menos três meses de atuação no CSF e 3 anos de atuação na rede municipal de 

saúde. A coleta de dados se deu por meio de formulário fechado compreendendo 

questões sobre o processo de trabalho do enfermeiro no CSF, contendo as alternativas 

de resposta: “Bom”, “Regular” e “Ruim”, considerando-se bom para a melhor 

avaliação, regular para avaliação intermediária e ruim para a pior avaliação. Foram 

utilizadas para este trabalho as seguintes questões: “Como você avalia a realização do 

rastreamento dos pacientes de risco (doenças crônicas, vulnerabilidade 

socioeconômica)?”; “Como você avalia o vínculo e a integralidade no atendimento aos 

usuários do CSF?”; “Você realiza planejamento e plano de cuidados individual e 

multidisciplinar?”; e “Como você avalia a realização de procedimentos privativos do 

enfermeiro (realização de consultas, procedimentos, solicitação de exames, prescrição 

de medicação conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas)?”. As informações 

obtidas foram categorizadas e organizadas em planilhas no programa Microsoft Excel, 

sendo analisadas associadas à base de dados secundários já reunidos pela equipe de 

pesquisa. Resultados/Discussão: O vínculo e o acolhimento constituem-se como 

importantes estratégias de cuidado de enfermagem na ESF, pois promovem a 

responsabilização do profissional da equipe pela saúde da população do seu território de 

abrangência, e ao mesmo tempo estimula a confiança dos usuários no enfermeiro, 

fazendo com que estes adotem melhor as orientações e plano de cuidados propostos 

pelo profissional de saúde. Nos CSF estudados no município de Chapecó-SC 91% dos 

enfermeiros avaliam o vínculo e a integralidade no atendimento aos usuários como bom, 

e 9% consideram regular, demonstrando uma avaliação positiva sobre a formação do 

vínculo profissional-usuário. Este indicador, caracteriza-se como requisito para a 

atuação na ESF, pois apenas através do vínculo é possível identificar as reais 

necessidades de saúde da comunidade, bem como proporcionar o acolhimento adequado 

a população adscrita. Outro aspecto relevante para o processo de trabalho do enfermeiro 

da ESF diz respeito a realização do rastreamento dos pacientes de risco do território, no 

qual apenas 75% dos enfermeiros avaliaram como bom, e 25% classificaram como 

regular. O rastreamento de situações de vulnerabilidade e risco permitem o 

desenvolvimento de um dos mais relevantes propósitos da ESF, a reorganização do 

modelo assistencial com enfoque na cura e doença, para o foco na promoção de saúde e 

prevenção de agravos que visa a qualidade de vida. A realização de planejamento e 

plano de cuidado individual e multidisciplinar também é atribuição do enfermeiro de 

saúde da família, sendo capaz de superar a fragmentação do cuidado ao assegurar a 

continuidade e a resolutividade da assistência em saúde4. Dos enfermeiros das ESF de 

Chapecó participantes da pesquisa 75% afirmaram realizar plano de cuidados individual 

e multidisciplinar, e 25% reconhecem não realizar essa ferramenta de cuidado. Apesar 

da avaliação majoritariamente positiva, esta já configura uma fragilidade no processo de 

trabalho do enfermeiro na ESF pelo número considerável de não realização de plano de 

cuidados. Por fim, no que tange a autoavaliação da realização de procedimentos 

privativos do enfermeiro como a realização de consultas, procedimentos e protocolos 

estabelecidos pela rede municipal de saúde, 100% dos participantes consideram a 

apreciação como boa, demonstrando alto nível de satisfação com a autonomia no 

processo de trabalho na ESF. Conclusão/Considerações: No decurso do estudo 

ressaltou-se que o exercício profissional da enfermagem é componente fundamental nas 

dimensões do cuidado da ESF, considerando as complexidades e demandas de saúde da 

população. Ainda que associada e complementada por outros saberes profissionais, a 

enfermagem define-se como a ciência do cuidado integral e integrador em saúde por ter 

um corpo de conhecimento ampliado e contextualizado nas dimensões do cuidado5, 
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especialmente no contexto da ESF. A partir da análise dos dados obtidos foi perceptível 

a avaliação satisfatória do processo de trabalho do enfermeiro nos CSF do município de 

Chapecó, visto que houve prevalência de avaliações boas e ausência de atribuições 

ruins. Não obstante evidenciou-se a importância de estudos de avaliação e 

monitoramento para estimular a melhoria dos processos assistenciais e qualificação do 

cuidado na ESF.  

Descritores: Enfermeiros de Saúde da Família; Estratégia de Saúde da Família; 

Enfermagem em Saúde Comunitária. 
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RESUMO 

Introdução: A quimioterapia hipertérmica intraperitoneal (HIPEC) é um procedimento 

que passou a ser reconhecido como método de tratamento adjuvante de neoplasias 

peritoneais, sobretudo no período intra-operatório cirúrgico logo após a ressecção 

cirúrgica de tumores abdominais (cirurgia citoredutora), utilizando-se de técnica 

convencional (aberta) ou com abdome fechado1. O desenvolvimento paralelo de 

remoção cirúrgica do tecido neoplásico com a utilização de HIPEC se fortaleceu no 

final da década de 1980, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do paciente, 

além de prolongar a taxa de sobrevivência e por vezes promover a cura da doença2. 

Estudo desenvolvido com 985 pacientes submetidos ao procedimento de Hipec entre os 

anos de 2007 e 2015, nenhum caso evoluiu para óbito1. A citoredução cirúrgica 

combinada com a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) é um 

procedimento cirúrgico extenso, com elevada morbidade, o que exige o gerenciamento 

efetivo de alterações intra-operatórias. Durante as atividades teórico-práticas do ensino 

de graduação em enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina, deparou-se 

com o nome do procedimento Hipec no Mapa Cirúrgico, o que despertou interesse em 

se aprofundar sobre a temática. Pesquisadores sinalizam as diferentes preocupações da 

equipe cirúrgica em relação ao procedimento HIPEC, as quais incluem o gerenciamento 

da perda de sangue e fluídos, analgesia, manutenção da temperatura corporal, equilíbrio 

da pressão arterial e ácido-base, uso de antibióticos, entre outros3. Nesse sentido, é 

preciso conhecer as principais alterações hemodinâmicas no intra-operatório, a fim de 

intervir para manter o paciente hemodinamicamente estável o maior período possível 

durante o ato anestésico-cirúrgico, bem como no acompanhamento no pós-operatório 

imediato, período de maior risco de complicações pós-operatórias. Objetivo: Descrever 

o que a literatura científica aborda sobre o procedimento cirúrgico de quimioterapia 

hipertérmica intraperitoneal. Método: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura 

acerca do procedimento cirúrgico de Hipec desenvolvido no segundo semestre de 2017. 

Resultados: A citoredução cirúrgica combinada com a quimioterapia intraperitoneal 

hipertérmica demonstrou proporcionar benefícios de sobrevivência no manejo de 

alguma carcinomatose peritoneal. Recentemente um estudo de caso abordou o 

gerenciamento anestésico durante uma cirurgia citoredutora associada a HIPEC em um 

paciente de 67 anos, hipertenso, o qual foi submetido a anestesia geral e bloqueio 

peridural não contínuo4. Tal estudo descreve o monitoramento durante o procedimento 

cirúrgico, contemplando um termômetro esofágico, monitorização da pressão arterial 
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invasiva e acesso venoso central, além disso, sucessivas análises de gases sanguíneos 

foram realizadas no intra-operatório para a correção de distúrbios metabólicos e 

hidroeletrolíticos. A estabilidade hemodinâmica foi mantida pela infusão contínua de 

baixas doses de noradrenalina e remifentanil no período de infusão de quimioterapia à 

base de Cisplatina. Ao término do procedimento a diurese apresentou taxa de 400 

ml/hora. E, o controle glicêmico deu-se por administração de insulina regular 

intravenosa4. HIPEC é um procedimento realizado mundialmente, com menores taxas 

de morbidade à medida que as variações/oscilações intra-operatória são melhores 

compreendidas e gerenciadas, o que é um desafio anestésico devido à extensa incisão 

cirúrgica, ao tempo prolongado de intervenção e perda de fluídos elevada4. Os maiores 

desafios são manter a normovolemia, regular a coagulação e a insuficiência renal no 

período perioperatório, a fim de combater a hipotermia durante cirurgia citoreductiva e 

hipertermia durante o procedimento de HIPEC e para regular alterações hemodinâmicas 

devido ao aumento da pressão abdominal durante o procedimento de HIPEC5. Em tal 

intervenção cirúrgica, é preciso considerar o elevado volume ascitico a ser drenado e as 

alterações agudas de temperatura corporal, que associado ao aumento da pressão intra-

abdominal gerado pela administração do quimioterápico, pode contribuir para distúrbios 

hemodinâmicos graves, sobretudo, com aumento do débito cardíaco, diminuição da 

resistência vascular sistêmica, entre outras alterações. Em Cingapura, uma experiência 

relatada com 111 pacientes, todos os pacientes encontravam-se hospitalizados no dia 

anterior do procedimento com conferência do hemograma, função renal, perfil de 

coagulação, reservas sanguínea, eletrocardiograma e radiografia torácica3. Durante o 

referido procedimento, os indivíduos foram submetidos ao monitoramento contínuo de 

eletrocardiograma, pressão sanguínea invasiva, pressão venosa central, oximetria de 

pulso, temperatura corporal e eliminação de diurese/hora3. No que se refere a 

manutenção da temperatura corporal, esta se manteve entre 34,6 ° C e 36,9 ° C, apesar 

do paciente manter acidose metabólica moderada durante o período intra-operatório 

com potencial Hidrogeniônico (pH) entre 7,3 - 7,214. Para a normotermia, 

pesquisadores submeteram os pacientes ao aquecimento térmico forçado ou ao cobertor 

térmico, levando em consideração que o HIPEC subsequente aumentaria a temperatura 

corporal do paciente3. O aumento da temperatura corporal também contribui com a 

acidose metabólica observada no paciente durante o uso do quimioterápico5. A 

manutenção adequada de fluidos intravenosos e hemocomponentes é essencial 

contrapor as perdas que podem ser graduais e se acumularem durante o procedimento3. 

Ainda, os mesmo pesquisadores alertam que a hipovolemia não corrigida pode evoluir 

para choque hipovolêmico. Nesse sentido, o emprego de fluídos cristalóides e colóides, 

incluiu a albumina, sendo que a principal vantagem do coloide sobre o cristalóide é a 

menor produção de edema intersticial. Assim, a manutenção da pressão arterial foi 

mantida dentro de 20% da linha de base do paciente3. É preciso ficar atento uma vez 

que a perda de superfícies peritoneais cruentas pode diminuir drasticamente o volume 

intravascular3. Há que se considerar a manutenção da produção adequada de urina como 

indicador da normovolemia perioperatória, especialmente durante HIPEC para 

minimizar o risco de lesão renal aguda, decorrente de drogas nefrotóxicas, como 

cisplatina intraperitoneal3. Na experiência relatada pelos autores, quando utilizado 

cisplatina intraperitoneal, foi realizado um aporte volêmico, normalmente com infusão 

rápida de 500 mL de cristalóide imediatamente antes e após a instilação do fármaco 

quimioterapêutico, evoluindo para diurese > 1 mL / kg / hora. Em Singapura, todos os 

pacientes enoxaparina subcutânea para a profilaxia da trombose venosa profunda3. A 

coagulopatia é uma complicação reconhecida na HIPEC, sendo multifatorial devido à 

transfusão maciça de sangue, coagulopatia diluída, hipotermia, hipocalcemia e acidose3. 
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Motivo que orienta-se em procedimentos mais longos, a utilização de mais coloides ou 

substituição da quantidade de sangue e plasma fresco congelado para corrigir o Tempo 

de Protrombina (TP) e Tempo de Protrombina Parcial Ativada. Devido ao frequente 

desenvolvimento de distúrbio de coagulação por pacientes cirúrgicos críticos, estudo 

justifica a opção em não utilizar o cateter epidural4. No quesito controle glicêmico no 

intra-operatório, recomenda-se em virtude dos pacientes cirúrgicos estarem sujeitos ao 

desenvolvimento de hiperglicemia de estresse4. Considerações finais: Considerando os 

recentes avanços no tratamento cirúrgico de neoplasias concomitante a outras técnicas 

no tratamento do câncer, a realização do procedimento de citoredução cirúrgica 

combinada com a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica que apresenta o elevado 

risco de morbimortalidade vêm sendo realizado com frequência cada vez maior, 

inclusive no Brasil. Nesse sentido, faz-se necessário que os profissionais de saúde 

inseridos em no cenário cirúrgico-hospitalar se aproprie das possíveis alterações e 

manejo do paciente no intra-operatório, tendo em vista o desenvolvimento de cuidados 

seguros ao paciente. 

Descritores: Enfermagem Cirúrgica; Assistência Perioperatória; Segurança do Paciente, 

Período de recuperação da anestesia; HIPEC. 
Eixo temático: Pesquisa 

 

REFERÊNCIAS  

1 LIU, L. et al. Retrospective analysis on the safety of 5,759 times of bedside 

hyperthermic intra-peritoneal or intra-pleural chemotherapy (HIPEC).  Oncotarget. 

2016, 7(16):21570-21578. 

2 ELIAS, D. et al. Role of hyperthermic intraoperative peritoneal chemotherapy in the 

management of peritoneal metastases. European Journal of Cancer. 2014, 50(2):332-

340. 

3 THONG, S. Y. et al. A review of 111 anaesthetic patients undergoing cytoreductive 

surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Singapore medical jornal. 

2017, 58(8):488-496.  

4 MENDONCA, F. T. et al. Anesthetic management of Cytoreductive Surgery and 

Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (CRS/HIPEC): The importance ofhydro-

electrolytic and acid-basic control. International Journal of Surgery Case Reports. 2017, 

38(sn):1-4. 

5 YONCA ,Y. et al. Hipertermik kemoterapi uygulanan apandis tümörü hastasında 

anestezik yaklaşım. Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2013, 

4(2):234-237. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

141 
 

 

 

 

 

 

  

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPIA ASSISTIDA POR 

ANIMAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

HOSPITALIZADOS: ESTUDO EXPERIMENTAL 

 
BERLANDA, Joslaine Bicicgo1; NARZETTI, Bruna Ticyane Muller2; SCHNEIDERS, Milena3; ZUGE, 

Samuel Spiegelberg4; BRUM, Crhis Netto de5   

  
1 Relatora. Acadêmica da 5° fase do curso de Graduação em Enfermagem, Universidade Federal da 

Fronteira Sul, Campus Chapecó-SC, bolsista PIBIC/UFFS 
2 Co-autora. Enfermeira. Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó-SC 
3Co-autora. Acadêmica da 5° fase do curso de Graduação em Enfermagem, Universidade Federal da 

Fronteira Sul, Campus Chapecó-SC 
4 Co-autor. Enfermeiro. Doutorando em Enfermagem. Professor do curso de graduação em Enfermagem 

da Universidade comunitária da região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) 
5 Orientadora. Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora do curso de Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó-SC 

 

E-mail para correspondência: jobicicgoberlanda@gmail.com 

  

RESUMO 

Introdução: A hospitalização é uma experiência traumática e estressante para qualquer 

indivíduo, principalmente para a criança e para o adolescente, envolvendo-os em intensa 

adaptação a um ambiente e a pessoas desconhecidas, com mudanças em sua rotina e, 

inclusive, podendo ocasionar reações de culpa, medo e angústia, por ser interpretada 

como uma punição por mau comportamento1. Nesse período tão delicado, não somente 

a criança e o adolescente sofrem, mas também os pais, pois, ao tentar adaptar-se ao 

hospital e reproduzir os cuidados domiciliares, a família passa por dificuldades como: 

conviver com as normas e regras do hospital, com os profissionais, e ainda realização de 

procedimentos e exames, fatores muito diferentes da rotina vivenciada. Nesse sentido, a 

literatura apresenta recursos lúdicos que podem ser utilizados em uma assistência 

humanizada, dentre esses, a Terapia Assistida por Animais (TAA). Embora, haja 

lacunas na literatura Nacional sobre sua evidência, essa estratégia terapêutica está se 

tornando uma modalidade cada vez mais recorrente, sendo incorporada em diversos 

contextos de saúde, tais como: hospitalares, moradias assistidas, educacionais e 

cuidados paliativos2. Objetivo: Avaliar a eficácia da terapia assistida por animais em 

crianças e adolescentes hospitalizados. Método: Estudo do tipo experimental, piloto, 

segundo modelo pré-teste e pós-teste. Ocorreu em um Hospital da região Oeste de Santa 

Catarina, com onze crianças e adolescentes, até o momento, de um a seis anos de idade 

(considerados pré-escolares) e de sete a 14 anos de idade (considerados escolares) de 

ambos os sexos, sendo sete do grupo experimental e quatro do controle. Os critérios de 

inclusão foram: crianças e adolescentes com alguma patologia traumática e/ou condição 

crônica de saúde. Contemplando os seguintes critérios de exclusão: crianças e 

adolescentes em isolamento de contato e protetor; com precauções de aerossóis e 

gotículas e que demonstrassem algum sentimento de negação a presença do cachorro. 

Foram divididos dois grupos de intervenção: o grupo experimental e o grupo controle. 

O grupo experimental recebeu a intervenção de interação com o cachorro. O animal 

utilizado nesta intervenção já era utilizado pela instituição, a qual realizava 
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semanalmente, atividades de cinoterapia o qual foi cedido pelo Corpo de Bombeiros da 

cidade, sendo este já treinado e apto, quanto ao seu comportamento, para participar da 

intervenção. O grupo controle não recebeu nenhuma intervenção, apenas receberam os 

cuidados rotineiros da unidade. Desta forma nos dois grupos (experimental e controle), 

foram avaliados primeiramente os parâmetros vitais (pressão arterial sistólica e 

diastólica, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de oxigênio) e 

observado as características comportamentais da criança ou adolescente. No grupo 

experimental, após 15 minutos desta avaliação foi realizado a TAA, com duração 

aproximada de 15 minutos. Após o período de uma hora da primeira avaliação, foram 

avaliados novamente os parâmetros vitais e observado as características 

comportamentais. No grupo controle, foram avaliados os mesmos parâmetros vitais e 

observado as características comportamentais da criança ou adolescente. Após uma 

hora, repetiu-se a avaliação. Os dados foram digitados duplamente no programa Epi-

info®, versão 3.5. Após foi utilizado o programa PASW Statistics® (Predictive 

Analytics Software, da SPSS Inc., Chicago - USA) 18.0 for Windows. Para as variáveis 

quantitativas foi utilizada análise estatística descritiva (média e desvio padrão), se 

distribuição normal e (mediana e o intervalo interquartil) se distribuição assimétrica. 

Para as variáveis qualitativas (ou categóricas) fez-se a distribuição das frequências 

absolutas. Para a avaliação do efeito pré e pós-teste foi utilizado o t para dados 

pareados. A presente pesquisa atendeu os preceitos éticos da Resolução 466/2012 bem 

como da Comissão de ética com uso de animais. Resultados/Discussão: Ao realizar o 

pareamento antes e depois no grupo experimental, não foi possível identificar correlação 

significativa entre nenhum dos parâmetros vitais. No entanto, ao identificar os valores 

de correlação, pode-se afirmar que todos os parâmetros tendem a melhorar após a 

intervenção. Da mesma forma, ao realizar o pareamento antes e depois no grupo 

controle, não foi identificado correlação significativa entre nenhum dos parâmetros 

vitais. Em relação a pressão diastólica não houve correlação, uma vez que os dados 

antes e depois permaneceram iguais. Entende-se que os demais parâmetros vitais 

melhoraram neste período de uma hora. Destaca-se que os parâmetros saturação de 

oxigênio neste período de uma hora diminuíram. Assim, ao avaliar a eficácia da TAA, 

não foi possível observar correlação significativa entre os grupos avaliados. Isso 

contrasta com estudos que comprovam alterações fisiológicas importantes em 

indivíduos quando em contato com um animal de estimação. Estudos observacionais e 

controlados comprovam que os cães têm um efeito positivo em crianças uma vez que a 

presença de um cachorro, possibilitou melhoras na reabilitação da saúde de jovens 

hospitalizados3. Em relação à observação, no grupo experimental foi possível observar 

que os animais promoveram a socialização e estimularam à comunicação humana. 

Ainda, evidenciou-se que, após a interação com o cachorro, as crianças e adolescentes, 

apresentaram-se mais distraídas, alegres e comunicativas, relatando como positiva a 

experiência de receber um animal no ambiente hospitalar. Além do diálogo, a 

intervenção demonstrou efetivamente um relaxamento dos participantes que, ao 

primeiro contato encontravam-se agitados, queixosos e chorosos, pois alguns 

encontravam-se em tratamento de determinada condição crônica, neste caso, 

pneumonia, fazendo uso de oxigenioterapia em cateter nasal, o que lhe causava 

desconforto e incômodo. Outros, se encontravam em pós-operatório ortopédico, 

agitados e um tanto irritados com a situação de restrição ao leito. No entanto, após o 

contato com o animal, os participantes apresentaram uma melhora significativa de 

comportamento quando comparado ao início da intervenção. Diante disso, aponta-se 

que as interações com animais promovem o bem-estar das crianças, promovendo alegria 

e maior descontração diante do fato de estarem hospitalizadas2. Ainda, as crianças 
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apresentaram-se mais comunicativas e demonstram prazer em brincar com os cães. A 

visita terapêutica canina, reduz a dor física e emocional em crianças que apresentam dor 

e desconforto em pós-operatórios e serve como um complemento para intervenções 

terapêuticas. Os animais desviam a atenção da dor e ativam um mecanismo de 

pensamentos confortantes em relação ao companheirismo, trazendo assim emoções 

agradáveis à criança2. Quanto ao grupo controle, ao primeiro contato, três das quatro 

crianças encontravam-se na sala de recreação disponível no setor, interagindo entre si. 

Não se mostraram abertas para o diálogo, mas colaboraram para a avaliação, enquanto o 

quarto participante, encontrava-se restrito ao leito devido a sua condição de saúde, e se 

distraía assistindo desenho animado. Conclusão/Considerações: Apesar deste estudo 

não apresentar benefícios fisiológicos significativos, demonstrou uma melhora nas 

habilidades sociais, na afetividade, na comunicação e no alívio da dor e desconforto dos 

participantes do grupo experimental. O que não foi identificado no grupo controle, uma 

vez que não houve correlação significativa em nenhum dos parâmetros vitais avaliados, 

e, da mesma forma, as características comportamentais não apresentaram alterações 

significativas relacionadas ao cuidado rotineiro da unidade. Oportunamente, destaca-se 

que o estudo se encontra em andamento. 

Descritores: Saúde da criança; Saúde do adolescente. Terapia assistida por animais. 

Enfermagem. 

Eixo temático: Pesquisa 

Financiamento: PIBIC/UFFS Edital nº640/GR/UFFS/2017 

 

REFERÊNCIAS 

1 Chelini MOM, Otta E. Terapia assisitida por animais. Barueri: Manole; 2016. 

2 Pereira VR, et al. Interação lúdica na atividade assistida por cães em 

pediatria. Enfermagem em Foco, 2017;8(1):07-11.  

3 Bachi K, Parish-Plass N. Animal-assisted psychotherapy: A unique relational therapy 

for children and adolescents. Clinical Child Psychol. Psych., 2016;22(1)3-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

144 
 

 

 

 

 

 

Fatores Predisponentes ao Desenvolvimento do Estresse em 

Acadêmicos do Curso de Enfermagem 

 
PENDON, Rafaela1; GRISON, Pâmela Maiara2; MOCELLIN, Thaís Kinsel3; HAAG, Fabiana Brum4. 

  
1Acadêmica da 7ª fase do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 

Chapecó  
2 Acadêmica da 7ª fase do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 

Chapecó3Acadêmica da 7ª fase do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul, 

Campus Chapecó  
4 Orientador: Fabiana Brum Haag, docente Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó 

 

E-mail para correspondência: rafaela.pendon@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: O estresse é um fator predisponente do desequilíbrio físico e psíquico do 

organismo, tendo em vista a complexidade do curso e o fato de lidar com os limites 

humanos, os estudantes de enfermagem acabam desenvolvendo sentimentos de 

incapacidade diante das demandas de desempenho durante o período acadêmico. O 

estresse atinge negativamente a cognição e saúde dos universitários, logo, o indivíduo 

que está sendo preparado para prestar cuidados a alguém, também necessita de cuidados 

para manter sua saúde física, mental e emocional em boas condições1. O estresse é 

definido como uma relação particular entre uma pessoa, seu ambiente e as 

circunstâncias as quais está submetido, que poderá ser avaliada como uma ameaça ou 

algo que exige mais que suas próprias habilidades ou recursos, colocando em 

desequilíbrio o seu bem-estar e sua saúde. O ingresso na vida acadêmica apresenta 

mudanças e exige capacidade de adaptação a um novo ambiente, permeado com 

desafios constantes, levando o acadêmico a adaptabilidade e flexibilização constantes, 

bem como o desenvolvimento de comportamento responsável, autonomia, 

aprimoramento e a coparticipação da construção dos saberes. Além de todas estas 

pressões, existem as preocupações naturais apresentadas com a inserção no mercado de 

trabalho, continuidade dos estudos e questões financeiras2. O processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes de enfermagem é intenso e desafiador, tendo em vista que, 

quando em campo de prática, um erro nesse processo implica prejuízo ou danos ao 

paciente, exigindo do acadêmico constante preparo e aprimoramento técnico-científico4. 

Objetivos: Abordar os principais fatores predisponentes ao desenvolvimento do 

estresse entre os estudantes do curso de enfermagem, durante o período de sua formação 

profissional no ambiente acadêmico4. Método: Após a definição do tema, efetuou-se 

uma busca em bases de dados virtuais em saúde, especificamente nas seguintes: Banco 

de Dados em Enfermagem (BDENF), Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), com uma leitura exploratória das publicações 

apresentadas no período do mês de março de 2018, e utilizando os seguintes descritores: 

enfermagem, estresse e universitários, as quais foram correlacionadas com as palavras 

psicossocial/controle, em artigos escritos em português e espanhol, publicados nos 

últimos cinco anos, os quais trazem uma abordagem sobre os fatores determinantes do 

estresse em universitários do curso de enfermagem e suas vulnerabilidades nesse 

contexto. Realizada a leitura exploratória e a seleção do material, iniciou-se a leitura 
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analítica das obras selecionadas, possibilitando a organização e sintetização das ideias 

por ordem de importância. Como conseguinte à leitura analítica, fez-se a leitura 

interpretativa, que tratou da ligação dos dados obtidos nas fontes de pesquisa ao 

problema e a conhecimentos prévios. Após isso, foram realizados apontamentos, os 

quais se referiram a anotações que consideravam o problema, ressaltando as ideias 

principais e os dados mais importantes3. Resultados/Discussão: Os fatores que mais 

apareceram como determinantes do estresse foram: a relação aluno-enfermeiro-paciente, 

norteados por estímulos emocionais intensos através do contato com o sofrimento e a 

dor, a assistência a pacientes em fase terminal, e a dificuldade em lidar com indivíduos 

queixosos e em condições físicas e emocionais alteradas que exigem do estudante 

intenso preparo técnico-científico e adaptação as condições inerentes do campo de 

prática. A busca pela relação aluno-enfermeiro-paciente é um processo contínuo e 

desafiador, pois este é o momento em que o acadêmico precisa explicitar através de suas 

ações, concomitantemente, o seu domínio na técnica a ser aplicada e no cuidado 

humanizado, através da análise do usuário como um todo1. Ao presenciar e lidar com a 

dor do outro, o estudante de enfermagem vive esse sofrimento conjuntamente, tomando 

para si a situação vivida pelo paciente, o que desencadeia situações de estresse, com o 

passar do tempo. É indispensável que o acadêmico esteja preparado emocionalmente e 

cientificamente para enfrentar tal situação, a fim de que possa proporcionar uma 

assistência efetiva ao outro. Ao se deparar com a assistência a pacientes em fase 

terminal, os estudantes sentem-se receosos, no que desrespeito à como executar as ações 

necessárias, como lidar com o luto e como proceder no caso de um óbito3. Trata-se de 

um momento delicado e gerador de estresse, principalmente para a família deste 

indivíduo, a qual ainda acredita em uma evolução positiva do caso. Nessa perspectiva, o 

estudante precisa estar apto, emocionalmente, fisicamente e cientificamente, para 

encontrar meios, juntamente com a equipe, visando o melhor enfrentamento deste 

período.  No âmbito da enfermagem, ao que mais o universitário se depara são pacientes 

queixosos com condições físicas e emocionais alteradas, o que exige um intenso e 

contínuo preparo físico e mental do universitário, que muitas vezes inexperiente, não 

sabe como lidar com tal situação. O conhecimento científico, somado a exposição a 

essas vivências é que farão com que o acadêmico desenvolva meios para enfrentar esse 

período, permitindo que ofereça suporte adequado para o usuário, bem como para seus 

familiares2. Conclusão/Considerações: Conclui-se que a rotina dos estudantes de 

enfermagem é diretamente afetada pelas demandas da academia, as quais muitas vezes 

são geradoras de estresse físico e principalmente psicossocial, sendo que isto deve ser 

uma preocupação para quem trabalha com a formação profissional desses acadêmicos e 

que deve ser implementado ações para prevenção, manejo e controle do estresse nesta 

população, durante este período de preparação para o desempenho da futura atividade 

laboral. A importância da análise do estresse em acadêmicos da área da saúde permite a 

identificação de estratégias de enfrentamento para a melhoria da qualidade de vida não 

somente no período de estudo nas universidades, mas na vida desses em sociedade 

como um todo, bem como no desempenho de suas funções com saúde e equilíbrio no 

decorrer de sua profissão3. A vida acadêmica de alunos em busca de formação 

profissional é extremamente agitada, diariamente, esses indivíduos recebem uma carga 

de informações novas que os obriga a estar, a todos os momentos em busca de 

aperfeiçoamento e de novos saberes gerando desgaste físico e emocional. Neste 

contexto acredita-se que as instituições de ensino devem estar preparadas para cuidar de 

seus estudantes, não só no aspecto da aprendizagem, mas também o ajudando a 

desenvolver estratégias que o preparem para lidar com as pressões que vivenciará na 
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fase acadêmica dentro da universidade e no campo de prática, promovendo suporte 

psicológico e pedagógico1.  

Descritores: Enfermagem; Estresse; Universitários. 
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RESUMO 

Introdução: O Centro Cirúrgico (CC) é uma área hospitalar onde são realizados 

procedimentos cirúrgico-anestésicos, tanto de maneira eletiva quanto emergencial. Esse 

espaço é caracterizado por recursos e materiais com alta precisão e eficácia, 

profissionais capacitados e habilitados para atender as necessidades do usuário diante as 

diversas situações de saúde que exigem intervenção cirúrgica. O CC é considerado um 

ambiente de alto risco, susceptível a erros devido a processos e práticas complexas, que 

por vezes pode resultar em danos temporários e permanentes provocados pelo ato 

anestésico-cirúrgico.¹ Consideram-se complicações pós-operatórias as intercorrências 

que acontecem com o paciente no período após a cirurgia, vinculadas ao procedimento 

cirúrgico-anestésico. As complicações pós-operatórias podem se desenvolver em 

qualquer intervenção cirúrgica, sendo que vários fatores interferem para o aparecimento 

de complicações após a cirurgia, tais como, as condições físicas do paciente, presença 

de comorbidades, tempo de intervenção, sangramento e reposição volêmica, entre 

outras. Nesse sentido, o período pós-operatório imediato, ou seja, as primeiras 24 horas 

é a fase mais propícia ao desenvolvimento destas complicações. Considera-se, no 

entanto, que assistência de enfermagem no pós-operatório imediato é essencial uma vez 

que a equipe necessita estar atenta para o reconhecimento precoce de alterações, 

tratamento e prevenção das complicações, independente do porte da cirurgia2. As 

complicações são determinadas por alterações fisiológicas e patológicas influenciadas 

pelo procedimento que resulta no desequilíbrio da homeostasia corporal, por vezes 

manifestadas através de sinais e sintomas característicos. O período que decorre na 

admissão do paciente na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) até a sua 

liberação para a unidade de internação é reconhecida como um momento crítico, 

período em que a maioria das complicações se manifestam. Objetivos: Descrever por 

meio de análise da literatura, os fatores que interferem no aumento de complicações no 

pós-operatório imediato, na sala de recuperação pós-anestésica. Método: Trata-se de 

resultados parciais de um estudo de revisão integrativa da literatura, de abordagem 

qualitativa, com descrição narrativa dos achados. A coleta de dados foi realizada em 

janeiro de 2017 nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Web 

of Science e PubMed com identificação da temática complicações pós-operatória na 

sala de recuperação pós anestésica. A busca nas bases descritas possibilitou identificar 

846 artigos, os quais foram importados para o Programa Sophie3 para aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, que abordaram o tema a respeito das complicações pós-

operatórias, com idiomas em inglês, espanhol ou português, entre os anos de 2012 a 
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2016, tendo texto completo e disponível para download ou para leitura na mídia 

eletrônica, resultando na exclusão de artigos devido à fuga do tema proposto, textos 

repetidos, relatos de experiência, revisões de literatura, relatos de caso, estudos que não 

condiziam com as complicações relacionada a SRPA ou que comparassem efeitos entre 

medicamentos. Após a leitura minuciosa dos textos previamente selecionados, foram 

incluídos 13 publicações para compor este estudo.  Resultados e Discussão: Após a 

leitura na íntegra dos artigos incluídos nesta revisão por dois pesquisadores, os dados 

coletados dos manuscritos foram transcritos para um instrumento contendo dados 

bibliométricos, metodológicos e fatores que interferem no aumento de complicações 

pós-operatórias imediatas, manifestadas na sala de recuperação pós-anestésica. 

Emergiram os seguintes fatores: Especialidades médicas envolvidas; Ausência de 

intervenção no pré-operatório para prevenção das complicações pós-operatórias; Tempo 

de duração da cirurgia; Presença de comorbidades no pré-operatório; Reintervenção 

cirúrgica. Referente a especialidades médicas envolvidas destacaram-se no estudo 

artigos relacionados à Cardiologia, Ortopedia, Cirurgia Geral e Neurologia, como as 

especialidades que mais apresentaram complicações. No que diz respeito a ausência de 

intervenção no pré-operatório para prevenção das complicações pós-operatórias, 

somente um artigo determinou a infusão venosa aquecida, uso de manta térmica e/ou 

colchão térmico, cobertor e enfaixamento dos membros para posterior precaução da 

hipotermia na sala operatória (SO). Em relação ao tempo de duração da cirurgia pode-se 

destacar a realização de cesariana em mulheres quando comparado ao parto vaginal, 

presença de obesidade e características como o tipo de procedimento que exigiu maior 

tempo cirúrgico e maior exposição do paciente. Entre as principais complicações 

identificadas no estudo evidenciou-se sangramento ou hemorragia, arritmia, hipoxemia, 

hipotermia, hipotensão, parada cardíaca, sepse e insuficiência respiratória aguda. 

Somente um estudo sinalizou não ter ocorrido complicações no pós-operatório imediato 

há curto prazo. A presença de comorbidades pré-operatórias foi descrita em vários 

estudos com ênfase para diabetes, hipertensão arterial, tabagismo e insuficiência 

cardíaca congestiva. Ainda, um estudo informou a reintervenção cirúrgica, devido 

parada cardiorrespiratória e hemorragia. Considerando que um dos critérios de inclusão 

dos estudos foi o local de apresentação das complicações, ou seja, somente a descrição 

de complicações na sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), um estudo informou 

neste local a ocorrência de parada cardíaca, em que o tempo da parada indica menor 

taxa de sobrevida. A presença de complicações na SRPA foi sinalizada como causa a 

idade avançada do paciente. Todavia, outro estudo apontou taxa de mortalidade após a 

cirurgia cardíaca de 3,6% e tentativa de resgate a pacientes no pós-operatório foi de 

19,8%. Assim, as complicações no pós-operatório foram correlacionadas com diversos. 

A assistência de enfermagem no perioperatório envolve diversas funções de 

enfermagem associadas à experiência cirúrgica, na qual o paciente é singular, além de 

proporcionar a participação da família. Contudo é no pré-operatório (período que 

antecede a cirurgia) que o paciente se encontra mais vulnerável em suas necessidades, 

tanto fisiológicas quanto psicológicas, tornando-o mais propenso ao desequilíbrio 

emocional. Nesta fase o enfermeiro tem o papel crucial de orientar o paciente e prepará-

lo para o procedimento, uma vez que tem a oportunidade de conhecê-lo, levantar 

problemas e necessidades, fornecer informações que certamente contribuirão para 

minimizar seus medos e inseguranças4, o que pode contribuir para minimizar as 

complicações pós-operatórias. A enfermagem é constantemente desafiada a oferecer 

uma assistência de qualidade no pré-operatório, com vistas às necessidades físicas e 

emocionais do paciente de acordo com a intervenção cirúrgica5. E não pode-se deixar de 

mencionar a constante evolução tecnológica na área cirúrgica que exige do enfermeiro 
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atualização e reformulação de conhecimentos. Nesse sentido, faz-se necessário o 

desenvolvimento de práticas baseada em evidência, sobretudo com mensuração de 

indicadores do próprio serviço a fim de contribuir com a qualificação profissional.  

Torna-se primordial resinificar o cuidado e o cuidar em enfermagem e ampliar as 

práticas seguras permeadas pelo corpo de conhecimento que lhe é próprio. 

Considerações finais: Este estudo desperta a reflexão sobre a implementação de 

cuidados do período que antecede o procedimento anestésico-cirúrgico como estratégia 

para minimizar as complicações no pós-operatório. Instiga os profissionais de 

enfermagem e considerar os fatores que contribui para o aumento de complicações no 

pós-operatório, para o desenvolvimento de uma assistência planejada e individualizada.  

Descritores: Complicações Pós-Operatórias; Cirurgia; Enfermagem. 

Eixo temático: Pesquisa 

Financiamento: Universidade do Estado de santa Catarina, Udesc Oeste. 
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RESUMO 

Introdução: A gestação é uma fase de grande significância na vida da mulher, sendo 

este um momento de transição, em que vivencia a sensação de “estar diferente”, a partir 

de intensas transformações fisiológicas no organismo, que acabam ocasionando 

mudanças no plano psicológico, cultural e social¹. A decisão acerca da via de parto é 

influenciada por diversos fatores como os riscos e benefícios, possíveis complicações e 

repercussões futuras, cultura, influência familiar, crenças, medos, dentre outras². A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) considera desde 1985 que a taxa ideal de 

cesáreas deve ficar entre 10% e 15% de todos os partos realizados. Nesses 30 anos, 

entretanto, vários setores da sociedade pediram uma revisão dessa taxa considerada 

ideal. Em média, a taxa de cesáreas na Europa é de 20% a 22%, contra 15% há 20 anos. 

Já nos Estados Unidos, a taxa é de 32,8%. Atualmente o Brasil é líder mundial de taxas 

elevadas de cesárea, segundo os dados da OMS, já em 2011 mostram que 53,7% dos 

partos no Brasil eram cesáreas. Em 2010, essa taxa era de 52,3%. As estimativas, 

porém, apontam que ao final de 2014 a taxa já teria chegado a 55%³. Diante desses 

dados e deste contexto, realizou-se a seguinte pergunta de pesquisa: quais os fatores que 

influenciaram a mulher na escolha pelo parto cesárea no município de Chapecó/SC? 

Objetivos: essa pesquisa buscou conhecer os fatores que influenciararm a escolha pelo 

parto cesárea. Método: estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado na 

maternidade de um Hospital Geral no estado de SC. Participaram 50 puérperas, maiores 

de idade, que realizaram a cesariana no hospital pesquisado. A coleta de dados foi 

realizada por meio de entrevista gravada em áudio, conforme o consentimento da 

participante, contendo perguntas relativas à escolha da via de parto, no período de 02 a 

22 de dezembro de 2016. Os dados coletados foram ordenados e tabulados, utilizando-

se os programas Excel® e Word®. A discussão foi realizada com base na literatura 

relacionada ao tema. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos (CEPSH) da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), sob o parecer número CAEE: 60635316.5.0000.0118. 

Resultados/Discussão: a idade das puérperas variou entre 18 e 42 anos, sendo que a 

maioria (32%) tinha entre 30 a 34 anos e 28% acima de 35 anos. O percentual de mães 

brasileiras na faixa etária de 30 anos cresceu na última década, passando de 22,5% em 

2000 para 30,2% em 2012, devido à maior inserção da mulher no mercado de trabalho, 
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maior busca por métodos anticoncepcionais, permitindo que planeje sua gravidez4. 

Referente à situação conjugal, a maioria relatou ter a presença do companheiro, sendo 

56% casadas e 34% em união estável. Neste sentido, um estudo realizado entre 2000 e 

2013, mostra que, seja por opção pessoal ou por indicação médica, os partos normais 

são os mais comuns entre as mulheres solteiras, enquanto as casadas à cesárea é mais 

predominante5. Com relação à escolaridade, 4% das mulheres dessa pesquisa possuíam 

pós-graduação, 16% ensino superior completo, 42% possuíam o ensino médio 

completo, 16% ensino fundamental completo e apenas 2% séries iniciais completas. 

Quanto ao histórico de partos pregresso, obteve-se um total de 116 gestações, entre as 

50 entrevistadas; destas 81% foram cesarianas, 7% partos normais e 12% abortos, 

demonstrando altas taxas de cesariana, semelhante aos dados estatísticos brasileiros. De 

acordo com a pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz, a cesariana é 

realizada em 52% dos nascimentos no setor público, já no setor privado, o valor é de 

88%5. Com relação ao histórico gestacional atual das puérperas pesquisadas, 22% eram 

primigestas, 36% eram secundigestas, 42% eram multigestas. Outra questão em análise 

foi o tipo de parto realizado, onde 66% das puérperas realizaram apenas cesarianas em 

todo seu histórico reprodutivo. Oito puérperas tinham histórico de parto normal, destas 

apenas três haviam realizado somente parto normal anterior, e após realizou cesárea, nas 

demais incluem-se também abortos e/ou cesarianas prévias. Considerando a idade 

gestacional em que se encontravam as puérperas, 84% das cesarianas foram a termo e 

16% foram pré-termo. Em relação as intercorrências durante a gestação, 74% das 

puérperas entrevistadas negaram a ocorrência, 26% tiveram algum tipo de 

intercorrência, estando entre elas: pré-eclâmpsia, trombofilia, diabetes, hipertensão, 

trombose, infecção urinária, descolamento de placenta. Quanto ao planejamento da via 

de parto, 90% das puérperas entrevistadas planejaram a via de parto durante a gestação, 

destas 51% tinha o desejo pelo parto normal e 49% desejavam a cesariana. As razões 

citadas pela preferência do parto normal foram semelhantes às encontradas em outros 

estudos, predominando as suas vantagens, especialmente pela recuperação mais rápida e 

fácil, menores níveis de dor no pós-parto, do retorno breve às suas atividades e do maior 

protagonismo vivenciado pela mulher, histórico familiar e experiências anteriores 

positivas com esse tipo de parto. Contudo, por muitas puérperas o parto normal é visto 

como um acontecimento doloroso, aumentada pela adição de procedimentos 

inesperados que intensificam os níveis de dor, tais como a realização de amniotomias ou 

administração de ocitocina, para acelerar o trabalho de parto. Outro fator importante em 

relação ao alto índice de cesarianas é o relato das mulheres sobre as razões dadas pelos 

médicos para a sua realização. Dentre as razões citadas chama a atenção que a falta de 

dilatação tenha sido o motivo declarado pelo médico para a realização de cesárea em 

grande parte dos casos. Conclusão/Considerações: Observou-se que o desejo pelo 

parto normal é frequente no início da gravidez, contudo ao final da gestação não é isso 

que ocorre em grande parte dos casos. A falta de conhecimento das puérperas em 

relação à fisiologia do trabalho de parto influencia no desfecho desta vivência, 

tornando-se muitas vezes algo traumático. Ainda neste estudo constatou-se que a 

cesariana foi realizada em grande parte dos casos, pelo medo da dor do parto normal, 

citado pelas puérperas e pela alegação de profissionais de que a mesma não teria 

dilatação suficiente para realizar o parto normal. O enfermeiro é um importante 

profissional, que possui condições de atuar na modificação da realidade do alto índice 

de cesarianas realizadas de forma desnecessária, para isso é fundamental o 

aprimoramento de seus conhecimentos, para que seja mais ativo neste cenário. É 

essencial que os serviços de saúde realizem um acompanhamento no pré-natal e 

nascimento de forma efetiva, acompanhando a gestante e sua família, no sentido de 
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prepará-los para o momento do nascimento, seja para vivenciar o parto normal ou a 

cesariana. Desta forma, permitindo que a mulher seja a protagonista do “seu parto”, 

considerando suas opiniões, anseios e o desejo pela forma que gostariam de vivenciar 

este momento significativo de suas vidas. 

Descritores: Parto; Cesárea; Comportamento de escolha; Enfermagem. 

Eixo Temático: Pesquisa 
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RESUMO 

Introdução: O aleitamento materno no Brasil é recomendado de forma exclusiva até o 

sexto mês de vida, sendo estimulado que a mulher inicie a amamentação na sala de 

parto ou no centro cirúrgico, imediatamente após o nascimento, desde que mãe e filho 

estejam em condições adequadas para desenvolvimento de tal prática. Para isso foi 

criada na década de 90 a estratégia “Iniciativa Hospital Amigo da Criança” (IHAC), 

com o intuito de motivar os servidores dos serviços hospitalares para garantir proteção, 

apoio e sucesso na prática do aleitamento materno. Neste sentido foi pactuado a nível 

mundial os “Dez passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. É definido que 

hospitais com titulação “Amigo da Criança” devem colocar os bebês em contato pele a 

pele com suas mães já de imediato após o parto, por no mínimo uma hora, além de 

encorajá-las a distinguir em que momento seus bebês estão aptos para serem 

amamentados, oferecendo ajuda quando necessário¹. O incentivo a amamentação ainda 

na primeira hora de vida acontece através do 4º passo da IHAC, considerado um 

momento extraordinário, onde ocorre o contato pele a pele entre o binômio mãe e filho². 

Esse primeiro contato, logo após o nascimento, enriquece o vínculo mãe-filho, 

produzindo benefícios físicos e psicológicos³. Tal proximidade, mantém o recém 

nascido aquecido mediante o calor do corpo da mãe, descartando riscos de hipotermia e 

também auxilia na adaptação da vida extrauterina. Cabe destacar que o aleitamento 

materno ainda na primeira hora de vida favorece uma significativa redução de riscos de 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e de suas complicações2,4. 

Neste sentido, estudos recentes definem o parto normal ou cesárea como um fator 

determinante para se estabelecer o contato pele a pele e a prática da amamentação ainda 

na primeira hora de vida5. Objetivos: Investigar e refletir sobre a temática da prática do 

aleitamento materno em situações de parto normal e cesárea na literatura atual. Método: 

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, que foi realizada no mês de março de 

2018 no acervo da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos últimos cinco anos. A 

pesquisa que congrega bases de dados de Ciências da saúde. Após a pesquisa dos 

descritores no DeCS (Descritores em Saúde), estes foram pesquisados da seguinte 

forma: Aleitamento materno and parto normal e aleitamento materno and cesárea. Os 

critérios de seleção dos estudos foram: artigos completos, no idioma português, entre os 
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anos de 2013 a 2017. A procura e organização aconteceram conforme segue: busca 

exploratória, onde foram encontrados 17 artigos no total, e através da leitura de seus 

títulos e resumos, definiram-se oito para a leitura completa e em seguida utilizando os 

critérios de inclusão, seis estudos foram selecionados para desenvolvimento do presente 

estudo. Resultados/Discussão: Ao longo de 27 anos após a idealização da IHAC, os 

estudos analisados revelam o quanto tem sido discutido e desenvolvido novas 

estratégias para promover o sucesso do aleitamento materno ainda na primeira hora de 

vida. Contudo os resultados apontam que o exercício assistencial encontra-se em 

desarmonia com o que é estipulado pela IHAC e pela política de humanização do parto. 

Um dos fatores que contribui para a prorrogação do 4º passo é a via de parto, 

destacando-se a cesárea como um dos principais determinantes, que por sua vez, afeta a 

habilidade da mulher em mover-se, seja pela situação de posicionamento no pós-

operatório, algia na cicatriz cirúrgica ou efeito anestésico, resultando na interferência da 

primeira vivência de mãe com filho. Além disso, após o nascimento tem-se dado maior 

preferência pelos cuidados mediatos, ao invés de ajudar a mãe a iniciar a amamentação 

na primeira meia hora após o parto, salvo em eventualidades em que são necessários 

cuidados imediatos a saúde da mulher e recém-nascido. Nos estudos analisados sobre a 

temática, é notável a prevalência da amamentação na primeira hora de vida em mulheres 

que se submeteram ao parto normal. Habitualmente essa via de parto consiste em uma 

participação mais ativa e dinâmica da mulher, tornando possível que o bebê seja 

colocado ainda nu em contato pele a pele após o nascimento. Um estudo realizado com 

107 puérperas em uma maternidade pública do nordeste brasileiro destacou que apenas 

10 mulheres realizaram o quarto passo adequadamente, e nenhuma paciente submetida 

ao parto cesariano teve oportunidade de realizar o quarto passo da IHAC da maneira em 

que é preconizado, o não cumprimento dessa etapa foi negativamente associado ao pós-

operatório do parto cesariano. Convém informar, que os estudos analisados em sua 

grande maioria constituía de bebês e mulheres que poderiam ter realizado contato pele a 

pele precoce, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Outro estudo realizado 

com 403 puérperas em uma maternidade na cidade do Rio de Janeiro apontou a 

prevalência de 177 mulheres que amamentaram na primeira hora após o nascimento, em 

uma análise multivariada desses fatores destaca-se que o parto normal, o peso adequado 

ao nascer e a ajuda prestada pela equipe de saúde à amamentação contribuíram para o 

inicio do aleitamento materno ainda na primeira meia hora de vida.  

Conclusão/Considerações: O baixo cumprimento da efetivação do quarto passo é 

preocupante, em todos os estudos analisados o parto cesáreo foi considerado 

desfavorável para que aconteça o contato pele a pele dos bebês com suas mães e 

respectivamente a amamentação após o parto. A discussão acerca da temática do 

aleitamento materno logo após o nascimento possibilitou a compreensão do cuidar 

assistencial, identificando os fatores, barreiras e lacunas que ainda são necessários 

serem melhorados para o progresso e fortalecimento das estratégias e políticas publicas. 

A equipe de enfermagem tem papel preponderante no que diz respeito ao cuidado 

humanizado e social, por meio dessa essência na qual constituí o profissional 

enfermeiro, deve ser repensado o auxílio prestado a mulher na fase da amamentação. 

Sabe-se que a amamentação vai além da saúde física, não há como deixar de mencionar o 

impacto nas emoções ajudado a criar e estimular um elo entre mãe e filho. Conclui-se que essa 

prática deve ser cada vez mais prezada e estimulada pela equipe multiprofissional, pois a 

compreensão do cuidar, nos diversos aspectos da mulher e bebê, assegura a excelência 

assistencial em introduzir o aleitamento materno o mais precocemente na vida de um ser 

humano.  

Descritores: Aleitamento materno; Parto normal; Cesárea 
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RESUMO  

Introdução: O enfermeiro vem, cada vez mais, conquistando sua autonomia e espaço 

nos serviços de saúde e de enfermagem, sendo caracterizada como uma ciência mais 

especializada, buscando e alcançando maior valorização. Dentre as conquistas da área 

encontra-se a prescrição de medicamentos pelo profissional enfermeiro, prática 

considerada avançada, garantida pela Lei Federal n.7.498/86 e pelo decreto 

regulamentador n. 94.406/87, artigo 8º, inciso II, alínea “c” a qual estabelece ao 

enfermeiro como integrante da equipe de saúde a prescrição de medicamentos 

previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 

instituição de saúde1. No Brasil, os indícios sobre a prescrição de medicamentos pelo 

enfermeiro iniciaram em meados de 1990, juntamente com o Sistema Único de Saúde 

(SUS). No entanto, evidenciou-se na prática somente em 2006, a partir do 

desenvolvimento do Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo 

desenvolvida restritamente na Atenção Básica à Saúde mediante a presença de 

protocolos assistências, estabelecidos pelo Ministério da Saúde2. Outra grande evolução 

da enfermagem, visando cientificidade e qualidade nos serviços prestados, foi a 

disposição da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e implantação do 

Processo de Enfermagem (PE), pela Resolução do COFEN 358/2009, o qual também 

pode ser considerado como Consulta de Enfermagem. Estes organizam os métodos para 

o trabalho do enfermeiro e da equipe de enfermagem e orientam sua realização nos 

ambientes nos quais existem cuidados de enfermagem3. Objetivos: Caracterizar a partir 

da literatura científica atual, os modos de apresentação da prescrição de medicamentos 

pelo enfermeiro e observar como essa atribuição é percebida e discutida pelos 

profissionais da área. Método: Revisão Narrativa da literatura buscando identificar 

como o tema prescrição de medicamentos pelo enfermeiro é apresentado e discutido, 

analisando artigos do Google Acadêmico, Lilacs e Pubmed. Os descritores utilizados 

foram: prescrição de medicamentos, enfermagem e legislação de enfermagem; nos 

últimos três anos, 2015 à 2017, usando os idiomas português e inglês. Foram 
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encontrados 25 artigos, destes, apenas oito seguiram os critérios de inclusão, trouxeram 

opiniões e experiências acerca dessa atribuição aos enfermeiros, e quatro foram 

selecionados para o seguinte estudo. Resultados/Discussão: Apesar da legalidade, de o 

enfermeiro estar assegurado pela Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, ele não 

percebe a prescrição de medicamentos como uma responsabilidade e algo com dever de 

implementação nos serviços de saúde, pelo motivo de esta tarefa ter sido destinada à 

essa categoria sem ser vista como uma atividade necessária no processo de trabalho do 

enfermeiro5. Além disso, essa prática muitas vezes não é vista como uma prática segura 

pela população e sofre grande resistência pela área da medicina, tanto no Brasil como 

em outros países do mundo onde a prática é realizada. Para mudar essa visão errônea, os 

governos de outros países já desenvolveram pesquisas e investigaram quanto à 

aplicabilidade dessa responsabilidade aos enfermeiros, avaliando critérios como 

aceitabilidade, eficiência e segurança para o paciente. Em relação a classe de 

enfermagem, se uniram aos órgãos da mesma para superar esse pré-conceito1. No 

Brasil, não há homogeneidade dessa prática em função de que a implementação dos 

protocolos é subordinada ao gestor de cada município, variando de acordo com o local5, 

mesmo que os protocolos tenham evidências científicas mundiais e elaboração para o 

território nacional, nem todos apresentam a centralidade necessitada por cada 

município1. Outra questão levantada é a capacitação dos mesmos para essa 

incumbência. Os profissionais alegam medo, falta de preparo e insuficiente 

conhecimento sobre farmacologia. No entanto, conforme a legislação, para a 

administração de medicamentos o enfermeiro deve ter conhecimento acerca da ação da 

droga, indicações, dosagem, reações adversas e interações medicamentosas. Portanto, se 

os enfermeiros administram medicamentos, ação a qual é rotineira nos serviços de 

saúde, teoricamente, também possuem conhecimento para a prescrição dos mesmos4. 

Uma das vantagens da SAE e do PE são os modos de organização do cuidado de 

enfermagem; com esse instrumento inserido na consulta de enfermagem, o enfermeiro é 

capaz de observar o outro integralmente na sua singularidade e, através disso, realizar os 

métodos objetivando prestar um cuidado, e se for o caso uma prescrição de 

medicamento, eficiente, qualificando assim as intervenções de enfermagem e, de grande 

valia para a área, não copiando o modelo focado restritamente na sintomatologia e na 

doença, enquadrando-se nos âmbitos de promoção e prevenção, sendo possível evitar a 

cronicidade de certos agravos ou doenças4. Assim, a prescrição de medicamentos não 

fica aleatória às demandas e ao papel do enfermeiro e nem considerado o alvo principal 

mas, como um meio de auxílio à sua prática, relacionada ao Diagnóstico de 

Enfermagem e à Prescrição dos cuidados de enfermagem, sendo que a prescrição de 

medicamentos deve ser antecedida pela Avaliação5. No entanto, o Conselho 

Internacional de Enfermeiras (CIE) entende e preconiza que os profissionais 

enfermeiros devem ter melhor capacitação, possuir pós-graduação, especializações ou 

ainda formação em mestrado para melhor realizar essa atividade4, garantindo então 

profissionais qualificados e consequentemente, benefícios explícitos aos usuários. Uma 

observação interessante para análise é que na busca pelo descritor “prescrição de 

medicamentos”, efetuada no vocabulário Descritores em ciências da Saúde (DeCS), a 

definição apresenta que “prescrever é pelo médico”, sendo necessária uma reavaliação e 

redefinição ao conceito, reforçando a existência dessa prática pela enfermagem, bem 

como a capacidade do profissional em executá-la. Considerações finais: A literatura 

traz que a prescrição de medicamentos pelo profissional enfermeiro é uma atribuição 

garantida aos mesmos a qual ainda não está uniformizada, mas que deve legitimar-se 

para conferir atenção integral à saúde. Essa prática deve ser subsidiada pela SAE e 

contemplada nas etapas do PE, no caso quando protocolado, aumentando a seguridade 
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na consulta de enfermagem, beneficiando tanto o cliente, o qual receberá um cuidado 

integral, quanto o enfermeiro, assegurando maior liberdade e autonomia, 

instrumentalizando-o para atender às necessidades de saúde do paciente e recebendo 

maior valorização pelo trabalho realizado, além de demonstrar sua habilidade e 

conhecimento, qualificando o cuidado prestado. Ainda não se fazem necessárias 

especializações específicas para que o enfermeiro prescreva medicamentos, mesmo 

sendo considerada uma prática avançada. Todavia, com enfermeiros mais preparados 

para esse encargo, maior sensibilização e engajamento seriam levantados na área, 

qualificando e empoderando para a execução dessa prática. 

Descritores: enfermagem; prescrição de medicamentos; legislação de enfermagem. 

Eixo temático: Pesquisa. 
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RESUMO  

Introdução: A saúde da mulher é um tema que vem ganhando maior espaço no decorrer do 

tempo, devido ao crescimento significativo de doenças específicas deste público, como o câncer 

de mama. O câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais afeta a população 

feminina, principalmente mulheres com idade maior que 35 anos, crescendo as 

estatísticas a cada ano. Diante do diagnóstico do câncer de mama, surge a necessidade 

da mastectomia, que geralmente causa grande impacto, podendo abalar a autoestima das 

mulheres. O seio simbolicamente representa a sensualidade, a maternidade e também a 

identidade feminina, podendo ocorrer alterações psicossociais nas mulheres que não 

aceitam a sua perda, alterando a autoimagem e o autoconceito, levando assim as 

mulheres a se sentirem desvalorizadas, envergonhadas e repulsivas, evitando contatos 

sociais e sexuais. Nesta perspectiva, quando ocorre a necessidade de realizar 

a mastectomia, sentimentos de angústia e dor poderão estar presentes, deixando a 

mulher mais sensível e por vezes, ela poderá ter dificuldades de reassumir sua vida 

profissional, social, familiar e sexual, em decorrência da dificuldade em lidar com o 

próprio corpo¹. A vivencia da mastectomia é um momento muito delicado para as 

mulheres, sendo fundamental compreender os seus sentimentos ao receberem o 

diagnóstico de câncer, buscando identificar quais as principais dificuldades vivenciadas 

por essas mulheres após a realização da mastectomia e sua rede de apoio. A partir deste 

contexto, no ano de 2017, surgiu o projeto de pesquisa intitulado “As experiências das 

mulheres na vivência da mastectomia: sentimentos, rede de apoio e cotidiano”, do curso 

de enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul. Objetivo: Compreender as 

experiências das mulheres na vivencia da mastectomia, evidenciando sua rede de apoio, 

seus sentimentos diante da doença e da necessidade da cirurgia, identificando seu 

cotidiano após a realização da mastectomia. Método: Trata-se de um estudo do tipo 

exploratório, descritivo com abordagem qualitativa, realizado com dez mulheres 

mastectomizadas no município de Chapecó/SC. Contou-se com o apoio dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), do referido município, para identificar as participantes da 

pesquisa e suas residências. A coleta dos dados ocorreu por meio de um roteiro contendo 

questões semiestruturadas, envolvendo dados sobre o perfil e os sentimentos ao serem 

diagnosticadas com a doença e a necessidade de realizar a mastectomia, bem como 

sobre a rede de apoio durante todo o processo. Os dados foram organizados e 

analisados, conforme análise de conteúdo de Bardin² sendo um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, com intuito de obter, por procedimentos sistemáticos e 

mailto:ange.urio@hotmail.com


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

160 
 

 

 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Após, realizou-se a exploração do material de análise, com a organização dos dados, 

surgindo três categorias: “Desvelando os sentimentos diante da notícia do câncer de 

mama”; “Terei que fazer mastectomia. E agora?”, “A importância do apoio na vivência 

do câncer e da mastectomia”, "A vivência profissional após a mastectomia". 

Resultados/Discussão: Inúmeros sentimentos invadem as mulheres diante do 

diagnóstico de câncer, despertando dúvidas e incertezas quanto ao futuro. A maioria 

delas, no primeiro momento, entram em choque, não acreditam que estão vivenciando 

essa situação, surgindo o medo da morte, do inesperado e do próprio tratamento com 

quimioterapia, radioterapia e mastectomia. Percebeu-se que apesar da mama ser 

considerada sinônimo de feminilidade, para as participantes do estudo não foi o que 

mais importou, pois a necessidade de cura e de estar viva revelou-se acima da aparência. 

Contudo, identificou-se angústia com relação a realização da quimioterapia e dos efeitos 

colaterais, que embora colaborem com a destruição das células alteradas do corpo, 

provocam diversas reações. Entre os efeitos adversos do tratamento, o enjoo, os 

vômitos, o ganho ou perda de peso e do cabelo, para algumas das participantes, foram 

os fatores que mais afetaram a autoestima. Assim, as mulheres manifestaram a 

necessidade de superação, força para lutar, vencer a doença e viver. Nessa perspectiva, 

novas rotinas foram organizadas, desde a maneira de cuidar-se, de olhar e conduzir a 

vida, como também o que antes era julgado banal, passou a se tomar formas e valores 

diferenciados. Entretanto, evidenciou-se o medo da recidiva nessas mulheres, mesmo 

com a superação e cura da doença, da mesma maneira que as cicatrizes físicas e 

psicológicas permanecem. Algumas entrevistadas não conseguiram superar as 

dificuldades físicas impostas pela mastectomia, bem como a depressão que as assola. O 

apoio dos amigos e familiares é fundamental para oferecer suporte as mulheres 

mastectomizadas, tendo na família a principal fonte de apoio na vivencia deste delicado 

momento. As mulheres revelaram que foi fundamental o apoio da família e quem mais 

se dedicou a apoiá-las foram principalmente os filhos, conjugues e irmãs. Numa 

construção, os pilares permitem que a  estrutura se sustente de maneira sólida, assim como 

a mulher diante da mastectomia, que necessita de suporte para vivenciar tal situação. 

Foi possível identificar diversas dificuldades enfrentadas pelas entrevistadas, como 

mudanças no cotidiano principalmente em se tratando de seus afazeres domésticos e 

vida profissional, onde a maioria relatou ter diminuído muito seu ritmo de trabalho, 

enquanto outras mulheres simplesmente não conseguiram retornar por limitações físicas 

e também psicológicas. Algumas participantes relataram que após a conclusão do 

tratamento, retornou ao seu ritmo normal de trabalho e uma participante percebeu-se 

ainda mais capaz de novas possibilidades após a mastectomia. Considerações Finais: 

Essa pesquisa possibilitou as acadêmicas de enfermagem uma maior aproximação com 

a realidade vivenciada por mulheres após o procedimento de mastectomia, desvelando 

suas dificuldades e limitações relacionadas às mudanças sofridas em seu corpo, que 

como consequência, interfere também em sua vida profissional, podendo desencadear 

uma reação de efeitos negativos sobre sua saúde. Percebe-se que cada mulher, cada 

organismo responde de maneira diferente diante da mastectomia e que se faz de suma 

importância uma assistência integral e contínua, a fim de evitar ou pelo menos 

minimizar as sequelas e consequentemente, aumentar a qualidade de vida. É de extrema 

relevância conhecer os sentimentos das mulheres frente ao diagnóstico de câncer, 

quando só se pensa na doença e cura física. Torna-se fundamental que sejam 

acrescentadas ações no sentido de incluir as necessidades psicológicas das pessoas com 

diagnóstico de câncer nas políticas e programas de prevenção e tratamento, com a 
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finalidade de incentivar, apoiar e ofertar suporte psicológico nesse momento de 

fragilidade e transformações vivenciadas.       

Descritores: Mastectomia; Saúde da Mulher; Enfermagem. 

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO 

Introdução: com os avanços dos estudos sobre a relação do homem com seu trabalho, 

vários aspectos vêm sendo observados, indiciando situações que geram desgaste e 

adoecimento dos trabalhadores nos diferentes cenários laborais. Dentre os problemas 

descritos, mais na contemporaneidade, apesar de indícios de que este vem 

acompanhando a evolução do homem na sociedade e no seu trabalho, é a violência. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde a violência é o ato intencional de uso da 

força física real ou ameaça contra sí próprio, outra pessoa ou grupos, além da sociedade, 

que possa gerar ou que resulte em lesão, morte e dano psicológico(1). Este fenômeno se 

destaca como um problema de saúde pública, que acontece não só no Brasil, mas sim 

em âmbito mundial. A violência contra trabalhadores da área saúde é uma questão 

abrangente e complexa, que envolve usuários, acompanhantes, gestores e chefias, assim 

como colegas de outras categorias profissionais, cada um desses sendo influenciador e 

influenciável pelos episódios de violência. Sendo que a violência que ocorre na área da 

saúde é responsável por um quarto dos acontecimentos de violência no trabalho(2). A 

Enfermagem é uma das profissões que têm, no seu processo de trabalho, profissionais 

vulneráveis à violência. Isso se deve ao fato desses trabalhadores estabelecerem contato 

direto com pessoas em situações de sofrimento(2). Dentre os tipos de violência no 

trabalho destaca-se o a assédio moral, o qual é identificado por ações como isolar o 

trabalhador, desqualificar, desacreditar, induzir ao erro, dar tarefas vexatórias, recusar a 

comunicação direta, abuso de poder pelos superiores hierárquicos, colegas de trabalho e 

usuários. Hirigoyen(3) atenta para o uso de diferentes denominações, esclarecendo os 

termos mais comuns na literatura – Mobbing; Bullying e Harassment. O primeiro é 

utilizado para perseguições a grupos e a violência ligada aos locais de trabalho, porém 

podem incorrer em violência física. O Bullying é considerado um termo amplo, pois 

engloba isolamento e humilhações até condutas abusivas sexuais ou agressões físicas e 

está mais associado a violência originada de superiores hierárquicos, os quais a praticam 

de forma individualizada. Já o Harassment engloba ataques que tem por finalidade 

provocar e atormentar a vítima, estes ocorrem de forma repetida de pessoa para pessoa. 

Na literatura tem-se observado a crescente abordagem do assédio moral, sinalizando os 

impactos destes na saúde dos trabalhadores. Objetivo: analisar os episódios de assédio 

moral no trabalho da enfermagem em hospitais públicos de referência. Método: estudo 

quantitativo transversal, realizado a partir da aplicação do Survey Questionnaire 

Workplace Violence in the Health Sector com 589 profissionais de enfermagem, de dois 

mailto:manu.calderan@hotmail.com


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

163 
 

 

 

hospitais públicos e de ensino. A amostra calculada foi estabelecida com auxílio do 

WINPEPI versão 11.32. A seleção dos participantes se deu de maneira sistemática 

buscando contemplar proporcionalmente os trabalhadores das diferentes áreas de dois 

hospitais. Como critério de inclusão do estudo selecionou-se enfermeiros, auxiliares ou 

técnicos de enfermagem, com no mínimo um ano de atuação no serviço. A coleta dos 

dados de dados quantitativa ocorreu no período de outubro de 2014 a outubro de 2015 e 

nesse momento está em desenvolvimento a etapa qualitativa do estudo, na qual estão 

sendo entrevistados trabalhadores que sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 

meses, aspecto identificado na primeira etapa. Os dados foram analisados por meio do 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(parecer n° 933.725). Resultados: a análise preliminar dos achados revelou o 

predomínio de trabalhadores de enfermagem participantes do sexo feminino (n=489), 

sendo a maioria técnico/auxiliar de enfermagem (74,53%) e jovens. O assédio moral foi 

assinalado por 123 profissionais, representando 20,88% dos participantes do estudo. As 

mulheres, brancas, foram as mais assediadas, sendo o agressor mais mencionado o 

colega de trabalho, especialmente o profissional médico. O agressor não sofreu 

nenhuma consequência, segundo a maioria dos participantes expostos ao assédio moral. 

Autor(3) também ressalta que o perfil da vítima também pode predispor as agressões de 

assédio moral. Já em relação ao perfil do agressor, inicialmente estava associado a sua 

personalidade, as atitudes violentas consideradas oriundas de um comportamento 

psicopatológico. No entanto, já se reconhece que o entorno pode interferir no agir dos 

indivíduos, promovendo a conduta de violência. Os problemas vivenciados pelas 

vítimas após os ataques foram permanecer constantemente tenso(a), “super-alerta”, 

vigilante ou de sobreaviso. Ao trabalhar a questão de violência ligada à área da saúde, 

nota-se maior incidência desse acontecimento quando se refere à equipe de 

enfermagem. Isso revela que as demandas do trabalho dessa categoria exigem uma 

resposta emocional, mental e física. O estudo demostra que o assédio moral tem 

impacto negativo no relacionamento da vítima com o seu local de trabalho. Isto dirige-

se ao encontro de um estudo recente, o qual afirma que a consequência gerada sobre o 

estado emocional do trabalhador vítima de violência, torna-se fator decisivo para o 

desânimo profissional, influenciando na busca por novos empregos e até mesmo 

abandono da profissão, contribuindo para resultados adversos nos serviços de saúde(5). 

A exemplo disso pode ocorrer acidentes, enfermidades, invalidez, rotatividade de 

funcionários, além de, danos à imagem de uma instituição, menor motivação e moral 

mais baixa, menor lealdade para com a organização, diminuição da criatividade e um 

ambiente menos propício para o trabalho(1). A relação entre equipe profissional é 

afetada diretamente, gerando má comunicação, desrespeito entre colegas de trabalho, e 

até mesmo insegurança nas atividades exercidas. Estes fatores emocionais influenciam 

diretamente na prestação de cuidado ao paciente, causando muitas vezes interferência e 

prejuízos para sua saúde, bem-estar e recuperação. Estas consequências são geradas por 

meio de erros na atividade profissional devido a ansiedade, pressão, medo, vergonha, 

insegurança, depressão e frustação, resultante da violência no trabalho(5). Conclusão: 

com base nos resultados encontrados salienta-se a importância de maior número de 

estudos nessa área, para conscientização das consequências desse ato para a saúde 

física, emocional e psicologia dos profissionais agredidos. Assim como sua influência 

no convívio da equipe profissional e na prestação de serviço, em relação a segurança do 

paciente. É necessário a criação de novas propostas que busquem medidas de prevenção 

a violência no trabalho de profissionais da área da saúde, garantindo sua segurança, 

como também medidas resolutivas para punição dos agressores. Com foco em um 
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ambiente de trabalho seguro, com profissionais que exercem seu trabalho com maior 

qualidade e satisfação profissional. 

Descritores: Assédio moral; Violência no local de trabalho; Enfermagem; Saúde do 

Trabalhador. 
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RESUMO 

Introdução: A assistência prestada à mulher durante o parto, fenômeno natural e 

fisiológico, tem sofrido transformações ao longo dos tempos. Tais mudanças resultaram 

na substituição do ambiente, das pessoas envolvidas e das atitudes, uma vez que o local 

deixou de ser o domicílio, onde a mulher era assistida por parteiras e pelas pessoas do 

seu convívio afetivo, e ocupou o espaço hospitalar, onde ela permanece afastada dos 

seus familiares e é vista como mais uma paciente, alheia e submissa2. Nessa forma de 

assistência, geralmente a mulher é internada precocemente e muitas vezes permanece 

sozinha durante o trabalho de parto, recebendo poucas informações, além de ser 

invadida em sua privacidade, não tendo autonomia de decidir sobre a adoção ou não de 

determinadas condutas, aumentando as dúvidas e temores que surgem durante a 

gestação2. Há algumas décadas, órgãos governamentais, não governamentais e entidades 

de classe se mobilizam no intuito de modificação deste cenário. Assim, surgiram alguns 

programas como o Programa de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN), Política 

Nacional de Atenção Obstétrica, Lei do Acompanhante, Rede Cegonha, Programa 

Nacional de Humanização, entre outros, que sugerem adoção de condutas acolhedoras e 

humanizadas durante o pré-natal, parto/nascimento e puerpério. Neste cenário, entre 

outros profissionais fundamentais para o desenvolvimento de tais práticas, surgem as 

doulas. Doula é uma palavra de origem grega que significa “mulher que serve”, 

antigamente sua atuação era dada pelas mulheres mais experientes da família avó, mãe, 

tias e irmãs mais velhas ou por vizinhas que fossem de extrema confiança da 

parturiente. Hoje em dia a mesma palavra é utilizada para referir-se às mulheres que dão 

apoio a outras mulheres nos períodos de gestação, parto e pós-parto, através de suporte 

físico, emocional e informacional ao casal, orientações, medidas de conforto, 

encorajamento, empoderamento, auxílio no puerpério e amamentação3. Com o parto 

humanizado, a atuação da doula tem conquistado espaços significativos, bem como sua 

inserção em ambientes hospitalares, onde sua presença não se confunde com a presença 

do acompanhante; sendo assim em Santa Catarina a Lei nº 16.869, de 15 de janeiro de 

20161, foi sancionada e a mesma dispõe sobre a presença de doulas durante todo o 

período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, permitindo a entrada da doula 

em maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede 

pública e privada do Estado de Santa Catarina. Para isso a mesma deverá apresentar os 

seguintes documentos: carta de apresentação, cópia de documento oficial com foto, 

enunciar procedimentos e técnicas que serão utilizados, juntamente com o planejamento 

de ações exercidas durante o período de assistência e o termo de autorização assinado 

pela gestante para a atuação da mesma. Objetivos: Analisar e refletir na literatura atual 

sobre a atuação da doula. Método: Trata-se de uma revisão narrativa de literatura 
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publicada entre os anos de 2009 e 2017. A pesquisa foi realizada no mês de março de 

2018, na base de dados Scientific Electronic Library Online (SieLO), utilizando como 

critérios de seleção o descritor oficial inscrito no Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) “doula”, idioma português e áreas temáticas de ciências da saúde. Com essa 

busca foram encontrados 8 artigos, que após a leitura de seus títulos e resumos, 

resultaram em quatro artigos, nos quais foi realizado leitura completa e então 

selecionados para análise e desenvolvimento do presente estudo. 

Resultados/Discussão: Ao analisar a inserção e atuação da doula em ambiente 

hospitalar, bem como o relacionamento da mesma com as equipes de profissionais de 

enfermagem que fazem parte do auxílio ao processo de parto e nascimento a partir da 

análise dos artigos encontrados, constatou-se que em um projeto realizado no Instituto 

de Perinatologia da Bahia – IPERBA, intitulado Doulas – “Ajudando a nascer”2, os 

autores deparam-se com certa divergência de opiniões. Em um primeiro momento, parte 

dos entrevistados tratavam de forma negativa, como se a doula estivesse substituindo 

alguns profissionais; em compensação a outra parte relatou de forma positiva a atuação 

da doula, referente ao apoio emocional e a ajuda na equipe com orientações 

necessárias/úteis para a evolução do trabalho de parto. A humanização do parto tem 

feito com que a mulher retome seu papel de principal protagonista do seu parto, por esse 

motivo, tem se construído equipes obstétricas mais qualificadas em relação ao cuidado, 

e a doula entra como um novo membro, desempenhando funções de extrema 

importância durante o período de gestação, parto e puerpério. Diante disso, uma 

pesquisa foi realizada com 13 doulas que fizeram o curso de 40 horas/aula no principal 

centro formador de doulas em São Paulo3, com objetivo de caracterizá-las pelos 

aspectos sociodemográficos e carreira profissional. Unanimemente os motivos por 

terem realizado o curso eram pelo desrespeito de alguns profissionais da área da 

obstetrícia, casos de violência obstétrica, experiências negativas vivenciadas pelas 

mesmas e principalmente o desejo de poder ajudar outras mulheres. Já sobre a 

percepção de algum tipo de ajuda no desenvolvimento do seu trabalho como doula, 

relataram um certo fortalecimento quando se trabalha em grupo. Em uma metassíntese 

qualitativa, elaborada para mostrar a importância da participação da doula nos períodos 

de pré-natal, parto e pós-parto4, a elaboração de uma tabela evidenciou resultados muito 

positivos quanto a presença da doula nestes momentos, como: fornecer segurança, 

confiança, relaxamento e calma; ajuda positiva no momento do parto e no cuidado 

integral a saúde; suporte emocional e físico efetivo e o fato do suporte contínuo da 

doula diminuiu o uso de analgesia, ocitocina e os índices de cesarianas, ações benéficas 

e cuidadosas que devem ser desenvolvidas e aprimoradas. Um estudo qualitativo, 

analisou a utilização das Práticas Integrativas e Complementares (PICs) por doulas no 

período de gestação, parto e puerpério através da Medicina Tradicional e da Medicina 

Alternativa Complementar5. As Práticas Integrativas e Complementares auxiliam em 

todo o processo da gestação de forma positiva. Apesar de demonstrarem-se muito 

importantes em diversos aspectos, ainda não são práticas muito conhecidas e efetuadas, 

mas compreende-se que se utilizadas juntamente com a atuação da doula singulariza, 

traz respeito e autonomia à mulher, além de propor de forma inovadora um modelo mais 

humanizado. Conclusão/Considerações: A inserção da doula tem sido cada vez maior 

em diversos ambientes, trazendo consigo práticas inovadoras e positivas em relação ao 

parto e nascimento. Contudo, esta prática ainda possui certa resistência e ausência de 

conhecimento de outros profissionais, o que dificulta sua atuação, impedindo que a 

mesma consiga integrar as equipes de obstetrícia e contribuir positivamente, apesar de 

ter seu papel regulamentado e reconhecido pelo sistema de saúde atual. Assim, é 
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essencial o desenvolvimento de ações educativas entre as equipes de saúde e população 

sobre a atuação das doulas, bem como uma maior inserção no cotidiano da obstetrícia. 

 

Descritores: Gestação; Doulas; Parto Humanizado; Trabalho de Parto;  

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO 

Introdução: No Brasil, testemunha-se, na atualidade, o que se pode intitular de um 

movimento de transição do modelo de assistência ao parto e nascimento. Transferindo o 

foco da mudança de um modelo que anteriormente considerava o parto um evento 

médico e de risco, cujo cenário é o ambiente hospitalar. Em detrimento do cuidado 

centrado na mulher, no seu protagonismo e autonomia, esse modelo, é marcado por 

intervenções desnecessárias e prejudiciais que resultam em altas taxas de cesarianas, e 

considera o nascimento um evento patológico que precisa ser tratado. O movimento de 

humanização do parto ganhou visibilidade a partir da década de 1980, proporcionando 

assim as parturientes uma assistência acolhedora e respeitosa bem como, propôs a 

assistência baseada em evidências científicas, um dos marcos mais importantes da 

transição para mudança do modelo assistencial obstétrico brasileiro¹. Para garantir a 

adequada assistência pré-natal e puerperal ao binômio mãe/filho, foi instituído, no ano 

de 2000 pelo Ministério da Saúde (MS), o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento (PHPN), que teve como objetivo desenvolver ações de promoção, 

prevenção e assistência à saúde de gestantes, recém-nascidos e à mulher no período 

puerperal. Esse programa tem como prioridades a redução das taxas de 

morbimortalidade materna e perinatal no país, adotar medidas que assegurem a melhoria 

do acesso, cobertura e qualidade da assistência pré-natal, ao parto, ao puerpério e ao 

período neonatal como direitos garantidos de cidadania². Com o intuito de reforçar e 

validar esta política o Governo federal através da portaria nº 1.459 de 24 de junho de 

2011, instituiu no âmbito do SUS a Rede Cegonha (RC), que busca melhorias no 

atendimento às mulheres no período grávido- puerperal, como também ao recém-

nascido e crianças até dois anos de idade. Também tem como meta assegurar direitos à 

mulher no planejamento reprodutivo, atenção humanizada na gravidez, trabalho de 

parto, nascimento e puerpério, garantindo à criança nascimento seguro, crescimento e 

desenvolvimento saudável4. Objetivos: Realizar reflexão acerca das práticas de 

cuidados no parto e nascimento, sob a perspectiva da Rede Cegonha. Método: Trata-se 

de uma revisão narrativa de literatura, que foi realizada no mês de março de 2018 no 

acervo da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos últimos três anos. A pesquisa que 

congrega bases de dados de Ciências da saúde. Após a pesquisa dos descritores no 

DeCS (Descritores em Saúde), estes foram pesquisados da seguinte forma: Parto and 

Rede Cegonha. Os critérios de seleção dos estudos foram: artigos completos, no idioma 

português, entre os anos de 2015 a 2017, período em que os índices de parto cesariana 
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intensificaram no Brasil, o que justifica a busca delimitada. A procura e organização 

aconteceram conforme segue: busca exploratória, onde foram encontrados 15 artigos no 

total, e através da leitura de seus títulos e resumos, definiram-se dez para a leitura 

completa e em seguida utilizando os critérios de inclusão, seis estudos foram 

selecionados para desenvolvimento do presente estudo. Resultados/Discussão: Através 

dos artigos analisados, percebeu-se o quanto tem-se discutido o processo de 

humanização ao parto e nascimento, dando enfoque principalmente a rede cegonha que 

busca implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao 

planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e puerpério. No 

Brasil, para atender à grande demanda de usuárias, a inserção do enfermeiro na Rede 

Cegonha configura-se como fundamental para implementação das ações na atenção 

básica. A qualidade na assistência ao parto e o trabalho em equipe humanizado 

favorecem a garantia dos direitos da mulher5. No entanto os resultados encontrados 

retratam que apesar de um grande número de hospitais estarem vinculados a Rede 

Cegonha, muitas das ações preconizadas por este programa, não são efetivamente 

contempladas. Sinalizando assim, a necessidade de reorganização da atenção no pré-

natal e nascimento, sob a lógica da longitudinalidade do cuidado. A assistência ao pré-

natal na ótica de puérperas revela diversas situações de vulnerabilidade, com 

implicações no modelo organizacional dos serviços de saúde, evidenciando pouca 

articulação da atenção no período gravídico-puerperal, com fragmentação do cuidado e 

fragilidades no que se refere à integralidade e humanização5. Dessa forma, os 

profissionais de saúde devem assumir a postura de educadores que compartilham 

saberes, contribuindo para o empoderamento da mulher e autoconfiança para viver a 

gestação, o parto e o puerpério de forma plena5. Conclusão/Considerações: Para que a 

assistência ao parto normal e nascimento humanizado alcance seus objetivos, e atenda 

aos princípios da rede cegonha faz-se necessária a interação de uma equipe 

multiprofissional, possibilitando assim que o processo de parto e nascimento seja uma 

experiência agradável tanto para a mãe como para o recém-nascido. É necessário refletir 

sobre as práticas adotadas na assistência, já que este é um momento único para aquela 

família, onde a parturiente é a protagonista de todo este ciclo. Desenvolver práticas 

seguras e humanizadas influenciam de forma direta na redução da mortalidade materna 

e infantil e no processo de integralidade e continuidade da assistência. A equipe 

multiprofissional deve ser treinada e capacitada para desenvolver ações e fazer com que 

as tecnologias leves de alívio da dor proporcionem maior efetividade, conforto e 

autoconfiança às parturientes. A inserção do enfermeiro obstetra no cenário de parto é 

uma prática apoiada pela OMS, PHPN e Rede Cegonha diante da necessidade de 

desenvolver a integralidade do cuidar permitindo experiência ao parto humanizado, 

seguro e redução das práticas intervencionistas 4. A motivação da equipe quanto ao 

parto e assistência humanizada são fundamentais, fazendo parte de todo o período 

parturitivo3. Neste contexto nota-se a suma importância dos enfermeiros obstetras, que 

desempenham um importante papel neste processo, onde se pode mudar a realidade das 

práticas, sobretudo ouvindo as necessidades das parturientes, valorizando sua história de 

vida, incluindo aspectos sociais, psicológicos e emocionais que podem influenciar de 

modo significativo na vivência do parto, promovendo vínculo entre equipe 

multiprofissional e a parturiente. Assim sendo é necessário lembrar, que a equipe 

multiprofissional, em especial os enfermeiros obstetras são os primeiros que tocam cada 

ser que nasce, e sua consciência e responsabilidade devem ser constantemente avivados, 

pois este é um processo que envolve sempre múltiplos nascimentos: o nascimento de 

um bebê, de uma mãe, de um pai, de uma nova família.   

Descritores: Parto; Rede Cegonha; Enfermagem. 
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RESUMO 

Introdução: o ser humano possui diversos atravessamentos na sociedade 

contemporânea. Imerso na dinâmica das relações sociais, vive em constantes mudanças 

e enfrenta inúmeros desafios na busca de participação ativa na construção da história e 

da sociedade. Tal atividade parece tarefa fácil, no entanto, para que possa afirmar-se 

enquanto sujeito no mundo, o indivíduo precisa ser instigado a pensar sua realidade, as 

formas de transformá-la e compreender sua capacidade de modificar o contexto que 

vivencia, o que só é possível quando o meio e o convívio social  promovem um olhar 

critico, fortalecem a tomada de consciência e o instigam a ser autor das transformações  

que deseja¹. Em âmbito científico, é possível perceber o desenvolvimento de 

metodologias de pesquisa que visam a participação dos sujeitos no contexto estudado 

para modificar fenômenos que não refletem a realidade desejada  para determinado 

contexto. O Círculo de Cultura pode ser considerado como um destes métodos. Descrito 

pelo educador Paulo Freire, é composto por três momentos: Investigação dos Temas 

Geradores (através dos Círculos de Investigação), Codificação e Descodificação (dos 

temas geradores) e Desvelamento Crítico da realidade encontrada¹, todos  realizados por 

meio de diálogos em grupo e com a participação dos pesquisadores na qualidade de 

orientadores/mediadores das discussões, instigando reflexões e propostas. Esse método 

está alinhado com a Pesquisa-ação, tipo de pesquisa participante que tem como fator 

primordial para que seja efetivada a existência da problematização de determinada 

realidade e a investigação sobre ela para a construção de uma ação que, ao ser 

conduzida, promova a resolução de um problema². Na saúde, a pesquisa-ação que se 

utiliza dos Círculos de Cultura para a produção das informações com profissionais, 

promove a melhoria da assistência ao usuário, pois o participante envolvido traz a sua 

realidade para a discussão, que se constrói a partir de alicerces sólidos, os quais incluem 

o saber da prática profissional e do conhecimento científico sobre o tema para, por fim, 

encontrar possíveis alternativas para a problemática abordada, tendo como resultado 

práticas adequadas à realidade, mas que objetivam o aprimoramento da assistência ao 

usuário e do processo de trabalho como um todo. Objetivo: identificar o perfil das 

produções científicas que utilizam como metodologia os Círculos de Cultura de Paulo 

Freire no âmbito da saúde. Método: trata-se de um estudo bibliométrico e descritivo. A 

bibliometria consiste no uso de métodos quantitativos para realizar uma avaliação 

objetiva da produção científica. Seu uso não se limita a uma classificação puramente 
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estatística e simples, pois possibilita avaliações quantitativas amplas e concretas, 

realizadas de modo objetivo a partir de recursos bibliográficos3. Como estratégia de 

busca foi realizada conjugação entre os termos “Círculo de Cultura” e “Pesquisa em 

Saúde”, sem aspas, utilizando-se o operador booleano and . Utilizou-se para a busca o 

editor científico Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), selecionando a opção “Busca avançada”. O portal Capes foi 

escolhido em razão de ser um editor científico incorporador de uma considerável 

quantidade de bases de dados e, além disso, por representar um recurso disponibilizado 

pelo governo brasileiro para oferecer subsídios ao desenvolvimento da pesquisa 

científica no país. A busca e análise foram realizadas no mês de abril do ano de 2018. 

Os critérios para a seleção dos artigos foram: trabalhos publicados no formato de artigos 

científicos (artigos originais, revisões sistematizadas, relatos de experiências, ensaios 

teóricos e reflexões); trabalhos que abordassem o tema da pesquisa no título, no resumo 

ou nas palavras-chave; estudos nos idiomas: inglês, português e espanhol; artigos 

publicados entre os anos de 2008-2018; e trabalhos disponíveis online na forma 

completa e gratuita. Após leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, foram 

selecionados 10 artigos que fizeram parte da amostra final do estudo. Os (10) artigos 

desta análise bibliométrica tiveram seus dados transcritos para o formulário denominado 

“Distribuição dos artigos sobre Círculo de Cultura e Pesquisa em Saúde”, o qual foi 

utilizado para organizar os seguintes dados: ano de publicação, estado e universidade 

em que o artigo foi produzido, categoria profissional do primeiro autor e periódico em 

planilha do Excel. Resultados: na busca inicial encontrou-se 328 artigos indexados no 

Portal Periódicos CAPES. Na análise do perfil dos estudos, quanto a categoria 

profissional do primeiro autor, se destacam os enfermeiros como principais autores de 

pesquisas com a abordagem dos Círculos de Cultura em pesquisas em saúde (100%), o 

que vai ao encontro do histórico relevante de estudos da Enfermagem que tem 

abordagem qualitativa, e com a necessidade de buscar, constantemente, a tomada de 

consciência, a reflexão e o olhar crítico sobre as práticas realizadas cotidianamente. 

Com relação aos periódicos, os estudos foram publicados em sete revistas científicas, 

sendo que as seguintes revistas contabilizaram dois artigos que abordaram a temática: 

Ciência e Saúde Coletiva, a Escola Anna Nery Revista de Enfermagem e a Revista 

Brasileira de Enfermagem, representando 60% no total das publicações. Referente ao 

ano de publicação, considerando os estudos a partir de 2008, observou-se: um estudo 

(10%)  publicado nos anos de 2008, 2010, 2011, 2015 e 2016; três (30%) estudos no 

ano de 2014, dois (20%) estudos no ano de 2017, e nenhum estudo nos anos de 2009, 

2012 e 2013. Em relação ao local de publicação, o estado brasileiro com maior número 

de publicações sobre Círculos de Cultura no âmbito da saúde foi Santa Catarina, com 

quatro  publicações (40%), seguido do Ceará com três (30%), Pernambuco com dois 

(20%) e Rio Grande do Sul com uma  publicação(10%). No que diz respeito ao local de 

trabalho do primeiro autor, identifica-se que a Universidade de Pernambuco, a 

Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Ceará, produziram 

dois artigos (20%), cada uma. Quanto à abordagem dos estudos selecionados foram: 

nove pesquisas qualitativas (90%) e uma  revisão integrativa (10%). Conclusão: 

considera-se a relevância de utilizar Círculos de Cultura para a produção das 

informações em pesquisas em saúde, tendo em vista o potencial de modificação da 

realidade que esse método contém, ao aliar o conhecimento científico com a prática 

profissional, percebendo-se que ainda é um método pouco utilizado. O estudo 

bibliométrico possibilita analisar de forma quantitativa os estudos, deste modo, 

possibilitou observar uma prevalência da categoria profissional Enfermagem na 

utilização dos Círculos de Cultura nas pesquisas, principalmente, no estado de Santa 
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Catarina. No que se refere ao periódico e ano de publicação dos estudos, identifica-se 

que estão dispersos em várias revistas e se concentram no ano de 2014 e 2017. Contudo, 

são poucos estudos publicados sobre esta temática, em virtude disso, é necessário 

despertar o interesse dos pesquisadores por métodos desta natureza nas pesquisas em 

saúde, pois possibilitam a construção de um diálogo entre participante e pesquisador 

que constrói consciência crítica, reflexão e proposição de ações, habilidades que podem 

intervir em problemas encontrados e na tomada de decisão consciente, seguida de ações 

que, efetivamente, transformar contextos em realidades distintas.  

Descritores: Pesquisa sobre Serviços de Saúde; Conscientização; Técnicas de Pesquisa. 

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO 

Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) é essencial para o raciocínio clínico e 

crítico dos profissionais de enfermagem por ser um instrumento metodológico que 

proporciona o planejamento e a organização sistemática do cuidado, disposto conforme 

a Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) apresentando-

se em cinco etapas inter-relacionadas: Coleta de dados, Diagnóstico de Enfermagem, 

Planejamento de Enfermagem, Implementação e Avaliação de enfermagem 1. Os 

diagnósticos de enfermagem (DE) proporcionam a identificação de problemas ou riscos 

através do julgamento clínico, das respostas do indivíduo, família ou comunidade de 

uma condição de saúde ou vulnerabilidades que esteja exposta resultando em um 

cuidado de enfermagem individual e/ou integral através conhecimento cientifico1. Cada 

diagnóstico é composto por um título, uma definição, características definidoras (CDs), 

fatores relacionados (FR) ou fatores de risco, com isso o DE prove do julgamento 

clínico realizado por meio de informações coletas na primeira etapa do PE das 

condições saúde/doença do paciente 2. Com isso o DE ansiedade, a partir da taxonomia 

North American Nursing Diagnosis Association (NANDA-I), apresenta-se como 

diagnóstico frequente em pacientes com câncer, por se tratar do estado emocional do 

mesmo. A ansiedade é um sentimento de apreensão provocado pela antecipação a um 

perigo, seja ele interna ou externo, operando como sinal de alerta para avisar sobre um 

perigo eminente e permite a tomada de medidas para enfrentar a ameaça, geralmente 

desconhecida 3. A ansiedade é uma reação comum à pacientes com câncer porque é 

percebida como decisiva dos consecutivos fatores: ameaça à vida; a integridade física, a 

exposição e a vergonha, a incerteza sobre o presente e futuro e separação dos familiares 

e amigos 4. Objetivos: descrever o diagnóstico de enfermagem ansiedade, seus fatores 

relacionados e características definidoras em pacientes com câncer através da validação 
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teórica de enfermeiros expertises. Método: trata-se de um estudo descritivo não-

experimental que integra o projeto de pesquisa intitulado “Processo de Enfermagem 

como Tecnologia do Cuidado nas Redes de Atenção à Saúde: instrumentalizando 

profissionais de enfermagem” da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).  

A definição do DE e a validação teórica para utilização do mesmo ocorreu por meio de 

discussões em duas rodas de conversa. Participaram das rodas 25 sujeitos que 

compreendem em enfermeiros assistenciais (com experiência em oncologia no período 

superior a seis meses), enfermeiros gestores, docentes (com experiência no uso da 

NANDA-I) e discentes (com conhecimento do PE) de instituições de ensino superior de 

enfermagem, visando a identificação do diagnóstico, fatores relacionados e 

características definidoras conforme sugeridos pela NANDA-I a partir da validação 

pelos expertises na área. Cabe ressaltar que a avaliação clínica se encontra em fase de 

experimentação. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da UDESC, conforme parecer 1.836.351 de 25 de novembro de 

2016. Resultados/Discussão:  o DE ansiedade a partir da NANDA-I está integrado ao 

Domínio 9 (Enfrentamento/tolerância ao estresse), Classe 2 (Respostas de 

Enfrentamento), “definido como algo e incomodo sentimento de desconforto ou temor, 

acompanhado por resposta autonômica, sentimento de apreensão causada pela 

antecipação de perigo, é um sinal de alerta que chama a atenção”.  Um sinal de alerta 

que indica um perigo iminente e faz com que o indivíduo tome medidas para lidar com 

está ameaça 3. Para o DE, a partir da validação teórica dos expertise em oncologia e com 

o uso da NANDA- I, foram associados os seguintes fatores relacionados (FR): Ameaça 

a morte; Crise situacional; Estressores; Mudança importante (p.ex condição econômica, 

ambiente, condição de saúde, função do papel, condição do papel). Como 

características definidoras (CD) têm-se: Inquietação; Insônia; Angústia; Foco em si 

mesmo; Irritabilidade; Muita agitação; Tremores nas mãos; Alteração do padrão 

respiratório; Anorexia; Aumento da pressão sanguínea. Com base nas CD percebe-se 

que elas abordam os sinais e sintomas, as manifestações do diagnóstico as quais 

supracitadas tratam-se das reações fisiológicas da ansiedade, como a ativação do 

sistema nervoso autônomo incluindo aumento da frequência cardíaca e da frequência 

respiratória, alterações de pressão arterial e temperatura, pele fria e pegajosa, aumento 

da sudorese, boca seca, tontura, desmaio, agitação e insônia 3. No que diz respeito aos 

FR abordando o foco do problema, a causa compreende-se uma relação com 

preocupação com procedimento cirúrgico, o próprio regime de tratamento, alterações na 

imagem corporal, estar fora do seu ambiente familiar e social, resultando sentimentos 

como raiva, medo, insegurança, frustração e negação da doença 5. De certo modo a 

ansiedade é um acompanhamento normal do crescimento, da mudança, de experiência 

de algo novo e nunca tentado, e do encontro da própria identidade. Ao invés de 

contribuir com o enfrentamento do objeto de origem da ansiedade, atrapalha, dificulta 

ou impossibilita a adaptação. A intensidade da ansiedade depende diretamente da 

severidade da perda, da proximidade da ameaça, da situação em que se encontra, da 

importância de si para os outros, da força pessoal e de suas defesas para enfrentar a 

ansiedade 3. Conclusão/Considerações: convém ressaltar que o DE na unidade 

oncológica requer validação clínica cuja finalidade é demonstrar a acurácia do DE, e sua 

importância em evidenciar os sinais e sintomas e a causa através das CD e os FR do 

diagnóstico de enfermagem apontando problemas e sentimentos vivenciados pelos 

pacientes, assim o profissional de enfermagem pode promover a melhora na qualidade 

da assistência por meio de intervenções conforme a particularidade de cada um, por 

meio do planejamento da assistência, auxiliando a qualificar seu processo de trabalho e 

promovendo uma visão mais individualizada. O DE é o eixo de todo processo, sendo a 
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base para o planejamento dos objetivos e atividades, aumentando a eficácia do 

tratamento e na sequência a prestação de cuidados expressando uma situação, mas que 

favorecem a intervenção que será procedida. Com isso o DE ansiedade e a descrição dos 

FR por meio do raciocínio diagnóstico demonstram as principais causas do 

desenvolvimento da ansiedade e as alterações por ela manifestadas, com níveis de 

intensidade, a avaliação continua clínica constitui um componente essencial ao cuidado 

de enfermagem, pois de certo modo condições de ansiedade podem ser detectadas não 

pela verbalização, mas como também através do comportamento, fontes fisiológicas e 

alterações emocionais.  

Descritores: Enfermagem; Processos de Enfermagem; Diagnósticos de enfermagem; 

Taxonomia. 
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RESUMO 

Introdução: O procedimento cirúrgico envolve técnica e organização de todos os 

envolvidos com a assistência ao paciente, seja ela, direta ou indireta, local em que são 

realizados procedimentos anestésico-cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos. Um 

cenário marcado por intervenções invasivas, de alta precisão, o que exige profissionais 

habilitados para intervir frente à diversidades de procedimentos e elevada densidade 

tecnológica e, respeitar as necessidades individuais do paciente durante a assistência à 

saúde1. Estudo que analisou os desafios e estratégias do enfermeiro nas atividades 

gerenciais em centro cirúrgico (CC) de um hospital universitário, de alta complexidade 

no sul do Brasil, identificou que o remanejamento de procedimentos cirúrgicos, 

mediante situações de imprevisibilidade, é uma das atividades de gerenciamento da 

equipe de enfermagem do centro cirúrgico1. Neste sentido, o cancelamento de 

procedimentos cirúrgicos interfere diretamente na organização das escalas cirúrgica, o 

que exige do enfermeiro coordenador de CC, remanejar além da escala cirúrgica, 

recursos humanos, materiais e equipamentos constantemente.  Entre os fatores que 

interferem no cancelamento cirúrgico, uma revisão integrativa realizada recentemente 

sinalizou que tais fatores podem decorrer tanto dos pacientes e profissionais, como da 

própria instituição de saúde2. Assim, questiona-se: Quais os fatores determinantes de 

cancelamento cirúrgico decorrentes do serviço de saúde? Frente a necessidade da 

realização de uma intervenção cirúrgica, o indivíduo/família passam por um processo de 

estresse e adaptação que envolve a construção de uma nova rotina de preparo para a 

execução da cirurgia. Na maioria dos casos, o paciente precisa afastar-se de suas 

atividades e disponibilizar recursos financeiros, o que acaba gerando um grande 

comprometimento emocional por parte de todos os envolvidos3, o que aumenta ainda 

mais a responsabilidade das instituições de saúde, motivo pelo qual estas têm investido 

na qualidade e eficiência de sua assistência por meio de instrumentos que balizem e 

direcionem as ações gerenciais. Assim, os dados acerca dos fatores decorrentes do 

serviço que culminam com o cancelamento cirúrgico tem sido motivo de investigação4. 

Objetivos: Caracterizar os fatores determinantes de cancelamento cirúrgico decorrentes 

do serviço de saúde. Método: Trata-se de um estudo prospectivo, transversal e de 

abordagem quantitativa, descritiva, desenvolvido em um hospital público no oeste 

catarinense, o qual possui uma capacidade de 300 leitos, atendendo 92 municípios da 

Região Oeste, 26 municípios do Paraná e Rio Grande do Sul num total de 
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aproximadamente 1.000.000 habitantes. A amostra foi constituída pelo registro do 

cancelamento cirúrgico de procedimentos cirúrgicos eletivos no período de setembro a 

dezembro de 2017. Para a coleta de dados foi desenvolvido um formulário próprio 

especificamente para este fim, o qual foi alimentado diariamente durante o período 

proposto. A análise estatística deu-se por meio do Statistical Package of Social Sciences 

(SPSS). Ressalta-se que este resumo consiste na apresentação de resultados parciais 

vinculados à pesquisa intitulada Indicadores de segurança no perioperatório: 

Cancelamento cirúrgico e complicações pós-operatórias imediatas, aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado de Santa Catarina sob número 

2.134.916 em junho de 2017. Resultados e Discussão: Os achados deste estudo 

sinalizam diversos fatores decorrentes do serviço de saúde que culminaram no 

cancelamento cirúrgico, entre eles, a falta de leitos (26%), emergências no setor (26%), 

reagendamento (26%), falta de material (17%) e falta de sala operatória (5%). Quanto às 

especialidades médicas envolvidas no cancelamento cirúrgico, observa-se prevalência 

na ortopedia (35%), oncologia (26%), neurologia e urologia (13% cada), cirurgia geral 

(4%), entre outras. Fato que deve ser considerado frente a esse resultado é que o 

referido hospital é referência regional e credenciado para alta complexidade na 

especialidade de ortopedia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que pode estar 

relacionado com a prevalência de cancelamento cirúrgico nesta área, bem como a falta 

de leito, sinalizando aos órgãos públicos, a necessidade de investimentos regionais, 

tanto da estrutura física, como dos recursos humanos, materiais e equipamentos para 

amenizar tal situação. Os achados neste estudo corroboram com pesquisa recente2, a 

qual sinalizou que os cancelamentos cirúrgicos decorrentes de fragilidades do serviço de 

saúde se configuram principalmente pela falha ou falta de equipamentos, materiais e 

medicamentos, indisponibilidade da sala cirúrgica, falta de recursos humanos e falta de 

leito, além de alteração na programação cirúrgica e erro de agendamento, razões 

administrativas, falha elétrica ou falta de água, ausência de reserva de sangue, atraso no 

transporte do paciente para sala de operação e casos de emergência. Na literatura, 

encontrou-se apenas um estudo que avaliou o impacto da preparação pré-operatória no 

cancelamento cirúrgico, o qual comparou durante cinco anos, os cancelamentos entre 

pacientes que receberam intervenção de enfermagem sobre orientações direcionadas no 

pré-operatório com um grupo de pacientes que não recebeu tal intervenção e constatou 

que a intervenção clínica no período que antecede a cirurgia – período pré-operatório, 

reduziu consideravelmente o número de cancelamentos cirúrgicos5. No referido estudo 

os pacientes foram classificados em dois grupos: a) procedimentos afetados pela 

preparação pré-operatória e b) procedimentos não afetados, que resultou na redução 

significativa (p=0,003) do número total de cancelamentos cirúrgicos de 9,7% para 

8,6%5. Poucos estudos abordam os encaminhamentos que o paciente recebe após o 

cancelamento da cirurgia2. Realizar um bom planejamento administrativo, analisar e 

reorganizar os processos de trabalho, implantar medidas educativas e avaliação clínica 

prévia são estratégias que podem auxiliar na diminuição dos casos de cancelamentos 

cirúrgicos4. Conclusão: Os desafios institucionais para minimizar os fatores decorrentes 

do serviço que culminam com o cancelamento cirúrgico permeiam as atividades 

gerenciais neste cenário, interferem na segurança do paciente no perioperatório e 

carecem de recursos financeiros, sobretudo no que diz respeito à estrutura física, como a 

falta de leitos e materiais, situações que aliadas ao cancelamento cirúrgico decorrente 

das emergências do setor, reagendamento e falta de sala de operação, repercute 

diretamente na organização e planejamento da agenda cirúrgica. Embora os achados 

deste estudo não permitam generalizações mais amplas, fornecem um panorama acerca 

dos fatores institucionais que interferem no cancelamento cirúrgico, suscitando novos 
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olhares para um ambiente tão peculiar como é o centro cirúrgico. Ainda, que esses 

resultados sirvam de disparadores para dialogar sobre o cancelamento cirúrgico e o 

gerenciamento deste indicador.  

Descritores: Segurança do paciente; Enfermagem Perioperatória; Cuidados de 

Enfermagem; Continuidade de Assistência ao Paciente. 

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO  

Introdução: O gênero Hibiscus, da família Malvaceae, difere em suas finalidades. Por 

exemplo, faz-se benéfico como medicina alternativa, através do preparo de infusões, 

utilizando as flores e, variando espécies, são de interesse ornamental, cultivadas por sua 

beleza. Essa importante planta originou-se da Índia, do Sudão e da Malásia, sendo 

levada posteriormente para outros continentes, chegando ao Brasil pelos africanos 

através do tráfico de escravos. No Brasil, as plantas mais conhecidas são: H. 

rosa‑sinensis L. (hibisco, graxa-de-estudante), H. schizopetalus (Dyer) Hook. f. 

(hibisco-crespo), H. sabdariffa L. e H. acetosella Welw. ex Hiern. A espécie Hibiscus 

sabdariffa pertence à classe das Dicotyledoneae. É conhecida popularmente no Brasil 

como hibisco e vinagreira, dentre outras denominações. O chá de hibisco possui um 

sabor ácido adstringente característico, e geralmente é produzido através das folhas e 

dos cálices da planta. O hibisco apresenta polifenóis, antocianinas, flavonoides e 

vitamina C. Estudos realizados têm reportado a presença de compostos fenólicos, ácidos 

orgânicos, esteróides, terpenóides, polissacarídeos e alguns minerais. O teor de 

compostos fenólicos e a atividade antioxidante das brácteas do hibisco são elevados, 

indicando ser um produto de elevada qualidade para o consumo humano. O hibisco 

pode ser utilizado no tratamento de doenças como hipertensão arterial e doenças 

cardíacas, além de ser empregado como diurético, antimicrobiano, laxante e 

antioxidante, além de ser muito utilizado no auxílio do emagrecimento. O hibisco 

comestível é denominado como uma planta herbácea anual de clima seco, comum em 

regiões montanhosas subtropicais, seu tamanho pode variar de 2 a 3 metros de altura e 

requer temperaturas de 18 a 35°C para um bom desenvolvimento. As folhas que 

transitam entre os tons de verde e roxo, o caule arroxeado, as flores solitárias, amarelas 

e axilares caracterizam a planta, que produz frutos do tipo cápsula em tons de vermelho. 

A parte mais importante da planta é o cálice, a partir do qual podem ser elaborados 

vários tipos de alimentos e bebidas.  Objetivos: Analisar, no mês de maio e junho de 

2018, o efeito genotóxico do Hibiscus sabdariffa sobre o ciclo celular de Allium cepa 

(cebola) em diferentes concentrações, e reconhecer, através dos resultados obtidos, os 

benefícios e cuidados que a população deve ter em relação à ingestão das infusões e 

chás de hibisco. Método: Para a realização do experimento, serão medidas três 

concentrações de inflorescências diferenciadas, sendo uma igual ao usualmente 

utilizado (75 mg/ml), uma superior (125mg/ml) e outra inferior (25 mg/ml). Para a 
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produção das infusões, a parte utilizada do hibisco será a flor/cálice, cultivadas sem o 

uso de pesticidas, sem processo de descontaminação e secadas com o método de 

secagem denominado como túnel de secagem solar. As inflorescências de Hibiscus 

sabdariffa serão infundidas em água fervente, permanecendo na infusão por 10 minutos. 

Após, os extratos deverão ser coados e mantidos em temperatura ambiente até esfriar. 

Para o teste de citotoxicidade e genotoxicidade serão utilizados grupos de 10 bulbos de 

Allium cepa para cada concentração de H. sabdariffa, sendo um destinado para grupo de 

bulbos controle. Para enraizarem, os bulbos ficarão submersos em água e, após o 

enraizamento, transferidos para os extratos, permanecendo  infundidos por 24 horas. Em 

seguida, será realizada a coleta das radículas e a fixação das mesmas em etanol-ácido 

acético (3:1) em temperatura ambiente por mais 24 horas. Posteriormente, as radículas 

serão transferidas para o álcool 70% e armazenadas em um refrigerador até o momento 

da análise. As radículas de Allium cepa serão analisadas em lâminas hidrolisadas em 

HCl 1N por 5 minutos e os meristemas radiculares preparados com lavagem em água 

destilada e, em seguida, corados com orceína acética 2%. Com o material sobre as 

lâminas e coberto com uma lamínula, a região meristemática será analisada sob 

microscópio ótico binocular com magnitude de 40X. Pretende-se analisar 500 células de 

cada bulbo, totalizando 5000 células por população. Os efeitos genotóxicos serão 

avaliados através da análise das células em divisões celulares (interfase, prófase, 

metáfase, anáfase e telófase) e aberrações cromossômicas (AC), para, após a realização 

de uma média, definir o índice mitótico (IM). Essa análise será efetuada segundo a 

equação proposta por Pires e a análise estatística dos dados será realizada pelo teste Z², 

pelo software estatístico BioEstat 3.0. Resultados/Discussão: As plantas medicinais 

vêm sendo uma alternativa terapêutica  muito utilizada mundialmente, inclusive entre a 

população brasileira. Entretanto, muitas dessas plantas fitoterápicas ainda não foram 

suficientemente estudadas sobre seus potenciais genotóxicos e mutagênicos no 

organismo humano. Esses possíveis  efeitos  podem ser monitorados através do sistema 

teste de Allium cepa. O sistema teste de Allium cepa avalia alterações cromossômicas 

nas raízes que ficam em contato direto com as infusões da substância estudada, esse 

contato permite que a avaliação seja testada em diferentes concentrações. O ciclo 

celular de Allium cepa, após contato com as infusões, é capaz de demonstrar diversos 

efeitos mutagênicos e antimutagênicos, bem como demonstrar se ocorre diminuição ou 

aumento da proliferação celular de pontas de raízes. A avaliação da mutagenicidade é 

possível através da observação de alterações cromossômicas, desde que a amostra 

utilizada esteja em constante divisão mitótica, pois é durante o ciclo celular que pode-se 

identificar os efeitos tóxicos e as alterações ocorridas. Para observação através do 

sistema teste de Allium cepa, faz-se necessária a utilização do índice mitótico e do 

índice de replicação como indicadores de proliferação adequada das células estudadas. 

As alterações cromossômicas que podem ocorrer nas plantas estão relacionadas ao seu 

próprio metabolismo ou à presença de agentes mutagênicos em sua composição, 

conforme demonstram estudos citogenéticos vegetais. Há diversas formas com que 

essas mutações podem ser observadas, como, citologicamente, pela interrupção ou 

inibição do ciclo celular ou parte dele, pela troca entre cromátides irmãs e por alterações 

cromossômicas estruturais e numéricas. Conclusão/Considerações: Pela observação 

dos aspectos apresentados, constata-se, na literatura, as inúmeras finalidades do hibisco, 

em especial do Hibiscus sabdariffa, que oferta consideráveis benefícios à saúde. Ainda 

existe a necessidade de maior estudo sobre essa planta medicinal, para que seja cada vez 

mais comercializada e aceita pela população, em vista das melhorias que traz ao bem-

estar do ser humano. Espera-se, com a posterior realização do experimento, verificar o 

potencial genotóxico do hibisco através do ciclo celular das raízes de cebola, oferecendo 
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assim, junto às informações já existentes, referências de conhecimento sobre o consumo 

das infusões de Hibiscus sabdariffa.  

Descritores: genotoxicidade; hibiscus sabdariffa; allium cepa. 
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RESUMO  

Introdução: o Brasil se tornou um dos países onde ocorre um aumento crescente nos 

fluxos imigratórios. Estando entre as dez maiores economias mundiais se tornou 

atrativo para a vinda de imigrantes principalmente devido a possibilidade de melhores 

condições de vida e oportunidades de trabalho¹. As regiões com maior procura pelos 

imigrantes estrangeiros são aquelas onde o capital está mais concentrado e existe a 

possibilidade de uma mudança de vida. Nessa perspectiva de desenvolvimento 

econômico, Chapecó no extremo oeste de Santa Catarina apresenta destaque devido à 

intensa atividade das agroindústrias locais nos últimos anos, tornando-se polo de atração 

para estrangeiros em busca de melhores condições socioeconômicas, principalmente os 

provenientes da República do Haiti². Para essa população de imigrantes a vinda para o 

Brasil possibilita uma melhora na qualidade de vida e a possibilidade de um futuro 

melhor, longe da pobreza e dificuldades do Haiti³. Um dos principais reflexos desse 

processo de imigração ocorre na área da saúde, campo que, ainda, possui uma política 

definida para essa população e os profissionais, por vezes, estão pouco preparados para 

o atendimento dessa população. Objetivos: o objetivo geral desse resumo é fazer uma 

reflexão teórica acerca do atendimento da criança na Atenção Primária à Saúde. Como 

objetivo especifico abordar a assistência da criança no contexto da consulta de 

enfermagem. Método: trata-se de uma reflexão teórica elaborada a partir de uma 

revisão bibliográfica da literatura. A mesma envolveu a leitura, análise e interpretação 

de artigos publicados nos bancos de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Em 

complementaridade, foram consideradas as experiências profissionais da autora. Os 

descritores utilizados foram: imigrantes, atenção primária à saúde, consulta de 

enfermagem e puericultura. Resultados/Discussão: foram encontrados um total de 282 

artigos cruzando os descritores da seguinte forma: imigrantes and atenção primária a 

saúde, imigrantes and puericultura e imigrantes and consulta de enfermagem. Desses 

foram escolhidos doze para escrever a reflexão teórica e cinco autores para subsidiarem 

o resumo. Uma das premissas para entendermos a situação da população haitiana são os 

aspectos relacionados à saúde, sendo que a cobertura de saúde no Haiti não chega a 60% 

da população e mesmo assim existe escassez de recursos humanos, além de diferenças 

de atendimento entre mulheres e homens. Os atendimentos não levam em consideração 

a integralidade de cada indivíduo, são realizados de maneira curta e pouco resolutiva. 

No caso das mulheres o descaso ainda é maior, geralmente elas têm que caminhar 

longas distâncias para conseguir tratamento, tem que pagar pelo serviço e sofrem 

preconceito pelo gênero4. A busca realizada revelou que no Brasil ainda existe uma 

necessidade crescente de pensar em políticas e programas voltados à saúde dos 
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imigrantes, ainda, existem poucos estudos realizados com o objetivo de investigar o 

acesso a saúde por essa população¹. A grande quantidade de indivíduos que imigram 

ainda é masculina em busca de trabalho, pois são provedores das suas famílias, porém 

existem registros crescentes de mulheres que estão vindo para o Brasil³.  A literatura 

destaca que paira sobre os haitianos preocupações com sua família no Haiti, mesmo 

enviando algum valor em dinheiro todos os meses, é percebido a vontade de trazê-los 

para iniciar uma nova vida no Brasil. O visto humanitário concede aos estrangeiros os 

mesmos direitos dos brasileiros, incluindo acesso à saúde, educação, autorização para 

trabalhar, conferindo aos cônjuges e parentes os mesmos benefícios devido a unidade 

familiar ser vista como um princípio-dever no Brasil. Com a vinda dessas famílias para 

o Brasil a quantidade de usuários que procuram atendimento na Atenção Primária a 

Saúde, especialmente à mulher e à criança teve um grande aumento. A imigração 

feminina é compreendida como o desejo dessas mulheres de garantirem conforto e 

melhores condições para suas famílias, principalmente seus filhos³. As mulheres 

haitianas estão engravidando em solo brasileiro e isso lhes garante o Registro Nacional 

de Estrangeiro (RNE), que é um recurso que permite moradia e trabalho 

indefinidamente no pais3. Contudo, o atendimento à criança estrangeira ou naturalizada 

demanda adaptações na conduta dos profissionais, estes precisam se ajustar à 

abordagens diferenciadas durante as consultas. Uma das grandes dificuldades ainda se 

concentra no campo da comunicação e dos diferentes conceitos de saúde e doença que 

cada cultura possui5. Contudo não se trata de criar novas técnicas ou condutas, mas sim 

de compreender o indivíduo na sua concepção holística, pois essa visão melhora não 

apenas o atendimento àquele usuário específico, mas em um contexto geral, aprimora a 

capacidade do profissional se relacionar melhor durante os atendimentos5. Tendo em 

vista esse cenário acredita-se que os pressupostos da teoria transcultural de Madeleine 

Leinninger podem facilitar o atendimento à criança haitiana e suas famílias, uma vez 

que essa teoria tem como base para o cuidado a percepção da cultura e valores 

individuais, respeitando as diferenças e buscando um atendimento significativo e 

integral. Contudo, uma das principais barreiras encontradas, especialmente, na consulta 

a criança é o idioma, observa-se que há dificuldades de compreensão da língua falada, 

tanto por parte dos profissionais de saúde quanto dos pais. Essa dificuldade é ainda mais 

agravada quanto existe um processo de doença envolvido, pois além da dificuldade de 

compreensão dos termos técnicos e procedimento, depende-se da colaboração da 

criança e da família na execução correta das orientações. A dificuldade em expressar o 

que sentem, leva os indivíduos a um estado de angustia e sofrimento, não recebendo um 

atendimento resolutivo em muitas ocasiões¹.  Especificamente na consulta em 

puericultura a comunicação é essencial, pois é necessário garantir que essa criança tenha 

um crescimento e desenvolvimento adequados, mas para isso a compreensão da família 

acerca dos cuidados precisa acontecer. O enfermeiro possui papel fundamental nesse 

contexto, pois sendo um dos profissionais que realiza as consultas em puericultura, vê-

se diante da necessidade, e por vezes, obrigatoriedade de conseguir compreender e 

orientar as famílias, para que o atendimento seja eficaz. Conclusão/Considerações: 

Deve-se proporcionar formas para facilitar o atendimento à criança para isso, a 

comunicação precisa ser clara e efetiva, especialmente para que as condutas adotadas 

pelos profissionais de saúde sejam assertivas, que reduzam futuramente custos 

desnecessários para o sistema de saúde, internações desnecessárias, uso de medicações 

em excesso. Para isso, o enfermeiro precisa pensar em estratégias e ferramentas que 

facilitem a consulta de enfermagem, fazendo com que o atendimento seja eficaz e 

resolutivo de forma a garantir que as crianças tenham garantidos seus direitos a um 

crescimento e desenvolvimentos de acordo com o esperado para cada faixa etária, não 
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perdendo de vista os costumes e a cultura da família de cada criança ao propor o plano 

de cuidados para uma vida saudável. 

Descritores: Imigrantes; Atenção Primária a Saúde; Consulta de Enfermagem, 

Puericultura. 

Eixo temático: Produção de conhecimento/pesquisa 
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RESUMO 

Introdução: com os avanços dos estudos sobre a relação do homem com seu trabalho, 

vários aspectos vêm sendo observados, indiciando situações que geram desgaste e 

adoecimento dos trabalhadores nos diferentes cenários laborais. Dentre os problemas 

descritos, mais na contemporaneidade, apesar de indícios de que este vem 

acompanhando a evolução do homem na sociedade e no seu trabalho, é a violência. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o fenômeno é considerada como ato 

intencional de uso da força física real ou ameaça contra si, outra pessoa ou grupos, além 

da sociedade, que possa gerar ou que resulte em lesão, morte e dano psicológico(1). Este 

fenômeno se destaca como um problema de saúde pública, que acontece não só no 

Brasil, mas sim em âmbito mundial. A violência contra trabalhadores da área saúde é 

uma questão abrangente e complexa, que envolve usuários, acompanhantes, gestores e 

chefias, assim como colegas de outras categorias profissionais, cada um desses sendo 

influenciador e influenciável pelos episódios. A literatura menciona que a violência que 

ocorre na área da saúde é responsável por um quarto dos acontecimentos de violência no 

trabalho(2). Ao se tratar de centro cirúrgico, tem-se um cenário considerado de alto risco, 

com situações ambientais dominadas por pressão e estresse, onde o processo de trabalho 

envolve atividades complexas as quais demandam elevado nível de atenção, 

concomitantemente a isso, detêm amplo envolvimento entre equipes 

multiprofissionais(3). Nesse contexto, destacam-se os trabalhadores de enfermagem, que 

representam a maior força de trabalho nos cenários de saúde e estão frequentemente 

expostos à violência no trabalho, em especial em unidades fechadas, onde a atenção e 

excelência no cuidado necessita de extrema prioridade, tendo em vista que erros durante 

esse processo são responsáveis por complicações pós-cirúrgicas ao paciente resultando 

em menor qualidade e efetividade da recuperação, como também, maior tempo de 

internação e gastos hospitalares. Sabe-se que a grande maioria dos erros ocorridos são 

por causas evitáveis(4). Objetivos: analisar as características do processo de trabalho em 

centro cirúrgico e suas interfaces na violência e segurança do paciente. Método: estudo 

com abordagem quanti-qualitativa. O local da pesquisa foi um hospital público no Sul 

do Brasil. Os participantes foram 198 trabalhadores de enfermagem, sendo eles 51 

enfermeiros, 141 técnicos de enfermagem e seis auxiliares de enfermagem, selecionados 

por sorteio aleatório. Na coleta de dados foi utilizado um instrumento para levantamento 

da violência, Survey Questionaire Workplace Violence in the Health Sector e uma 

entrevista com 15 profissionais que participantes da primeira etapa e que sinalizaram ter 

vivido um ou mais episódios de violência nos últimos 12 meses. A coleta ocorreu de 
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outubro de 2014 a novembro de 2017. As variáveis quantitativas foram descritas por 

média e desvio padrão ou média e amplitude interquartílica. As variáveis categóricas 

foram descritas por frequências absolutas e relativas. Para comparar médias. O teste t-

student para amostras independentes foi aplicado. Em caso de assimetria, o teste de 

Mann-Whitney foi utilizado. Para avaliar a associação entre as variáveis categóricas, os 

testes qui-quadrado de Person ou exato de Fisher foram utilizados. Para controle de 

fatores confundídores, a análise de Regressão de Poisson foi aplicada. O nível de 

significância adotado foi de 5% (p≤0,05) e as análises foram realizadas no programa 

SPSS versão 21.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do HCPA (parecer n° 

933.725) e o estudo contemplado com financiamento da Fundação de Amparo à 

Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC), integrando também uma macro pesquisa 

desenvolvida em outro hospital do Sul do país. Para esse trabalho foram observados os 

achados específicos no centro cirúrgico. Resultados: entre os participantes do estudo 

25,8% da amostra da etapa quantitativa eram enfermeiros, 71,2% técnicos de 

enfermagem e 3,0% auxiliares de enfermagem, sendo 84,2% do sexo feminino. O centro 

cirúrgico, em consonância com a literatura sobre violência no cenário hospitalar, foi o 

setor com maior incidência de violência, incluindo os diferentes tipos de violência 

psíquica e a violência física. Foram identificados como fatores associadas com a 

violência: contato físico frequente com os pacientes, número de filhos, preocupação 

com os episódios e posição de chefia. Profissionais que têm contato físico com os 

pacientes e estão em cargo de chefia apresentam uma maior probabilidade de sofrer 

violência no ambiente de trabalho, sendo o profissional médico o perpetrador mais 

frequente. Na etapa qualitativa identificou-se que três a cada cinco profissionais 

demostra muita preocupação com a violência no trabalho, e que os demais demostram 

preocupação. As entrevistas com os profissionais de enfermagem do centro cirúrgico 

revelaram que a violência interfere no desenvolvimento de seu Processo de Trabalho. A 

exemplo disso as falas sinalizam as condutas dos profissionais como evitar o paciente, e 

até mesmo pacientes com as mesmas características do perpetrador e a conduta mais fria 

com o paciente e colegas de equipe. Contudo, o perpetrador mais comum foi o colega, 

na pesquisa realizada o profissional médico. Quanto às consequência para este, tanto as 

etapas quantitativa quanto qualitativa revelaram que são incomuns, pois somente o 

relato a chefia ou colegas foi identificada no estudo como medida após os episódios. Os 

achados vão de encontro com a Cultura de Segurança, a qual requer a compreensão, 

monitoramento e enfrentamento da violência no trabalho, para promoção de ambientes 

saudáveis, e que permitam que os profissionais de enfermagem tenham no seu processo 

de trabalho segurança para melhor assistir os usuários. Conclusão: frente ao exposto 

pode-se afirmar que a violência é um fator de impacto negativo, que interfere 

diretamente no desempenho das funções profissionais, colocando em risco a qualidade 

do atendimento prestado aos pacientes, muda o fazer e como os profissionais se sentem 

em relação ao seu trabalho, bem como fragiliza as relações. A Cultura de Segurança 

permeia investimentos de proteção aos usuários, mas também de proteção dos 

profissionais de saúde, os quais também estão expostos às consequências da violência 

no trabalho. Contribuições/implicações para a Enfermagem: a segurança do paciente 

tem como principal objetivo a redução dos riscos desnecessários relacionado aos 

cuidados, as falhas na segurança do paciente causam danos diretos como sofrimento, 

aumento de custos para a instituição, além do aumento de dias de internação, entre 

outras consequência negativas(4). A violência que ocorre dentro das instituições e que 

acomete especialmente os profissionais de enfermagem, fragiliza o cuidado prestado, 

pois interfere no cuidar destes trabalhadores, bem como em sua saúde, contudo são 
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necessários mais estudos e divulgação do fenômeno para que a enfermagem possa 

melhor enfrentar essas situações no contexto laboral. 
 

Descritores: Enfermagem; Violência; Saúde do Trabalhador. 

Eixo temático: Pesquisa  

Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC) 
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RESUMO 

Introdução: a Enfermagem surge no início do século XIII, por meio do trabalho das 

religiosas que exerciam tarefas de cuidado aos enfermos, de maneira caridosa e 

revestida pela filosofia do amor, sem, no entanto, assegurar o suporte do conhecimento 

científico, a fim de fundamentar suas práticas. Essa concepção perdurou por séculos, até 

que Florence Nightingale se destacou por seu trabalho pioneiro em enfermagem, 

durante a Guerra da Criméia, por volta de 1850, quando se dedicou ao cuidado de 

soldados feridos, a partir do reconhecimento de elementos relevantes no processo de 

adoecimento e morte dos soldados, como as más condições de higiene, a falta de 

utensílios para o preparo de comida e médicos com sobrecarga de trabalho1. A partir de 

1970, houve avanços científicos importantes na enfermagem os quais se concentraram, 

especialmente, na área acadêmica e que, muitas vezes, não são incorporados à prática 

diária do profissional1. Foi nesse período que iniciou na Inglaterra um movimento na 

direção da Prática Baseada em Evidência (PBE), no sentido de alicerçar práticas em 

saúde efetivamente em evidências científicas. Com tais direcionamentos, a PBE 

promove o desenvolvimento da profissão da enfermagem, visto que a atuação do 

enfermeiro é fundamental dentro da equipe de saúde e perpassa as diversas dimensões 

do cuidado, da organização e planejamento do processo de trabalho e da equipe e da 

coordenação no trabalho em rede, com equipes multiprofissionais3. Além disso, a 

prática fundamentada em evidências conduz o profissional a desenvolver uma “Melhor 

Prática” que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é definida como uma 

estratégia mobilizada pela experiência e investigação, a qual possui confiabilidade 

comprovada para alcançar um determinado resultado, diante das possibilidades de 

determinado contexto2. A fim de compreender os avanços da enfermagem nessa 

trajetória, busca-se incentivar e promover pesquisas sobre a temática, supondo que este 

movimento tende a subsidiar outras pesquisas, bem como, pode desencadear o 

desenvolvimento de consensos no que tange a elaboração e implementação de melhores 

práticas no cuidado de enfermagem. Objetivo: relatar a experiência de uma oficina 

sobre as melhores práticas de enfermagem na região Oeste de Santa Catarina. Método: 

trata-se do relato de experiência de uma oficina de alinhamento teórico-conceitual de 

participantes de um projeto de pesquisa multicêntrico coordenado pela Associação 

Brasileira de Enfermagem - Seção Santa Catarina (ABEn/SC) sobre as melhores 

práticas de enfermagem e a prática baseada em evidência. Essa oficina ocorreu no mês 

de Abril de 2018 nas dependências de uma Universidade Estadual. Utilizou-se a roda de 
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conversa no desenvolvimento da atividade, importante metodologia participativa que 

favorece a interação dos sujeitos que compõem o grupo, bem como, a troca de 

experiências, saberes e o compartilhamento do conhecimento4. Essa estratégia sugere 

ainda a reflexão e diálogo aprofundado entre os participantes a cerca da temática e a 

construção coletiva do saber4.  Participaram da atividade 12 pessoas, dentre as quais 

oito docentes da graduação e mestrado em enfermagem, uma aluna do mestrado 

profissional em enfermagem e três acadêmicos de graduação. No primeiro momento, 

todos os participantes se apresentaram e logo em seguida, realizou-se a dinâmica “chuva 

de idéias”, na qual cada sujeito recebeu uma folha de papel em que deveria descrever 

uma ideia criativa a partir da sua prática diária. Após procedeu-se a troca das folhas com 

o participante ao lado e novamente cada um teve que escrever outra ideia criativa. Para 

finalizar este momento, a mediadora propôs uma reflexão sobre as ideias criativas 

elencadas, ao passo que se iniciou o segundo momento com a exposição dialogada 

sobre os conceitos: boas práticas, melhores práticas e prática baseada em evidência por 

duas mediadoras do grupo. Concluídas as discussões e reflexões, finalizou-se a oficina 

que teve duração de três horas. Resultados/Discussão: a oficina proposta e realizada 

retrata o início das discussões sobre o tema das “melhores práticas” no âmbito da região 

Oeste de Santa Catarina. Guiados pelo debate, o grupo problematizou o uso das 

expressões “boas práticas” ou “melhores práticas” ambas correntes aliadas à temática, 

sendo consenso entre os participantes a adoção das “melhores práticas”, visto que 

subentende claramente os avanços pretendidos. Desta forma, se define a melhor prática, 

corroborando com a OMS, como sendo o “conhecimento sobre o que funciona em 

determinado contextos, com a utilização racionalde recursos para atingir os 

resultadospretendidos, e que é aplicável para desenvolver e implementar soluções em 

saúde outras situações ou contextos”2, p.6. Sabe-se que aliar a melhor evidência com a 

prática do cotidiano não é uma tarefa fácil, esta demanda dedicação e empenho por 

parte dos profissionais, e vai muito além, requer tempo para busca, leitura e 

planejamento, exigeum redimensionamento de recursos humanos, materiais e 

tecnológicos, pois em muitas realidades não se tem nem acesso a internet. Outro aspecto 

fragilizador na adoção das melhores práticas, diz respeito à formação dos enfermeiros, 

visto que em muitas instituições de ensino, o acesso ao conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades necessárias ao aprendizado e aperfeiçoamento das 

linguagens e tecnologias que profissionais da saúde devem se apropriar visando à busca 

em base de dados das evidencias cientificas ainda é precário e frágil1. Não obstante, 

verifica-se ainda, uma lacuna entre a qualidade da formação profissional e as 

habilidades necessárias para uma atuação com embasamento científico1. A revisão 

curricular é uma perspectiva real e necessária, e permite que o aluno seja sensibilizado 

desde cedo a buscar, selecionar e utilizar a evidência de forma crítica e consciente, e 

conforme relevância e aplicabilidade ao seu contexto de prática. As proposições do 

grupo no sentido de incentivar a busca pelo conhecimento científico será no estímulo a 

pesquisas voltadas ao tema, a implementação durante a graduação da prática baseada 

em evidência, já prevista na matriz curricular da nova diretriz curricular nacional, 

estímulo na implementação da Educação Permanente em Saúde nas instituições que 

prestam assistência, metodologia esta que favorece a aprendizagem no trabalho e 

atualização de conhecimento, refletindo positivamente na qualidade da assistência 

prestada ao individuo e comunidade. Conclusão/Considerações: com base nas 

reflexões propostas entende-se que, em muitas realidades, já há enfermeiros 

comprometidos e que estimulam a criatividade na busca pelas melhores soluções para as 

situações limite vivenciadas no cotidiano. Desta maneira, o projeto permite dar 

visibilidade às melhores práticas, de modo a beneficiar os enfermeiros frente a tomada 
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de decisão mais efetiva, pautada no conhecimento científico com aporte de subsídios 

para fomentar e sistematizar sua prática, garantindo que a mesma seja efetiva e segura 

para determinado contexto, resultando em maior qualidade na assistência e satisfação do 

paciente. A atividade, além de estimular a reflexão e alinhar conceitualmente o tema, 

entre os participantes da pesquisa, também contribuirá para o êxito da pesquisa, 

podendo contribuir para o desenvolvimento da enfermagem em Santa Catarina e no 

Brasil. 

Descritores: Prática Clínica Baseada em Evidências; Prática de Saúde Pública; 

Enfermagem. 

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO 

Introdução: os Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) 

foram criados pelo Ministério da Saúde, mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de 

janeiro de 2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, 

ampliando sua abrangência e resolubilidade. O Nasf-AB constitui equipes 

multiprofissionais formadas por:  educadores físicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros, os quais integram um 

grupo capacitado para promover a promoção da saúde e apoio matricial(1) às equipes 

generalistas da Estratégia Saúde da Família (EFS), qualificando as ações e consolidando 

a rede de cuidados em saúde. Assim, pode-se dizer que as atribuições desses 

profissionais do Nasf-AB consistem em conhecer e articular os serviços, conhecer a 

realidade socioeconômica e epidemiológica das famílias residentes da área adstrita e 

promover ações interdisciplinares com as equipes de SF, tudo isso voltado sempre para 

a promoção e prevenção da saúde. Objetivos: refletir sobre a conduta do Nasf-AB 

como dispositivo fundamental para o apoio às esquipes da SF e, por conseguinte, ao 

cuidado das famílias nos territórios, salientando a sua importância na promoção da 

saúde. Método: trata-se de um estudo do tipo Revisão Narrativa da Literatura, cujo 

método é apresentar uma síntese de múltiplos artigos científicos publicados. 

Primeiramente, foram selecionados artigos com maiores relevâncias sobre o tema, 

mediante a utilização dos termos: “Núcleo de Apoio à Saúde da Família” e “Atenção 

Básica”. Cumpre salientar que o termo Nasf-AB não foi utilizado nesta busca, tendo em 

vista a recente mudança da Política Nacional de Atenção Básica, em 2017(2), o que 

implicaria na escassez de trabalhos disponíveis. Posteriormente, foi realizada a leitura e 

interpretação de todos, possibilitando assim, construções a respeito do trabalho do Nasf-

AB nos territórios. Resultados/Discussão: o Nasf-AB busca instituir a plena 

integralidade do cuidado onde todos os profissionais compartilham a responsabilidade 

sobre a situação de saúde do seu território(2). Suas ações são pautadas em princípios de 

acolhimento, humanização, autonomia, reabilitação, inclusão e educação permanente. 

Outros princípios também foram englobados tais como a interdisciplinaridade, a 

participação social, que abre espaço para a comunidade atuar nas ações e planejamentos 

das questões do bem-estar geral, além da intersetorialidade que promove a interação 

entre as diversas instâncias do poder público como lazer, trabalho, cultura, educação e 

outros. Fazem parte também destes princípios a educação permanente em saúde, assim 

como os outros descritos anteriormente, vem potencializar com a importância do 

desenvolvimento de ações comunitárias que estimulem o potencial individual e social 

de participação nas transformações sociais e da saúde(2) . A realização de atividades 
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educativas de prevenção abrangem grande parte das comunidades, as quais acontecem 

entre o Nasf-AB em parceria com as equipes de SF, atuando no controle do tabagismo, 

grupo de idosos e gestantes, grupo de atividades físicas, controle da obesidade e saúde 

mental. Além disso, também são realizadas discussões de casos entre os profissionais do 

Nasf-AB, que se capacitam não apenas em relação a determinados agravos à saúde, 

mas, também, acerca do próprio trabalho. A ESF deverá criar espaços de discussões 

para gestão do cuidado, como, reuniões e atendimentos conjuntos constituindo processo 

de aprendizado coletivo. Desta maneira, o Nasf-AB não se constitui porta de entrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS) para os usuários, mas apoio às equipes de SF, e tem 

como eixos a responsabilização, gestão compartilhada e apoio na coordenação do 

cuidado, que se pretende pela saúde da famíla(2). O Nasf-AB trabalha com a 

metodologia do Apoio Matricial (conhecido, na prática, como matriciamento) 

preconizada por Campos e colaboradores, em 2007, que propõe a construção de uma 

relação horizontal entre os profissionais, buscando reverter, assim, a lógica dominante 

da verticalidade da especialização que realiza procedimentos de forma isolada, 

fragmentada e não integrada com a equipe da atenção primária à saúde (3). Essa 

organização recomenda que os profissionais não trabalhem por departamentos, mas por 

projetos específicos, de forma não hierarquizada, de acordo com as habilidades 

necessárias à execução da tarefa, por tempo determinado e conforme o cronograma 

estabelecido, tendo como objetivo principal ampliar e fortalecer o escopo de ações dos 

profissionais da atenção primária à saúde pelo apoio de profissionais de diferentes 

profissões com o intuito de promover cogestão(3). Assim, pode-se dizer que é de suma 

importância à ampliação do olhar sobre o cuidado à população, elaborando novas 

formas de abordagem e para as metodologias de trabalho na relação com os usuários, 

como por exemplo, a terapia comunitária e práticas integrativas, voltadas sempre para o 

acolhimento humanizado e para a valorização da subjetividade (4). Os profissionais do 

Nasf-AB atuam de forma conjunta e suas atribuições consistem em articular os serviços, 

analisar a realidade socioeconômica e epidemiológica das famílias residentes da área, 

possibilitando assim a abordagem integral, juntamente com as equipes de SF, visto que 

a responsabilização compartilhada entre as ESF e a equipe do Nasf-AB na comunidade 

prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e 

contrareferência, ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal de 

responsabilidade da ESF, atuando no fortalecimento de seus atributos e no papel de 

coordenação do cuidado no SUS. Dessa maneira, o Nasf-AB, por ter a disposição um 

grande número de profissionais de diferentes especialidades, acaba, muitas vezes, 

também acompanhando o tratamento dos acamados e cuidadores. Além do exposto, os 

profissionais do Nasf-AB também desenvolvem atividades de prevenção e promoção da 

saúde com os pacientes de doenças crônicas e presta assistência farmacêutica para toda 

a população participante dos grupos que utiliza medicamentos. Portanto, o cuidado 

oferecido pelo Nasf-AB abrange grandes conquistas territoriais, na medida em que ele 

se apresenta como uma ferramenta fundamental para a progressão de novas linhas de 

atuação(5). Conclusão/Considerações: por tudo isso, o Nasf-AB executa um papel 

essencial quando trata-se da atenção à saúde da população, pois sua conduta está 

voltada, principalmente, à construção conjunta de projetos terapêuticos, ações de 

educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e 

da coletividade, ações intersetoriais e ações de prevenção e promoção da saúde, 

representando um dispositivo fundamental para a consolidação da AB e do SUS. 

Descritores: Promoção da saúde, Atenção básica, Enfermagem em Saúde Coletiva.  

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO  

Introdução: Este estudo consiste em parte da avaliação da disciplina de Metodologia 

do Estudo e da Pesquisa II, do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de 

Santa Catarina-UDESC e, tem como objetivo identificar o absenteísmo na equipe de 

enfermagem, a partir do seguinte questionamento: Quais as causas recorrentes que 

levam ao afastamento do profissional de enfermagem do seu campo de trabalho? 

Objetivos Identificar as causas recorrentes do absenteísmo entre os profissionais de 

enfermagem. Método: O referido estudo baseou-se na busca em duas bases de dados: 

Lilacs e BDENF-Enfermagem. A partir destes instituídos como critérios de inclusão 

artigos científicos, em português, texto completo, limite: humano, e ano de publicação 

2017. Como critérios de exclusão, teses e dissertações, textos sem disponibilidade de 

resumo ou tradução, os artigos repetidos foram considerados uma única vez. 

Absenteísmo, Enfermagem e Esgotamento Profissional evidenciam o questionamento 

do devido estudo. O cruzamento dos descritores Esgotamento Profissional and 

Enfermagem, em base de dados Lilacs,  resultou em cinco artigos conforme critérios de 

filtro de pesquisa. Na base de dados BDENF-ENFERMAGEM o mesmo cruzamento de 

descritores resultou em 16 artigos, obedecendo aos filtros de busca estabelecidos, desses 

artigos, cinco se repetiam. O cruzamento dos descritores Absenteísmo and Enfermagem 

resultou em dois artigos que seguiram os mesmos critérios de filtros de pesquisa e em 

base de dados BDENF-ENFERMAGEM o resultado constou quatro artigos, somente 

um artigo repetido na mesma base de dados. Realizado o último cruzamento dos 

descritores Absenteísmo and Esgotamento Profissional o resultado foi zero artigos. A 

análise do estudo baseou-se na leitura aprofundada dos artigos que constam na 

referência deste trabalho, cujos conteúdos foram confrontados com artigos 

complementares. Resultados/Discussão: Os artigos contemplam a idéia principal do 

estudo, descrevem as causas recorrentes que acometem o afastamento dos profissionais 

de enfermagem do seu campo de trabalho, expõem o objetivo, métodos, resultados 

sinalizando conclusões.  O primeiro artigo selecionado, intitulado: Qualidade de vida 

relacionada à saúde dos profissionais de Enfermagem aborda de maneira quantitativa a 

qualidade de vida de 14 enfermeiros e 34 Técnicos de enfermagem que atuam no 

ambiente hospitalar. A prevalência de três fatores que influenciam a Qualidade de Vida 

Relacionada à Saúde (QVRS) dos profissionais de enfermagem são os abalos físicos e 

emocionais (32,5%), deficiência na estrutura ambiental e a  falta de materiais 10,8%, e 

insatisfação com a remuneração 10,8%.  Somado a estes, o fator que interfere de modo 

significativo na QVRS destes profissionais é a sobrecarga e o trabalho noturno, além de 

conflitos entre a equipe. O baixo reconhecimento das habilidades também é lembrado, 
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pois contribui para os efeitos nocivos na saúde física e mental do profissional. O 

segundo artigo analisado traz como título: Estressores referidos pela a equipe de 

enfermagem, qualitativo. Explica sobre o estresse e enfatiza que na atividade laboral o 

estresse pode ser percebido pelo o indivíduo como uma ameaça, com repercussão em 

sua vida profissional e pessoal. O estresse somado à morte de pacientes gera um 

sofrimento e preocupação constante do profissional de enfermagem, ocasionando uma 

intensa carga de estresse se transformando num oponente a ser vencido. A persistência 

freqüente e intensa desses fatores ocasiona a quase exaustão, levando a possíveis 

doenças como depressão, interferindo assim, tanto na vida pessoal, quanto na atividade 

laboral. No terceiro artigo as mudanças técnico-científico acrescem como consequência 

significativa para o perfil do adoecimento dos trabalhadores da saúde, pois o mercado 

de trabalho instiga o individualismo e a competição entre seus trabalhadores. Desse 

modo, os ambientes de trabalho se tornam hostis e a enfermagem inserida nesse 

ambiente de hostilidade, acaba por adoecer, ocupando o 4º lugar entre as profissões 

mais estressantes do setor público, este artigo, intitulado: Estresse entre os membros da 

Equipe de Enfermagem; quantitativo, analisa descritivamente os dados de 184 

participantes sendo que, destes, 33 são enfermeiros e 151 Técnicos de enfermagem. 

Curiosamente a pesquisa traz que os técnicos de enfermagem da instituição pesquisada, 

não apresentam o estresse instalado, mas, segundo análise e questionário aplicado, estão 

na fase de resistência ao estresse, ou seja, a qualquer momento apresentarão sinais e 

sintomas que consequentemente trarão prejuízo à empresa e à saúde. Como última 

análise, o quarto artigo traz como título: O absenteísmo entre os trabalhadores da saúde 

de um Hospital Público do sul do Brasil. Ele caracteriza o processo de trabalho como 

fonte do adoecimento dos trabalhadores e por consequência o absenteísmo na empresa. 

Aborda as políticas públicas como a: Política Nacional de Atenção a Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora, como ferramenta para minimizar o adoecimento 

relacionado ao trabalhador, e a Rede Nacional de Atenção Integrada a Saúde do 

Trabalhador que interliga redes de informações e práticas de saúde de maneira 

organizada para a implementação de ações assistenciais, de vigilância, de prevenção e 

de promoção a saúde. Agrega a estas anteriores a CLT, que aborda a NR 32, específica 

para os trabalhadores de saúde, portanto traz esses dispositivos legais para o trabalhador 

minimizar a exposição ha cargas de trabalho, das quais são oriundas as biológicas, 

físicas, mecânicas, químicas e psicossociais. Este artigo é de abordagem quantitativa. 

De 1.153 trabalhadores, 88 eram enfermeiros, 291 técnicos de enfermagem e 193 

auxiliares de enfermagem os 946 pertencente a outras classes profissionais. Os dados 

desta pesquisa foram coletados em um Sistema de Monitoramento da Saúde do 

Trabalhador de Enfermagem/Simoste, e apontam um grande afastamento em mulheres 

jovens, na faixa etária de 21-30 anos, tendo uma predominância na classe profissional 

de técnico de enfermagem. Dentre as causas do Absenteísmo as principais estão 

relacionadas aos problemas osteomusculares e convalescente, sendo que o artigo não 

trouxe expecificado o real motivo da convaleçença. Conclusão/Considerações: As 

alterações psicológicas como efeitos prejudiciais para o bem estar e como impacto 

negativo para a saúde do trabalhador, assim como devastadora para o empregador e 

equipe de enfermagem são evidentes, perdendo somente para as doenças 

osteomusculares. A doença osteomuscular é um problema no cotidiano dos profissionais 

de enfermagem, é identificado nos artigos como decorrência dos riscos físicos e 

ergonômicos aos quais os profissionais estão expostos no ambiente de trabalho. As 

doenças psicológicas trazidas decorrem do próprio trabalho e condições sociais, pois o 

doente é o instrumento de trabalho e as relações sociais vividas fora desse ambiente 

pode favorecer o sofrimento e adoecimento psicológico desse profissional. 
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A hierarquia também define o desgaste psíquico, pois há uma definição de poder e há 

quem se remeter. Entre outras situações como: dupla jornada e remuneração. As 

atividades desempenhadas em ambiente insalubre é quesito, visto que os artigos trazem 

condições inadequadas do ambiente de trabalho e riscos biológicos, físicos e 

ergonômicos. Estes artigos retratam os hospitais aos quais as pesquisas foram realizadas 

e abordam as circunstâncias acima citadas como as principais causas de absenteísmo em 

trabalhadores de enfermagem. 

Descritores: Absenteísmo; Enfermagem; Esgotamento Profissional. 

Eixo temático: Pesquisa 

 

REFERÊNCIAS 

1 Rodrigues CCFM, Salvador PTCO, Assis YMS de et al. Estresse Entre os Membros 

da Equipe de Enfermagem. Ver. Enfermagem UFPE On Line. 2017 fev; 11(2): 601-8. 

2 Ueno LGS, Bobroff MCC, Martins JT. Et al. Estresse Ocupacional: Estressores 

Referidos pela Equipe de Enfermagem. Ver. Enfermagem UFPE On Line. 2017 abr; 11 

(4): 1632-8 

3 Brey C, Miranda FMD, Haeffner R, et al. O absenteísmo entre os Trabalhadores de 

Saúde de um Hospital Público do Sul do Brasil. Ver. De Enfermagem do Centro – Oeste 

Mineiro. 2017; 7: e1135. 

4 Costa KNFM, Costa TF da, Marques DRF et al. Qualidade de Vida Relacionada à 

saúde dos Profissionais de Enfermagem. Ver. Enfermagem UFPE On Line. 2017 fev; 11 

(supl. 2): 881-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

198 
 

 

 

 

 

 

 O PROFISSIONAL DA SAÚDE FRENTE À AUTONOMIA DO 

IDOSO 
 

CRUZ, Rubia Rosalinn1; DALLACOSTA, Fabiana Meneghetti2. 

  
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biociências da Saúde – Universidade do 

Oeste de Santa Catarina – Joaçaba- SC  
2 Doutora em Ciências da Saúde, professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biociências 

da Saúde – Universidade do Oeste de Santa Catarina – Joaçaba- SC 

 

E-mail para correspondência: rrosalinn@gmail.com 

 

RESUMO  

Introdução: O envelhecimento humano apresenta-se cada vez mais como uma temática 

de grande relevância de estudo, pois com a crescente expansão da população idosa em 

contexto mundial torna-se necessário a compreensão das características, interesses, 

necessidades e vulnerabilidades que os envolve1.  O aumento da expectativa de vida e a 

longevidade têm mudado o perfil demográfico da população brasileira e aumentado às 

doenças crônico-degenerativas, como a hipertensão, neoplasias e doenças 

musculoesqueléticas, que diminuem a capacidade funcional e cognitiva, levando a um 

prejuízo da autonomia dos idosos, que é um aspecto fundamental para um 

envelhecimento saudável, mantendo-se a dignidade, integridade e liberdade de escolha 

do idoso. Postula-se que idosos autônomos com convívio social efetivo, com boa 

integração às famílias, aumentam sua capacidade de recuperação dos agravos de saúde e 

aperfeiçoam sua longevidade. Assim sendo, o prejuízo na autonomia da pessoa idosa 

está diretamente relacionado com a sua qualidade de vida e de toda a dinâmica familiar. 

Com isso, essa linha que delimita a autonomia do idoso a partir da necessidade de 

tomada de decisão sobre intervenções que se fazem necessário para uma qualidade de 

vida torna-se tênue e por vezes envolta em dilemas1,2,3. Objetivo: analisar as 

publicações na literatura cientifica nos últimos anos sobre a postura dos profissionais da 

saúde frente à autonomia do idoso e suas nuances. Método: revisão bibliográfica na 

base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde de artigos completos publicados nos anos 

de 2007 a 2017, utilizando os descritores: autonomia, idoso e Bioética; sendo 

selecionados cinco artigos referentes ao tema que complementassem a ideia central um 

do outro, podendo construir um novo texto voltado às questões bioéticas sobre a 

autonomia do idoso. Resultados/Discussões: O envelhecimento humano caracteriza-se 

pela manifestação de eventos biopsicossociais ocorridos ao longo do tempo, podendo 

assumir duas concepções diferentes: a senescência caracterizada pelo envelhecimento 

saudável no qual as alterações biológicas ocorrem de forma sincronizada e a senilidade 

que se caracteriza pelo envelhecimento não saudável, observando-se processos 

patológicos associados. O aumento da perspectiva de vida dos últimos anos relaciona-se 

diretamente com o aumento das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis 

(DCNT) que podem estar associadas à diminuição da capacidade funcional e 

consequentemente à diminuição da qualidade de vida, acarretando modificações no 

estilo de vida e no contexto familiar, social e do sistema de saúde, levando ao 

surgimento de situações que abrangem questões éticas como a autonomia4. A autonomia 

deriva do termo grego auto (próprio) e nomos (lei, regra) podendo ser entendido no 

campo da Bioética como o princípio que se refere à capacidade que o ser humano tem 
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de fazer escolhas sobre o que é bom, livre de coações internas ou externas, e está 

relacionado com o conceito de competência que deve ser considerado a cada caso e não 

se estender para todas as decisões da vida3. No contexto gerontogeriátrico é comum 

relacionar o comprometimento físico e social com a diminuição de autonomia, 

favorecendo atitudes que desconsideram o idoso como participante no processo 

existencial e de tomada de decisões4. Muitas vezes, o tratamento destinado aos idosos 

apresenta expressões infantis e de menosprezo a sua capacidade de compreensão, 

criando uma visão deturpada e preconceituosa que leva a considerá-los pessoas fracas, 

inativas e inúteis. Essa postura paternalista do profissional da saúde, de desvalorização 

da capacidade de compreensão e decisão do idoso, tende a fazê-lo omitir informações 

sobre seu estado de saúde e tratamento, delegando para si e familiares às condutas a 

serem adotadas2. Mesmo em situações em que o idoso se encontre residindo com 

familiares ou cuidador ou sob cuidado desses, é importante que se fortaleça a 

consciência da própria autonomia no decorrer do processo do envelhecimento4. 

Atualmente a facilidade de se obter as informações trouxe ao paciente a possibilidade de 

questionamentos como “o que?”, “quando?”, “onde?” e o direito de se ter essas 

respostas, passando a ser o protagonista da sua vida e a interferir nas decisões sobre o 

seu corpo, mudando a relação profissional da saúde-paciente que desconsiderava as 

vontades sob a alegação de falta de conhecimento técnico-cientifico. O papel do 

profissional hoje deve estar ligado ao de conselheiro sobre os procedimentos e as 

decisões clinicas devendo essas ser tomadas com o consentimento do paciente, 

substituindo o paternalismo pelo consentimento informado, que pode vir por meio de 

documentos como o testamento vital e as diretivas antecipadas, que são instrumentos da 

manifestação das vontades com a indicação positiva ou negativa de tratamentos e 

assistência medica a serem ou não realizado em determinadas situações5. Conclusão: a 

conduta descrita pelos autores pesquisados é que o princípio bioético da Autonomia seja 

observado, colocando o idoso como agente principal e não apenas coadjuvante das 

decisões sobre sua saúde, onde a relação profissional-paciente passa a ser de parceria e 

confiança, reconhecendo que ambos os sujeitos tem voz e espaço no processo e os 

profissionais são o meio e os instrumentos a serem utilizados para que as informações e 

condutas possam ser avaliadas e desenvolvidas. Respeitar o principio da autonomia na 

assistência ao idoso leva o profissional da saúde a considerar a capacidade de escolha, 

crenças e valores morais do paciente possibilitando que ele decida entre as alternativas 

de cuidado que lhe são apresentadas, a partir da compreensão clara das consequências 

de cada uma delas3. É primordial que os profissionais da saúde revejam seus conceitos e 

abandonem concepções negativas sobre o envelhecer, mesmo naqueles idosos mais 

fragilizados, com o intuito de desenvolver suas atividades de maneira que promova a 

independência e garanta a autonomia dos seus pacientes, reestruturando seus cuidados 

sempre que se faça necessário, realizando assim, uma assistência firmada em avaliações 

multidimensionais por parte da equipe de saúde, objetivando a participação ativa do 

idoso em seu cuidado com autonomia e responsabilidade2. A compreensão melhor do 

conceito bioético da autonomia do idoso, com toda a sua complexidade, os desafios e os 

avanços ligados às ciências da vida e cultura, faz-se necessária dentro do estudo da 

temática do envelhecimento e da abordagem qualificada dos profissionais a esse 

público, de maneira multidisciplinar e interdisciplinar, para que as ações tomadas sejam 

discutidas não apenas para eles, mas com eles, incrementando e respeitando dessa forma 

a autonomia do idoso4,5. 

Descritores: autonomia, idoso, Bioética 

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO  

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e fatores como o aumento da faixa 

etária na população são as causas mais comumente da doença renal crônica, a qual é 

considerada como incapacidade no desempenho dos rins para realizar a filtração dos 

produtos finais do metabolismo, acometendo outros órgãos1. Esta doença tem recebido 

cada vez mais atenção da comunidade científica devido o aumento da prevalência e da 

incidência, acometendo cerca de 10% da população mundial, tornando-se sério 

problema de saúde pública crescente no Brasil e no mundo, onde o indivíduo enfrenta 

diversas alterações no estilo de vida, provocadas pelas restrições decorrentes das 

enfermidades, das necessidades terapêuticas e do controle clínico e também das 

possíveis internações hospitalares recorrentes.  Para o enfermeiro fazer a diferença no 

que tange a assistência à saúde e de enfermagem na atenção primária à saúde, é 

indispensável vincular o conhecimento oriundo de pesquisas e da prática clínica, de 

maneira que este possa ficar evidente seu papel na enfermagem. É preciso ter 

planejamento. Para isto acontecer, o enfermeiro precisa conhecer o ambiente onde está 

inserido, ou seja, conhecer todos os aspectos pertinentes e inerentes à atenção primária 

em saúde, desenvolvendo assim uma assistência de enfermagem qualificada, tendo por 

base a promoção e a prevenção da saúde2.Objetivo: Investigar através da literatura o 

papel do enfermeiro na prevenção da insuficiência renal crônica na atenção primária em 

saúde. Método: Estudo de revisão bibliográfica de literatura. Tendo como universo de 

estudo a base da Biblioteca virtual em saúde (BVS/BIREME) a qual congrega as 

seguintes bases de dados, site www.regional.bvsalud.org, “Ciências da Saúde em Geral: 

LILACS, IBECS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SciELO. Portal de Evidências: 

Revisões Sistemáticas, Ensaios Clínicos, Sumários de Evidência, Avaliações 

Econômicas em Saúde, Avaliações de Tecnologias em Saúde, Diretrizes para Prática 

Clínica. Áreas Especializadas: BIOÉTICA, CidSaúde, DESASTRES, HISA, 

HOMEOINDEX, LEYES, MEDCARIB, REPIDISCA. Organismos Internacionais: 

PAHO, WHOLIS. (BVS/BIREME, 2015). Bdenf; Portal de periódicos da capes acesso 

livre e Medline. O período de estudo compreendeu de 04-04-2018 à 07-04-2018. Como 

critérios de inclusão foram: artigos científicos (originais, revisões de literatura, relatos 
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de experiência, ensaios teóricos e reflexão e estudos de casos) disponíveis on line na 

íntegra, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, nos últimos dez anos. 

Foram excluídos estudos que não atenderam ao objetivo proposto, aqueles duplicados e 

é componente integrador da BVS/BIREME (DeSC, 2018). Os descritores elencados 

para, cartas, resenhas, editoriais, publicações do tipo: livros; capítulos de livros; 

publicações governamentais, boletins informativos, teses, dissertações, 

monografias/trabalhos de conclusão de curso e estudos que não estivessem no formato 

completo para análise. Como estratégia de busca, primeiramente foi realizado pesquisa 

nos descritores no DeCS (Descritores em Saúde) que tem como objetivo permitir o uso 

de terminologias comum para pesquisa, proporcionando um meio consistente e único 

para a recuperação de informação independentemente do idioma. O DeCS integra a 

metodologia LILACS o presente estudo foram: Atenção Primária a Saúde; 

Enfermagem; Insuficiência Renal Crônica”, os quais foram separados pelos marcadores 

booleanos “and”. A busca do estudo obedeceu as seguintes etapas a saber: Primeira 

etapa, pesquisa exploratória nas bases de dados, a qual procedeu por meio da leitura dos 

títulos dos estudos, sendo salvo em uma pasta aqueles que se enquadravam na proposta.  

Na segunda etapa, procedeu a pesquisa seletiva: a partir dos estudos previamente 

selecionados, foi realizado a leitura de seus resumos. Sendo excluído aqueles que não 

atenderam aos objetivos. E a última etapa, foi realizada através da leitura na íntegra. 

Desta forma na base de dados da BVS foram encontrados na primeira busca 40 estudos 

após segunda etapa, 15 estudos foram selecionados a partir dos títulos, sendo quatro 

estudos selecionados para leitura na íntegra, destes um estudo foi incluído. No portal de 

periódicos da CAPES 10 estudos foram encontrados, nem um atendeu aos critérios. Na 

BEDENF, não houve nem um artigo e na MEDLINE foram encontrados dois estudos, 

após leitura dos títulos ambos foram excluídos; Para questão de análise dos estudo ao 

final da busca e seleção apenas um estudo foi incluído. Em relação as questões éticas, 

por se tratar em pesquisa de base de dados dispensa aprovação do comitê de ética e 

pesquisa com seres humanos. Ressalta-se que os direitos autorais forma respeitados. 

Resultados: A revisão de literatura é um método de pesquisa onde permite 

incorporação das evidencias na pratica clínica. Tem por finalidade reunir e apresentar 

resultados de um determinado tema de modo à sistematizar o conhecimento no tema 

proposto4. Dos quatro estudos selecionados apenas um foi incluso na análise, sendo na 

língua portuguesa. Após leitura minuciosa do estudo, observou-se que o mesmo foi 

desenvolvido na região oeste de Ribeirão Preto SP, em núcleos de saúde da família e 

unidades básicas de saúde. Foi publicado na Revista Enfermagem UERJ do Rio de 

Janeiro no ano de 2010 por uma graduanda em enfermagem, duas docentes enfermeiras 

doutoras e um projeto de iniciação científica do Departamento Enfermagem Geral e 

Especializada, Universidade de São Paulo. Neste estudo os enfermeiros realizaram 

rastreamento da população de risco como o DM e HAS, entretanto não seguiram 

integralmente as recomendações do Ministério da Saúde, concluindo assim que para 

adotar estratégias na assistência   dos enfermeiros na atenção primaria a saúde faz-se 

necessário um aprofundamento maior, sendo indispensável por parte do enfermeiro 

seguir protocolos, adotar estratégias que preparam os enfermeiros para uma efetividade 

da assistência. O estudo mostra que o enfermeiro tem papel fundamental na prevenção e 

progressão da DRC, pois participa diretamente na adesão e possíveis complicações do 

tratamento. Considerações finais: A revisão da literatura permitiu reflexões inerentes 

sobre questões voltadas na atuação do enfermeiro na atenção primária a saúde sobre 

detecção precoce da DRC e suas complicações. O conhecimento da realidade e as 

necessidades identificadas apontam a importância de estratégias voltadas para a 

detecção precoce da DRC visando a abordagem de ações educativas e também 
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preventivas, ou seja, a literatura mostrou importância da capacitação, da conscientização 

e da vigilância do enfermeiro para com os cuidados primários na atenção básica de 

saúde, prevenindo suas complicações e retardando a progressão da patologia, mas 

apresenta escassez de estudos voltados para a prevenção da  DRC na atenção primária. 

Descritores: Enfermagem. Insuficiência renal crônica. Atenção primaria à saúde 

Eixo temático: Pesquisa 
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RESUMO 

Introdução: historicamente, a prestação da assistência na enfermagem ocorreu de 

forma empírica, através da intuição, experiência e compaixão. No entanto, impulsionada 

por Florence Nightingale, a enfermagem passou a ter uma formação alicerçada em 

pesquisas científicas. Quando o enfermeiro realiza pesquisas e busca novas fontes de 

informações, este garante a qualidade, a continuidade e a valorização da produção de 

conhecimento na área da enfermagem, visando melhorar os cuidados da prática 

assistencial.1 Nessa perspectiva, a Prática Baseada em Evidência, definida como uma 

abordagem que integra três elementos -a melhor evidência externa, a experiência clínica 

individual e a escolha do paciente-2, tem se constituído em uma ferramenta para 

qualificar o trabalho em saúde e limitar as práticas habituais, levando a uma maior 

qualidade dos cuidados, além de diminuir os custos de saúde. Dessa forma, auxilia o 

profissional de saúde na sua tomada de decisão e colabora com os serviços para alcançar 

a confiabilidade e a segurança.3 No campo da Atenção Primária à Saúde, 

especificadamente, na Estratégia Saúde da Família, a Prática Baseada em Evidência 

também pode ser empregada, visto que os enfermeiros desempenham diversas funções, 

dentre elas ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e cuidados 

paliativos, com foco no cuidado integral. Para que o profissional enfermeiro desenvolva 

suas atividades acompanhando os avanços científicos, este precisa vencer os desafios de 

manter-se continuamente atualizado. Para tanto, é necessário ser hábil e criterioso na 

forma de decidir suas fontes de informações. Objetivo: identificar as principais fontes 

de informações, utilizadas para tomada de decisão, pelos enfermeiros que atuam na 

Estratégia Saúde da Família, do município de Chapecó, Santa Catarina. Método: trata-

se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. O cenário da pesquisa 

contemplou todas as unidades de saúde do município de Chapecó que possuem equipe 

com Estratégia Saúde da Família. A pesquisa foi realizada entre os meses de julho e 

agosto de 2016. Foram incluídos todos os enfermeiros, totalizando 49 participantes, 

porém, oito não participaram devido a ausência no período da coleta de dados e atuação 

inferior há seis meses no serviço. A coleta de dados ocorreu por meio de um Roteiro de 

Questões Auxiliares, aplicado pelos pesquisadores nos locais de trabalho dos 

envolvidos. Analisou-se os principais tipos de informações, mediante uma questão de 

múltipla escolha, sendo as opções: protocolos, internet, cursos, telessaúde, revistas 
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científicas, opinião de colega, experiência própria e outros. Solicitou-se aos 

profissionais que assinalassem as três principais fontes de informações que buscam para 

tomada de decisões na sua rotina de trabalho. Para análise dos dados, inicialmente, 

foram digitadas as variáveis investigadas em uma planilha formatada do programa Excel 

e transportados para o software Statistical Package for the Social Sciences, versão 22.0. 

Neste programa foram realizados, cálculos de medidas de posição e de dispersão. O 

estudo seguiu as diretrizes da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisas realizadas em seres humanos e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, sob o parecer de número 

1.573.371. Resultados/Discussão: participaram 41 enfermeiros, a maioria (95,1%) 

eram do sexo feminino, com idade média de 37,54 anos. No tocante as principais fontes 

de informação que os enfermeiros utilizam para a Prática Baseada em Evidência em seu 

trabalho, a internet (sites Google) surgiu como a principal opção (82,9%), na sequência 

os protocolos, disponibilizados pelo Ministério da Saúde (80,4%), e por fim as revistas 

científicas (18,9%). Acredita-se que o alto uso de sites do Google, em geral, ocorra em 

virtude da alta carga de trabalho, a qual limita o tempo para uma busca refinada em 

portais de periódicos e/ou pelo pouco conhecimento e habilidade para fazer essa busca e 

selecionar as melhores evidências científicas.3,4 Além disso, em muitos casos, os 

profissionais apresentam dificuldades para operacionalizar as etapas da Prática Baseada 

em Evidência, como converter a necessidade de cuidado identificada em uma pergunta, 

realizar a busca na literatura, selecionar as informações, interpretar e aplicar as 

evidências científicas disponíveis.3 O uso de protocolos foi segunda fonte de 

informação mais utilizada, como recurso para tomada de decisão, entre os enfermeiros 

da Estratégia Saúde da Família. Resultado semelhante foi encontrado com um estudo 

realizado com 95 enfermeiros, no norte de Portugal, em contrapartida, a consulta em 

revistas científicas foi uma das estratégias menos utilizadas.4 Essa atitude justifica-se na 

medida em que o Ministério da Saúde disponibiliza os materiais para nortear as ações da 

Estratégia Saúde da Família. Salienta-se que os protocolos são considerados 

instrumentos fundamentais na organização do processo de trabalho e na resolubilidade 

das ações de saúde, mas, embora úteis e necessários, o seu emprego apresenta limites, 

pois pode restringir-se a atos e procedimentos preestabelecidos, não respondendo às 

reais demandas em diferentes situações e realidades locais.5 Entende-se que realizar 

uma Prática Baseada em Evidência de forma integral, requer dos profissionais da saúde 

uma capacitação para o desenvolvimento de estratégias que auxiliem a utilização de 

pesquisas científicas no cotidiano, a fim de transpor a dicotomia entre teoria e prática.1 

Conclusão: os resultados desse estudo revelam que os enfermeiros que atuam na 

Estratégia Saúde da Família do município de Chapecó, utilizam como principais fontes 

de informações, para tomada de decisão nas suas práticas assistenciais, primeiramente 

aos sites do Google, seguido dos protocolos, disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 

e por fim as revistas científicas. Entende-se que profissional de saúde deveria ser capaz 

de discernir a força e fraquezas das informações, avaliar e utilizá-las criticamente para 

poder generalizar a evidência. Acredita-se que para alcançar esse feito, é necessário 

fortalecer a formação desses profissionais, melhorando seus conhecimentos e 

habilidades para a busca de evidência, na graduação, além de proporcionar meios para a 

continuação da pesquisa nos serviços, que pode dar-se-á através de parcerias com as 

instituições de ensino. Contudo, mais estudos, na área da enfermagem, são necessários 

para compreender e reconhecer possíveis barreiras no intuito de consolidar a Prática 

Baseada em Evidência, tendo em vista, que o desenvolvimento dessa 

abordagem possibilita aos serviços de atenção primária assistir as pessoas de forma 

mais eficiente e resolutiva. Conclui-se que ser capaz de buscar e selecionar as melhores 
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fontes de informações é um passo crucial para o efetivo uso da Prática Baseada em 

Evidência. 

Descritores: Enfermagem Baseada em Evidência; Atenção Primária à Saúde, Estratégia 

Saúde da Família; Enfermagem.   

Eixo temático: Pesquisa. 

Financiamento: Capes/CNPq. 
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RESUMO 

Introdução: A integralidade da assistência é um dos princípios norteadores das práticas 

e serviços que compõe o Sistema Único de Saúde (SUS)1. Na perspectiva do cuidado 

integral, a assistência deve articular ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação, 

considerar as dimensões biopsicossociais dos indivíduos,  e interligar de forma contínua 

em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde1. No contexto da obstetrícia, as 

políticas, programas e portarias já existentes ainda não conseguiram romper o modelo 

hegemônico constituído historicamente no Brasil2. Desta maneira, não impactaram 

significamente na integralidade do cuidado, consistindo em um obstáculo para a 

concretização de uma atuação humanizada que oportunize uma maior qualidade da 

atenção ao parto e nascimento. Destarte, o cuidado no ciclo gravídico-puerperal 

necessita atender todas as singularidades que envolvem a mulher. Nesse sentido, deve-

se contar com uma atuação multiprofissional pautado no respeito à fisiologia do ciclo 

gravídico-puerperal, da mesma maneira que ocorra a comunicação e 

corresponsabilização na promoção da autonomia da mulher, de forma que a mesma 

possa participar ativamente desta fase3. Objetivos: Compreender o cuidado obstétrico 

multiprofissional prestado às mulheres em período gravídico-puerperal no Centro 

Obstétrico e Maternidade de um hospital público do oeste catarinense. Método: O 

presente estudo faz parte do projeto de pesquisa “Produção do cuidado de mulheres no 

ciclo gravídico-puerperal: Como construir a integralidade na atuação multiprofissional 

obstétrica em um hospital público o oeste catarinense”, que tem vínculo com o 

Componente Curricular intitulado “Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I)” da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). O projeto será submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFFS. Trata-se de um estudo de caso do tipo exploratório, 

descritivo com uma abordagem qualitativa. O estudo será desenvolvido no Centro 

Obstétrico e Maternidade da Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira - Hospital 

Regional do Oeste Catarinense (HRO) no município de Chapecó, que localiza-se no 
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oeste de Santa Catarina. Nesta pesquisa, utilizaremos duas fontes de evidências para a 

produção dos dados: entrevistas semiestruturadas e análise documental em prontuários. 

Sendo que para a dimensão de compreensão e análise do processo de trabalho, serão 

entrevistados os profissionais enfermeiros(as), técnicos(as) de enfermagem, 

médicos(as), nutricionistas, psicólogos(as) e assistentes sociais com idade superior ou 

igual aos dezoito anos, e que trabalhem há pelos menos um ano no Centro Obstétrico e 

Maternidade, por meio de um roteiro semiestruturado. Ademais, este roteiro será 

composto por três eixos. O primeiro será referente à caracterização dos profissionais, o 

segundo, de interesse comum, contendo questões que aparecerão também no roteiro de 

entrevista das parturientes e puérperas, e, o último será composto de perguntas 

específicas. Já para explorar acerca do cuidado prestado pela equipe multiprofissional, 

serão entrevistadas parturientes e puérperas no Centro Obstétrico e Maternidade com 

idade igual ou superior aos dezoito anos, que sejam nulíparas e multíparas, e com 

gravidez de baixo risco, por meio de um roteiro semiestruturado, este que será composto 

por três eixos também. Sendo o primeiro referente à caracterização das parturientes e 

puérperas, o segundo, será de interesse comum, e o último será composto de perguntas 

específicas. E, também fazer-se-à análise documental em prontuários por meio de um 

roteiro semiestruturado, que conterá dois eixos. Sendo o primeiro de informações 

gerais, e o segundo, uma análise/observação do cuidado prestado pela equipe 

multiprofissional. Desta forma, elaborou-se um Termo de Compromisso Livre e 

Esclarecido para os profissionais e para as parturientes e puérperas, no qual constarão 

todas as informações da pesquisa, nesse sentido, serão respeitadas as preconizações das 

resoluções 466/2012 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Ademais, os dados serão 

analisados a partir da triangulação, com a finalidade de possibilitar a complementação 

das informações geradas por cada uma das estratégias de pesquisa, aprofundando o 

conhecimento e a compreensão do caso em estudo. Resultados/Discussão: A principal 

contribuição científica do estudo será a compreensão e análise do processo de trabalho 

da equipe multiprofissional do Centro Obstétrico e Alojamento Conjunto, bem como 

identificar as potencialidades e fragilidades desses profissionais no que tange a 

multiprofissionalidade e explorar a perspectiva das parturientes e puérperas em relação 

ao cuidado ofertado, possibilitando a conformação de protocolos, manuais, novas 

rotinas de trabalho visando maior qualidade no atendimento e propiciando partos e 

nascimentos mais humanizados. Vale enfatizar que, a atuação de alguns profissionais de 

saúde na assistência ao parto e nascimento permanece voltada ao modelo hegemônico 

biomédico, que valoriza ao intervencionismo e a institucionalização dessas ações5. 

Nesse contexto, as mulheres são submetidas a muitos procedimentos mecanicistas, e até 

mesmo isolados. Isso retrata a não integralidade do cuidado, pois não contempla o 

binômio em todas as suas necessidades. Para o Ministério da Saúde (MS), o 

intervencionismo excessivo presente no contexto obstétrico tem ocasionado danos no 

aspecto biopsicossocial para as mães e recém-nascidos4. Assim sendo, o momento do 

nascimento transformou-se em um momento patológico, medicalizado, que necessita de 

hospitalização e intervenções desnecessárias da equipe multiprofissional, deixando de 

ver o nascimento como um evento natural4. À vista disso, a atuação obstétrica no ciclo 

gravídico-puerperal necessita atender todas as questões que envolvem as mulheres. 

Nesse sentido, deve-se contar com um atendimento pautado no respeito à fisiologia da 

gravidez e do parto, considerando também os aspectos psicológicos e socioculturais, 

dimensões físicas, contexto social, econômico, e em todas as suas faixas etárias, sob a 

luz da integralidade no que discerne a atuação multiprofissional4. 

Conclusão/Considerações: Portanto, percebe-se que a atuação obstétrica 

multiprofissional no que tange ao parto e nascimento, deve ultrapassar o conceito do 
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corpo sob a ótica fragmentada e intervencionista do modelo biomédico. Neste ínterim, é 

necessário resgatar o processo de construção da saúde obstétrica, de modo a considerar 

os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais do binômio mãe-bebê-pai para, 

assim, alcançar reflexões sobre as possibilidades de práticas multiprofissionais 

obstétricas. Portanto, compreende-se a necessidade de fomentar essas discussões na 

formação acadêmica, para formar profissionais em saúde críticos e reflexivos, bem 

como, estimular o trabalho multiprofissional, e fortalecer as transformações necessárias 

no âmbito do cuidado à mulher e ao neonato sob a luz da política de humanização, no 

que tange ao cuidado obstétrico, centrando na autonomia das mulheres enquanto 

protagonistas de direitos, possibilitando um cuidado integral na assistência à mulher, ao 

bebê e à família. 

Descritores: Assistência Integral à Saúde; Obstetrícia; Equipe de Assistência ao 

Paciente. 

Eixo Temático: Pesquisa. 
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RESUMO 

Introdução: Durante a gestação, as mulheres padecem na decorrência de um aumento 

do metabolismo basal, que por conseguinte tem se um aumento as suas necessidades 

energéticas. Para o desenvolvimento do feto e da placenta ocorrem modificações 

fisiológicas no organismo da gestante, o qual necessita de um subsídio suplementar de 

nutrientes. Dessa forma, irá ocorrer no organismo materno um processo de adaptação 

natural, o qual vai desencadear um acréscimo nutricional. 2 Nos países que estão em 

desenvolvimento comumente são afetados por déficit de alguns micronutrientes o que 

resulta em uma privação de determinados alimentos. Entretanto, países que são 

subdesenvolvidos, também podem vir a ter esse déficit de nutrientes, quando ocorre 

carência desse nutriente torna-se necessário a suplementação do mesmo. A deficiência 

de cálcio e de paratormônio (PTH) nas gestantes e seus filhos é um problema de saúde, 

com consequências graves à saúde de ambos. 3 O cálcio auxilia na formação do feto, 

quanto na coagulação sanguínea e no fluxo de nutrientes para o mesmo, contribuindo 

também na formação do esqueleto do bebê e por conseguinte fortalecendo seus ossos e 

dentes. O paratormônio é o hormônio secretado pelas glândulas paratireóides, o qual 

atua aumentando a concentração dos níveis de cálcio e diminuindo a de fosfato. Além 

dessas funções, ele também regula nos rins várias funções nas células epiteliais, dentre 

elas a ativação da enzima na síntese de calcitriol sendo a forma ativa da vitamina D e no 

transporte de cálcio, fosfato entre outros. Essa manutenção é sustentada através da 

absorção intestinal de cálcio.1 Dessa forma, a secreção do PTH acontece em resposta à 

hipocalcemia e por conseguinte inibido pela hipercalcemia, atuando como um dos 

mecanismos mais relevantes no controle homeostático frenético para os níveis de cálcio 

no organismo. O cálcio auxilia na diminuição do risco de hipertensão e de pré-
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eclâmpsia na gestação.2 A ingestão de pouco cálcio torna-se um problema em qualquer 

idade, mas quando se trata de gestantes a situação pode vir a ser mais grave.1 Objetivos: 

Verificar os níveis de cálcio e de paratormônio de gestantes em acompanhamento em 

um serviço especializado na cidade de Chapecó e correlacionar com o estado de saúde 

da mulher evidenciado através de questionário. Método: A pesquisa possui caráter 

intervencional, longitudinal, com análise quantitativa, realizada em uma clínica no oeste 

catarinense. A amostragem foi selecionada através de convite para a participação a 

partir da confirmação pelo obstetra do uso ou não da suplementação de cálcio. A coleta 

de dados ocorreu por meio de entrevista. O período da coleta de dados ocorreu entre 

novembro e dezembro de  2017. Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado 

“Síndromes Hipertensivas Gestacionais (SHG): análise da correlação clínica com as 

repercussões do leito vascular placentário de gestantes de alto risco” que obteve 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade 

Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó-SC sob parecer nº 2.081.086 e o CAAE nº 

67328417.3.0000.5564.Resultados/Discussão: Nossa amostra incluiu 9 gestantes, 

sendo que 3 (33,3%) realizaram suplementação de cálcio e 6 (66,6%) não realizaram a 

suplementação com cálcio. Os níveis de cálcio se encontravam aumentado em 9,1% 

naquelas que realizaram a suplementação em relação às que não realizaram a 

suplementação. Porém, em relação ao paratormônio observou-se que as gestantes que 

realizaram suplementação de cálcio os níveis foram 6,6% mais baixos quando 

comparado com as que não realizaram a suplementação. Quanto às características, 

foram evidenciadas gestantes primíparas 4 (44,44%) e gestantes multíparas 5 (55,55%). 

Alguns estudos demonstram que a suplementação de cálcio associou-se à redução da 

hipertensão e da pré-eclâmpsia em pacientes de alto risco e que apresentavam dieta 

pobre em cálcio, sem efeito sobre a morte fetal e neonatal.4 Com base nesses dados, 

recomenda-se suplementação de cálcio à gestantes de alto risco e comunidades que 

ingerem baixa quantidade desse nutriente, sendo ainda necessários novos estudos4. A 

deficiência de vitamina D (DVD) é sugerida como um problema de saúde pública em 

muitos países, e o grupo de gestantes foi identificado sendo de alto risco, em quem a 

prevalência de DVD oscila entre 20-40%. A principal fonte de vitamina D, também para 

a produção endógena é a exposição solar adequada. Apesar de reconhecer-se que a 

suplementação com vitamina D é efetiva na prevenção da DVD, muitas crianças nascem 

com deficiência. 3 Conclusão/Considerações: Na gravidez, a mulher requer de uma 

demanda maior de nutrientes, entre eles, o cálcio. Devido às alterações hormonais, o 

aumento da taxa de utilização pelos ossos, em decorrência da diminuição de reabsorção 

óssea e em função do acréscimo da absorção intestinal, existente nesta fase. Por conta 

disso, da demanda do nutriente ser aumentada, não se é possível, na maioria dos casos 

atingir a cota necessária somente com a alimentação, mesmo mantendo uma dieta 

saudável e rica em cálcio. 1 Daí, a necessidade de complementar a ingestão do nutriente 

por meio da suplementação com cálcio. Além de muitos studos demonstrarem a 

existência da relação entre o aumento na pressão arterial e diminuição do cálcio, razão a 

qual o suplemento do mineral essencial ao longo da gestação poderia reduzir 

morbidades, como também evitar mortalidades decorrentes dessa doença.4 Desse modo, 

observou-se quanto a necessidade desse mineral durante a gestação e os benefícios do 

mesmo, considerando assim, a importância da avaliação nutricional da gestante, durante 

e principalmente no início do pré-natal. Para o estabelecimento de parâmetros, bem 

como, avaliar fatores de risco e as necessidades de nutrientes necessários para este 

período. Sendo assim, torna-se indispensável as orientações nutricionais na abordagem 

do pré-natal, com o intuito de reduzir as complicações geradas durante a gestação. 

Monitorar rotineiramente os níveis séricos do sangue, incluindo o nível de cálcio, seria 
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uma medida preventiva e precoce de detectar possíveis alterações representadas diante 

de uma diminuição desse nutriente, visto que, a maioria das mulheres durante a gestação 

apresentam um déficit nesse componente fundamental para o organismo.3 

Utilizar estratégias de prevenção durante a gravidez se torna medida importante em 

gestações de alto risco. Observou-se neste estudo que devem ser realizadas intervenções 

baseadas em evidência, para melhor assistência prestada. Mas que, acerca do tema 

descrito existe uma escassez no campo da pesquisa e que são necessários estudos de 

larga escala para identificar a verdadeira relação do cálcio e suas implicações na 

gestação.4 

Descritores: Gravidez; Alimentação; Suplementação. 

Eixo temático: Pesquisa 

Financiamento: FAPESC 
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RESUMO 

Introdução: Atualmente, o desdobramento do risco psicossocial com maior evidência 

epidemiológica é a violência(1). A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera 

violência no trabalho como o uso da força ou do poder, real ou ameaças, contra si 

próprio, outras pessoas ou grupos, ocasionando lesão, morte, danos psicológicos ou 

privação(2), essa violência pode ser expressada de diversas formas, tais como: física, 

psicológica, verbal, sexual, social e moral.1 Além disso, a OMS2 afirma que a violência 

no trabalho atinge milhões de trabalhadores em todo o mundo, tornando-se cada vez 

mais uma questão de direitos humanos e atingindo de forma significativa a eficiência e 

qualidade da assistência prestada pelas organizações. Os trabalhadores de enfermagem, 

diariamente ficam expostos a situações de violência(3), o que repercute de forma 

complexa na saúde do trabalhador e na assistência por ele prestada. A violência no 

processo de trabalho da enfermagem pode ser feita pelo usuário do serviço de saúde, por 

outros servidores, pela equipe em que mantém maior proximidade, como também pela 

chefia. A violência é de maior frequência a esses trabalhadores por estarem mais 

próximos às atividades de cuidados diários, mantendo contato direto com o paciente, 

portanto a insatisfação do usuário para com o serviço é colocada principalmente sobre o 

profissional de enfermagem(1). A violência no ambiente do trabalho é toda ação que 

incide ou comportamento de uma pessoa contra outra que leve à agressão, ofensa, 

prejuízo ou humilhação em seu trabalho ou como consequência do mesmo(2). Neste 

propósito o trabalhador da saúde é considerado como um dos que estão sob alto risco 

em todos os espaços de trabalho. Objetivos: analisar as implicações da violência no 

processo de trabalho da Enfermagem no ambiente hospitalar e para a saúde destes 

trabalhadores. Ainda, identificar as características sociodemográficas e laborais dos 

trabalhadores de enfermagem e diferentes tipos de violência sofrida. Método: estudo 

com abordagem quanti-qualitativa. O local da pesquisa foi um hospital público no Sul 

do Brasil. Os participantes foram 198 trabalhadores de enfermagem, entre enfermeiros, 
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técnicos e auxiliares de enfermagem, selecionados por sorteio aleatório. Na coleta de 

dados foi utilizado um instrumento para levantamento da violência, Survey Questionaire 

Workplace Violence in the Health Sector e uma entrevista com 15 profisionais que 

participantes da primeira etapa e que sinalizaram ter vivido um ou mais episódios de 

violência nos últimos 12 meses. A coleta ocorreu de outubro de 2014 a novembro de 

2017. As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão ou mediana 

e amplitude interquartílica. As variáveis categóricas foram descritas por frequências 

absolutas e relativas. Para comparar médias. O teste t-student para amostras 

independentes foi aplicado. Em caso de assimetria, o teste de Mann-Whitney foi 

utilizado. Para avaliar a associação entre as variáveis categóricas, os testes qui-quadrado 

de Person ou exato de Fisher foram utilizados. Para controle de fatores confundídores, a 

análise de Regressão de Poisson foi aplicada. O nível de significância adotado foi de 5% 

(p≤0,05) e as análises foram realizadas no programa SPSS versão 21.0. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da HCPA (parecer n° 933.725) e o estudo contemplado 

com financiamento da Fundação de Amparo a Pesquisa de Santa Catarina (FAPESC), 

integrando também uma macropesquisa desenvolvida em outros hospitais do Sul do 

país. Resultados: entre os participantes do estudo 25,8% da amostra da etapa 

quantitativa eram enfermeiros, 71,2% técnicos de enfermagem e 3,0% auxiliares de 

enfermagem, sendo 84,2% do sexo feminino. Foram identificados como fatores 

associadas com a violência: contato físico frequente com os pacientes, número de filhos, 

preocupação com os episódios e posição de chefia. Profissionais que têm contato físico 

com os pacientes e estão em cargo de chefia apresentam uma probabilidade de sofrer 

violência no ambiente de trabalho, sendo o profissional médico o perpetrador mais 

frequente. Na etapa qualitativa aspectos singulares do fenômeno estão sendo 

desvelados, especialmente a relação com a segurança do paciente. Em análise, a maioria 

dos profissionais relatou após ter sofrido alguma violência se sente desmotivado e por 

muitas vezes a demanda de trabalha compromete a segurança do paciente. Além disso, o 

colega de trabalho foi o perpetrador mais comum, sendo medidas de prevenção e 

punitivas não emergiram nas duas etapas de pesquisa, revelando a banalização do 

fenômeno na realidade pesquisada. O conjunto dos achados permitiu também identificar 

que os sentimentos gerados a partir dessas experiências com a violência, além de 

gerarem consequências para a vítima interferem diretamente em sua relação com o 

ambiente e a equipe de trabalho, podendo ser um fator tanto de fortalecimento para a 

equipe, que busca formas para o enfrentamento dessas situações, como também, pode 

influenciar para uma relação fragilizada, dificultando a comunicação e o 

desenvolvimento das atividades laborais. Assim, tem repercussão no processo de 

trabalho, na condição de física e psíquica da forma de trabalho, no modo de cuidar e, 

consequentemente interfaces na assistência prestada aos usuários. Conclusão: O estudo 

revelou a existência de violência no ambiente hospitalar e sua influência negativa sobre 

os trabalhadores. O fenômeno se destaca como problema de saúde pública que pouco 

tem sido identificado, mensurado e prevenido. A escassez de trabalhadores para exercer 

as atividades no setor de saúde é uma das causas que gera a violência, pois o estresse 

causado pelo excesso de trabalho interfere nas relações interpessoais, muitas vezes 

fragilizando o trabalho em equipe, o que acaba diminuindo a qualidade da assistência 

prestada ao paciente, podendo gerar situações de conflito também com familiares e 

acompanhantes. Para a redução do estresse gerado no ambiente de trabalho é 

indispensável à implementação de estratégias de combate da violência, incluindo as 

ferramentas que qualificam o processo de trabalho da enfermagem 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: a violência repercute no desgaste dos 

trabalhadores de enfermagem, ocasionando muitas vezes absenteísmo e afastamentos 
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em decorrência ao surgimento de doenças somatizadas. O melhor planejamento do 

processo de trabalho e a garantia de recursos necessários para o bom funcionamento do 

serviço podem ser considerados fatores associados a proteção destes trabalhadores e 

promotores da Cultura de Segurança dos usuários. Nesse sentido, retoma-se que 

ferramentas como o Processo de Enfermagem, Protocolos, Resoluções devem fazer 

parte da rotina diária da equipe de enfermagem, garantindo aos mesmos a autonomia 

necessária para desenvolvimento do cuidado focado no melhor atendimento ao paciente 

garantindo uma assistência segura e humanizada. 
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RESUMO 

Introdução: Nos dias atuais, torna-se difícil manter a saúde pessoal, familiar e da 

comunidade, visto que as pessoas são submetidas diariamente a estresse, não dispondo 

de uma alimentação adequada e de momentos de relaxamento e descontração para 

espairecer. Nesse contexto, a atenção primária em saúde tem buscado promover meios 

de proporcionar a saúde e compartilhar informação com as pessoas e comunidade, a fim 

de garantir ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e contribuir para a 

manutenção de uma vida saudável e de qualidade¹. As crianças e adolescentes estão 

expostos a diversas situações de vulnerabilidade, necessitando ter uma assistência 

adequada, com ações de promoção de saúde diferenciada, para que seja atrativa e 

efetiva, de forma a integrá-los em atividades saudáveis, buscando minimizar o tempo 

ocioso e ou de excesso de jogos eletrônicos. Assim, é essencial buscar métodos de 

promover a saúde na infância e na adolescência, para evitar que este público enfrente 

situações de desamparo e problemas evitáveis, buscando um desenvolvimento 

saudável². A música é uma das práticas utilizadas para levar saúde e lazer às crianças e 

adolescentes, proporcionando momentos de conforto, reduzindo a tensão, os 

sentimentos de dor e ansiedade, assim como o prazer de cuidar de si e do outro³. 

Também possibilita a socialização e interação entre quem canta, ouve e/ou dança, 
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criando vínculos e momentos de lazer e descontração. Nesta perspectiva, com os 

inúmeros benefícios da música para a saúde dos indivíduos, em 2014 criou-se o projeto 

de extensão “Promovendo a saúde da criança e do adolescente através da música e ações 

educativas”, desenvolvido por docentes e discentes do curso de Enfermagem, da 

Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, em parceria com uma escola estadual de 

um bairro carente de ações culturais e lazer, do município de Chapecó/SC. O projeto 

surgiu com o intuito de promover a saúde da criança e do adolescente a partir da 

utilização da música, promovendo uma vida saudável, diminuindo o tempo ocioso dos 

participantes, assim como propiciar momentos de aprendizado mútuo, cultura e lazer 

por meio do canto coral. Após o início das atividades e reuniões com a equipe escolar, 

em 2015 percebeu-se a necessidade de ampliar as ações e estratégias para a promoção 

de saúde na escola, tornando o projeto um programa de extensão, intitulado “Educação, 

saúde e música: entrelaçando ações para uma vida saudável na infância e no adolescer”, 

com dois projetos de extensão, sendo um voltado para atividades educativas no espaço 

escolar e outro ligado diretamente à música como promotora da saúde, de onde nasceu o 

Coral Encanto. Objetivos: Compartilhar vivências e a trajetória do programa de 

extensão “Educação, saúde e música: entrelaçando ações para uma vida saudável na 

infância e no adolescer”. Método: A partir do programa, formou-se o Coral Encanto, 

composto por aproximadamente 35 crianças e adolescentes, matriculados na escola 

parceira. Os ensaios eram realizados semanalmente, no ambiente escolar, sob a regência 

da enfermeira e coordenadora do programa, também docente do curso de Enfermagem 

da universidade. O repertório musical do coral continha músicas que tratavam de temas 

envolvendo a família, a sociedade, a amizade, o amor, celebrar a vida, entre tantos 

outros, que eram discutidos com os envolvidos no processo, antes de as músicas serem 

entoadas. Mensalmente, os responsáveis pelo projeto, com o apoio da direção escolar, 

organizavam atividades diferenciadas, para promover descontração e a interação da 

equipe com os alunos participantes, além de também proporcionar momentos de troca 

de conhecimento, criatividade e cultura aos envolvidos. Em datas comemorativas, 

também eram realizados momentos lúdicos com muita brincadeira e reflexão, 

permitindo o autoconhecimento e a troca de experiências. Além dos ensaios, o grupo 

também realizava apresentações tanto na escola, como em Chapecó e em municípios 

vizinhos, resultando na visibilidade do Coral e da universidade, além de proporcionar 

momentos agradáveis e felizes para os familiares e para o público que assistia e se 

encantava com as apresentações. Para as apresentações, foram organizados uniformes 

com camisetas e moletons para os integrantes do Coral Encanto, com o auxílio da 

universidade, da escola e dos pais dos participantes. Resultados/Discussão: Durante a 

trajetória do Coral, houve diversos convites e apresentações nos mais distintos locais, 

como na Empresa Aurora Alimentos, que foram realizadas em duas unidades 

localizadas em Chapecó/SC, no Centro de Eventos, no Complexo Esportivo Verdão, na 

Universidade Federal da Fronteira Sul, na Unochapecó, em escolas do município, na 

praça central de Chapecó, em diversos eventos da Secretaria Estadual de Educação de 

Santa Catarina, em Unidades de Saúde e em atividades em Associação de bairros de 

Chapecó, em municípios vizinhos da região, entre outros. Para o deslocamento do Coral 

até os eventos, contou-se com o apoio da universidade e da escola para realizar o 

transporte, porém, no ano de 2017, nem a universidade e nem a escola dispunha de 

verba para auxiliar, tornando-se complicado a continuidade das ações do coral fora do 

ambiente escolar. As apresentações estimulavam a participação dos alunos, fazendo 

com que frequentassem semanalmente, sem faltas, aos ensaios. A partir do programa, 

surgiram também outros projetos, como de pesquisa, intitulado “A percepção de 

crianças e adolescentes sobre a utilização da música como meio de promover a saúde” e 
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outro de cultura, intitulado “Música, dança e teatro: saúde, lazer e cultura na 

comunidade”. No entanto, com a falta de transporte, que acarretou na redução de 

apresentações mensais, começou a ficar difícil a manutenção do programa de extensão. 

Em novembro de 2017, as ações e atividades do programa de extensão chegaram ao fim, 

encerrando com a apresentação do show “Cantando o Brasil”, realizado no auditório da 

escola parceira do programa, envolvendo familiares e a comunidade do bairro, para 

promover um momento de lazer, buscando trazer um pouco das diversas regiões 

brasileiras, apresentando suas culturas e costumes que compõe nosso país. Durante os 

quatro anos de existência continua das atividades de extensão ficou evidente que a 

música, expressa através das ações do Coral Encanto, possibilitou às crianças e 

adolescentes o aumento da autoestima, a redução da ansiedade, do nervosismo em falar 

e cantar em público, assim como, contribuiu para a melhora no desempenho escolar, da 

ampliação cultural, do lazer e interação dos envolvidos. Conclusão/Considerações: Por 

meio das ações do programa de extensão, ficou evidente que a música é uma forte 

ferramenta de promoção a saúde, pois com seus diversos ritmos, sons e letras, a cada 

ensaio, foi possível transformar o estresse em  calmaria, o cansaço em energia, a tristeza 

em alegria, bem como permitiu que os momentos compartilhados entre as crianças, 

adolescentes e acadêmicas de enfermagem fossem de muita troca e aprendizado mútuo, 

contribuindo para o aumento da qualidade de vida e da saúde de todos os envolvidos. 

Participar do programa engrandeceu todos as acadêmicas, pois foi desenvolvimento 

muitas ações e atividades que contribuíram para o crescimento profissional e pessoal, 

mas, além disso, a equipe do programa tornou-se uma família, buscando sempre a 

união, o fortalecimento de ações para o bem comum e a construção de seres mais 

conscientes e ativos no meio social, em prol da saúde comunitária. 

Descritores: Criança; Adolescente; Promoção da música; Música. 

Eixo temático: Extensão 
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RESUMO  

Introdução: O cuidado refere-se, amplamente, às relações existentes entre os seres 

vivos, ou seja, é mais que um momento de atenção ao indivíduo, mas também é uma 

atitude de preocupação e envolvimento de amor e afeto, um cuidado que perpassa em 

todos os níveis do processo saúde-doença, a partir de ações que promovam a saúde, 

previnam, curam e reabilitam o indivíduo¹. Para isso, atualmente, tem-se investido em 

estratégias que auxiliem para a realização desse cuidado, como por exemplo, a Terapia 

Assistida por Animais (TAA) a qual tem sido desenvolvida desde a década de 1950 por, 

majoritariamente, psicólogos e psiquiatras². No entanto, com o passar do tempo, a TAA 

tem sido amplamente divulgada em hospitais, clínicas, ambulatórios e utilizada pelo 

profissional Enfermeiro, como uma aliada no processo terapêutico de recuperação, pois 

atua como suavizadora da tensão e do medo presentes no processo de saúde-doença2. 

Sendo uma das alternativas da TAA, a cinoterapia, em que o cão é o coadjuvante, é um 

grande facilitador, especialmente, no processo de hospitalização de uma criança3. A 

estadia da criança em um ambiente hospitalar é estressante e traumática tanto para o 

paciente, quanto para os familiares e, perante isso, cabe ao Enfermeiro, desenvolver 

estratégias lúdicas, que permitam aproximar o mundo da criança ao mundo do hospital, 

a fim de minimizar possíveis sentimentos negativos e proporcionar um atendimento 

mais humanizado e focado na melhora da qualidade do cuidado prestado². Objetivo: 

Relatar as vivências oriundas do Projeto de Extensão Cãopanheiro, apresentando a 

cinoterapia como uma alternativa do cuidado na assistência de Enfermagem para 
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crianças hospitalizadas. Método: Trata-se de relato de experiência fundamentado pelas 

visitas realizadas em um hospital do Oeste de Santa Catarina, por meio do Projeto 

Cãopanheiro: promovendo a saúde e a qualidade de vida de crianças por meio das 

intervenções assistidas por animais vinculado a Universidade Federal da Fronteira Sul, 

Campus Chapecó (UFFS/SC), o qual ocorre desde 2016. As visitas são realizadas, 

semanalmente, e contam com a presença da Cãopanheira Sofia, sendo adestrada para tal 

função que é conduzida por acadêmicas do curso de graduação em Enfermagem da 

UFFS/SC. O cão é cedido do Pet Shop o qual foi escolhido por se adequar às exigências 

para tal atividade. Antes de cada visita, a Cãopanheira passa por consulta veterinária, 

além do banho, realizado, no máximo, seis horas antes de adentrar ao hospital. O 

contato com os pacientes acontece nos quartos, sempre levando em consideração a 

vontade da criança de receber o animal e a permissão da equipe de saúde para a entrada 

da Sofia. Após cada interação, o familiar responde a uma avaliação que serve de 

devolutiva para o projeto. Resultados/discussão: Com o decorrer das visitas, percebe-

se que os benefícios vão além da relação entre a criança e cão. Há melhoras no humor 

da criança, da família, das pessoas que participam dessa intervenção bem como dos 

profissionais de saúde e das próprias acadêmicas. Observa-se uma redução da angústia e 

tensão presentes no ambiente, deixando-o mais tranquilo e harmônico. Destaca-se, 

também, os benefícios obtidos para a Sofia, uma vez que ela se sente acolhida pelo 

amor e carinho compartilhado por todos que a cercam. Salienta-se que essa Terapia 

fundamenta-se e preocupa-se com a eticidade, respeito e preza pelo bem-estar dos 

animais em todos os momentos, principalmente durante a preparação do animal antes do 

desenvolvimento da atividade, tendo em vista que ele precisa receber acompanhamento 

veterinário e estar fisicamente saudável4. A execução da TAA deve ser supervisionada 

por profissionais da saúde, que tenham autorização prévia e deve ser documentada e 

avaliada frequentemente4. Além disso, a cinoterapia proporciona a criação de um 

vínculo entre pacientes e cão, auxiliando na redução do estresse e da ansiedade, 

causados pelo desconhecimento do local e pela rotina tradicional do hospital. Fica 

evidente a contribuição da intervenção no processo de hospitalização da criança, a qual 

mostra o quanto é válido as terapias complementares e/ou alternativas. Foi possível 

perceber uma melhora no equilíbrio emocional das crianças que receberam a visita do 

cão, o que auxiliou na sociabilidade, facilitando a interação com a equipe e também com 

familiares. Diante disso, é possível afirmar que a TAA aplicada como um recurso 

terapêutico se faz importante, pois ultrapassa os métodos padronizados já conhecidos no 

campo profissional e acadêmico, e se mostra como uma técnica inovadora e dinâmica, 

com um domínio aberto a novos estudos que irão enriquecer o cenário científico 

profissional. As TAA trazem consigo aspectos importantes de humanização e promoção 

de saúde, pois podem descontrair a tensão das instituições de saúde, melhorar as 

relações interpessoais e facilitar a comunicação entre pacientes e equipe. Possui 

indicação para auxiliar nas diferentes situações clínicas, pois proporcionam benefícios 

emocionais e espirituais para pacientes, melhorando assim a qualidade de vida4. Para as 

crianças que vivenciam uma situação de saúde delicada, os animais possibilitam uma 

melhor adaptação ao novo contexto. Essas atividades incluem ou incorporam animais 

como agentes facilitadores de um processo terapêutico, pois atuam como uma 

alternativa para essa adaptação5. Apesar de os benefícios da TAA ser comprovada por 

meio de pesquisas realizadas nos mais diversos ambientes, ainda encontram-se alguns 

desafios, dos quais o mais presenciado no Cãopanheiro, foi a resistência de alguns 

profissionais em relação a entrada de um cão no ambiente hospitalar. Ademais, tem-se 

alguns imprevistos relacionados ao medo que a criança sente do animal e acaba não 

autorizando a visita. No entanto, observou-se que a entrada de um animal no leito da 
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criança possibilitou um processo de hospitalização menos traumático e, 

consequentemente, mais tranquilo. Destaca-se que a cinoterapia, é um vasto campo de 

pesquisa em algumas áreas da saúde, contudo, na área de Enfermagem verifica-se 

lacuna na produção de conhecimento acerca dessa prática e de como influencia no 

cuidado em saúde. É necessário, portanto, que a TAA aliada a cinoterapia permita uma 

abordagem criativa, que possa facilitar a aprendizagem individual e coletiva, 

proporcionando à criança uma autorreflexão crítica no cuidado de si e do outro. Assim, 

emerge a necessidade de vislumbrar novas estratégias no âmbito hospitalar, por meio de 

práticas de cuidado diferenciadas que venham a contribuir para a melhora da qualidade 

de vida das crianças hospitalizadas.  Conclusão/Considerações: Ressalta-se a 

importância do projeto Cãopanheiro frente ao desenvolvimento de alternativas para a 

transformação do cuidado em saúde, especialmente, do Enfermeiro. Além de promover 

ações que visam amparar as crianças, e familiares em processo de internação hospitalar. 

A TAA, também, auxilia na formação de vínculo entre os profissionais de saúde e da 

criança bem como contribui para um cuidado integral e humanizado contribuindo para a 

formação dos futuros profissionais Enfermeiros. 

Descritores: Terapia Assistida por Animais; Saúde da Criança; Cuidado da Criança; 

Promoção da Saúde.  
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RESUMO  

Introdução: O termo Yoga tem origem indiana de raiz sânscrita “yunj” que significa 

união, ligação. É uma prática milenar descrita nos livros sagrados dos Vedas, que visa o 

equilíbrio entre mente/corpo/alma, trazendo benefícios de ordem motora, cognitiva, 

mental, emocional e social¹. O Yoga não tem uma única forma, um único jeito de 

praticar, existem diversas técnicas, todas com o objetivo de estimular e regular a energia 

humana. São exemplos de técnicas de Yoga: Bhakti Yoga, Gyan Yoga, Hatha Yoga, 

Karma Yoga, Mantra Yoga, Raja Yoga, Swásthya Yôga e o Tantra Yoga2. Em 2017, o 

Yoga foi incluído no rol da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 

no Sistema Único de Saúde - SUS, através da Portaria Ministerial nº 849/2017. As 

Práticas Integrativas e Complementares – PICs, envolvem abordagens à saúde que 

pretendem estimular a promoção, prevenção e recuperação da saúde utilizando métodos 

naturais e tecnologias eficazes e seguras, pautados na escuta, no acolhimento e no 

desenvolvimento de vínculos terapêuticos entre usuário e profissional de saúde, de 

modo a auxiliar no processo saúde-doença e no autocuidado. Foram institucionalizadas 

no SUS no ano de 2006, através da Portaria Ministerial nº 971/06 que incluiu as áreas 

de medicina tradicional chinesa/acupuntura, homeopatia, fitoterapia, medicina 

antroposófica e do termalismo/crenoterapia como práticas complementares3. A Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, em 2017 ampliou o rol de PICs 

ofertadas à população e incluiu a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, 

Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, 

Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga. Em 2018 nova portaria é assinada, 

incluindo as seguintes práticas no rol das PICs: apiterapia, aromaterapia, bioenergética, 

constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, 
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ozonioterapia e terapia de florais, totalizando 29 práticas integrativas e complementares 

que poderão ser ofertadas à população pelo SUS.  Sobre a prática de Yoga, estudos tem 

demonstrado os benefícios da sua utilização nos transtornos de ansiedade, depressão e 

de metabolismo. Também são citados melhora no tratamento de pessoas com problemas 

cardiovasculares e respiratórios, bem como no alívio da dor crônica.  Há relatos de 

benefício também no bem-estar e aumento do estilo de vida saudável4. Em algumas 

escolas e universidades essa prática é utilizada para potencializar o desenvolvimento do 

conhecimento e auxiliar no controle das emoções e no autoconhecimento1. Objetivos: 

relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos da Universidade do Estado de Santa 

Catarina sobre como a prática do Tantra Yoga colabora para manter o equilíbrio das 

emoções, mente e corpo do indivíduo. Método: O programa de extensão universitária 

“Saúde e Equilíbrio” desenvolvido por docentes e discentes do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC está em sua 

sétima edição. Em 2017, ofertou cinco ações, sendo uma delas, a ação “Yoga para a 

comunidade”, que teve o público alvo a comunidade externa a universidade e também a 

acadêmica. Esse programa tinha o objetivo de promover as Práticas Integrativas e 

Complementares junto a profissionais de saúde e comunidade. Essa ação foi realizada 

no auditório do edifício do curso de graduação em Enfermagem e conduzida por uma 

enfermeira com capacitação em Tantra Yoga. As práticas de Tantra Yoga foram 

oferecidas semanalmente, às terças-feiras, das 19 às 20 horas, durante os meses de 

março a dezembro. Para as práticas, o auditório era organizado de modo em que os 

participantes se sentissem acolhidos: com música suave, a temperatura ambiente 

agradável ao clima e com colchonetes para cada participante. A estrutura das 

aulas/práticas consistiu em: nos primeiros 10 minutos a professora fundamentava a 

prática por meio do conhecimento filosófico do Tantra Yoga em conjunto com as 

técnicas corporais. Na sequência era realizada a entoação do mantra Om por 

aproximadamente 5 minutos. Após esse momento, cada participante se posicionava para 

iniciar o desenvolvimento dos asanas por 30 minutos. Os participantes sempre 

observavam os movimentos realizados pela professora e durante este processo, alguns 

pontos eram enfatizados, como: a importância da respiração em cada exercício, a 

correção da postura corporal, a concentração e explicação de cada movimento. Em 

seguida eram realizados os Pranayamas por 5 minutos. Nos 20 minutos finais era 

realizado um momento para a automassagem corporal, de meditação guiada, uma roda 

de conversa e novamente a entoação do mantra Om. Resultados/Discussão: O número 

de participantes variou durante este período: nos meses de inverno a procura diminuiu, 

bem como no período de recesso escolar. Em média participaram oito acadêmicos, dois 

professores do curso de graduação em Enfermagem, dois técnicos administrativos da 

UDESC e duas pessoas externas à universidade, que souberam das aulas de Yoga e 

pediram para participar. Nos encontros semanais, após a professora de yoga explanar 

sobre um tema relacionado ao Tantra Yoga, os participantes se posicionavam nos 

colchonetes para a prática, que consistia em asanas (posturas físicas), pranayamas 

(exercícios respiratórios), dhyana (meditação), os mudras (gestos com as mãos) e a 

automassagem. Pesquisas indicam que os exercícios respiratórios acalmam a mente e 

promovem a boa saúde. Estes achados coincidem com os depoimentos dos participantes 

que relataram sentirem-se mais tranquilos e com os pensamentos organizados depois da 

prática de Yoga. A criação do Yoga é atribuída ao indiano Pantajali, que escreveu os 

oito preceitos ou oito passos para a iluminação. Estes passos, que buscam equilibrar 

corpo, mente e espírito são chamados yamas (conduta social), niyamas (conduta 

individual), asana (posturas físicas), pranayama (exercícios respiratórios), pratyahara 

(abstração dos sentidos), dharana (concentração), dhyana (meditação) e samadhi 
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(hiperconsciência). Em cada momento realizado da prática de Yoga foi considerado os 

oitos preceitos para a iluminação. A automassagem, meditação e a roda de conversa, 

foram pensados como momentos em que os participantes pudessem ter consciência de 

seu corpo e mente, e que pudessem expor seus sentimentos, suas ansiedades, 

compartilhando suas experiências e seus desejos em vários aspectos da vida. Nos 

primeiros messes de implantação do Yoga, os participantes estavam mais inibidos e 

com uma fala mais contida. Ao passar do tempo, essa prática foi se configurando como 

um momento dedicado ao “eu”, sendo prazeroso, acolhedor, consciente e social. Todos 

os participantes, nos últimos messes de desenvolvimento do Yoga, relataram 

diminuição da ansiedade, melhora do sono, diminuição de dores musculares e aumento 

da autoestima. Conclusão/Considerações: A prática do Yoga está em expansão no 

Brasil. Por ser uma atividade que integra corpo, mente e espírito através de práticas 

posturais, respiratórias e meditativas, o yoga, além de proporcionar benefícios físicos, 

traz proveitos mentais e emocionais ao aumentar a resposta positiva na vida dos 

praticantes. Ao promover a prática do Tantra Yoga, o curso de graduação em 

enfermagem da UDESC vai ao encontro do proposto na Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares, que incluiu o Yoga no Sistema Único de Saúde como 

instrumento de cuidado e promoção de estilo de vida saudável. 

Descritores: Terapias Complementares; Enfermagem em Saúde Comunitária; 

Promoção da Saúde. 

Eixo temático: Extensão 

Financiamento: Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC.  
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RESUMO  

Introdução: Com a progressiva expansão da cobertura Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) em todo território brasileiro, esta passou a ser um campo de atuação importante 

para os enfermeiros, proporcionando maior autonomia profissional, bem como maior 

visibilidade ao seu trabalho¹, configurando atualmente o maior espaço de exercício 

profissional do enfermeiro no Sistema Único de Saúde (SUS). O Ministério da Saúde² 

institui algumas das ações primordiais na ESF atribuídas ao enfermeiro, como a atenção 

à saúde aos indivíduos e famílias em todos os ciclos de vida; a consulta de enfermagem, 

a realização de procedimentos privativos, a solicitação de exames complementares, a 

prescrição de medicações conforme protocolos, a execução de diretrizes clínicas e 

terapêuticas, ou outras normativas técnicas; acolhimento com escuta qualificada e 

classificação de risco; estratificação de risco e elaboração de plano de cuidados para as 

pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da 

equipe². Destarte, o cuidado de enfermagem configura-se como fundamental para a 

implementação dos objetivos da ESF. O amplo rol de atividades clínicas, educativas, 

investigativas e gerenciais, executadas pelo enfermeiro faz com que o fortalecimento de 

sua atuação impacte positivamente em mudanças estruturais, organizacionais, de 

qualidade e ampliação do acesso e da resolutividade no que tange à ESF. Isso posto, 

estudar a prática do enfermeiro no âmbito da ESF permite compreender os impactos de 
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suas atribuições para a saúde das coletividades, bem como o significado do processo de 

trabalho no que diz respeito à percepção dele sobre sua prática e os fatores que 

interferem nesse processo3. Objetivos: Avaliar o processo de trabalho do enfermeiro 

nas dimensões do cuidar da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Método: O presente 

trabalho é resultado parcial do projeto de pesquisa “Atenção Primária à Saúde: 

Avaliação da Estratégia de Saúde da Família no Município de Chapecó”, desenvolvido 

de agosto de 2017 a abril de 2018, com previsão de término para o ano de 2020, 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) no parecer nº 2.492.799. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, de 

delineamento transversal na coleta de dados primários. Participaram da pesquisa doze 

enfermeiros de oito Centros de Saúde da Família (CSF) do município de Chapecó, com 

pelo menos três meses de atuação no CSF e 3 anos de atuação na rede municipal de 

saúde. A coleta de dados se deu por meio de formulário fechado compreendendo 

questões sobre o processo de trabalho do enfermeiro no CSF, contendo as alternativas 

de resposta: “Bom”, “Regular” e “Ruim”, considerando-se bom para a melhor 

avaliação, regular para avaliação intermediária e ruim para a pior avaliação. Foram 

utilizadas para este trabalho as seguintes questões: “Como você avalia a realização do 

rastreamento dos pacientes de risco (doenças crônicas, vulnerabilidade 

socioeconômica)?”; “Como você avalia o vínculo e a integralidade no atendimento aos 

usuários do CSF?”; “Você realiza planejamento e plano de cuidados individual e 

multidisciplinar?”; e “Como você avalia a realização de procedimentos privativos do 

enfermeiro (realização de consultas, procedimentos, solicitação de exames, prescrição 

de medicação conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas)?”. As informações 

obtidas foram categorizadas e organizadas em planilhas no programa Microsoft Excel, 

sendo analisadas associadas à base de dados secundários já reunidos pela equipe de 

pesquisa. Resultados/Discussão: O vínculo e o acolhimento constituem-se como 

importantes estratégias de cuidado de enfermagem na ESF, pois promovem a 

responsabilização do profissional da equipe pela saúde da população do seu território de 

abrangência, e ao mesmo tempo estimula a confiança dos usuários no enfermeiro, 

fazendo com que estes adotem melhor as orientações e plano de cuidados propostos 

pelo profissional de saúde. Nos CSF estudados no município de Chapecó-SC 91% dos 

enfermeiros avaliam o vínculo e a integralidade no atendimento aos usuários como bom, 

e 9% consideram regular, demonstrando uma avaliação positiva sobre a formação do 

vínculo profissional-usuário. Este indicador, caracteriza-se como requisito para a 

atuação na ESF, pois apenas através do vínculo é possível identificar as reais 

necessidades de saúde da comunidade, bem como proporcionar o acolhimento adequado 

a população adscrita. Outro aspecto relevante para o processo de trabalho do enfermeiro 

da ESF diz respeito a realização do rastreamento dos pacientes de risco do território, no 

qual apenas 75% dos enfermeiros avaliaram como bom, e 25% classificaram como 

regular. O rastreamento de situações de vulnerabilidade e risco permitem o 

desenvolvimento de um dos mais relevantes propósitos da ESF, a reorganização do 

modelo assistencial com enfoque na cura e doença, para o foco na promoção de saúde e 

prevenção de agravos que visa a qualidade de vida. A realização de planejamento e 

plano de cuidado individual e multidisciplinar também é atribuição do enfermeiro de 

saúde da família, sendo capaz de superar a fragmentação do cuidado ao assegurar a 

continuidade e a resolutividade da assistência em saúde4. Dos enfermeiros das ESF de 

Chapecó participantes da pesquisa 75% afirmaram realizar plano de cuidados individual 

e multidisciplinar, e 25% reconhecem não realizar essa ferramenta de cuidado. Apesar 

da avaliação majoritariamente positiva, esta já configura uma fragilidade no processo de 

trabalho do enfermeiro na ESF pelo número considerável de não realização de plano de 
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cuidados. Por fim, no que tange a autoavaliação da realização de procedimentos 

privativos do enfermeiro como a realização de consultas, procedimentos e protocolos 

estabelecidos pela rede municipal de saúde, 100% dos participantes consideram a 

apreciação como boa, demonstrando alto nível de satisfação com a autonomia no 

processo de trabalho na ESF. Conclusão/Considerações: No decurso do estudo 

ressaltou-se que o exercício profissional da enfermagem é componente fundamental nas 

dimensões do cuidado da ESF, considerando as complexidades e demandas de saúde da 

população. Ainda que associada e complementada por outros saberes profissionais, a 

enfermagem define-se como a ciência do cuidado integral e integrador em saúde por ter 

um corpo de conhecimento ampliado e contextualizado nas dimensões do cuidado5, 

especialmente no contexto da ESF. A partir da análise dos dados obtidos foi perceptível 

a avaliação satisfatória do processo de trabalho do enfermeiro nos CSF do município de 

Chapecó, visto que houve prevalência de avaliações boas e ausência de atribuições 

ruins. Não obstante evidenciou-se a importância de estudos de avaliação e 

monitoramento para estimular a melhoria dos processos assistenciais e qualificação do 

cuidado na ESF.  

Descritores: Enfermeiros de Saúde da Família; Estratégia de Saúde da Família; 

Enfermagem em Saúde Comunitária. 
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RESUMO 

Introdução: O Programa de Extensão “Programa Educação pelo Trabalho (PET) 

Gradua SUS 2016 – 2017 juntamente com o programa de extensão “Nos Caminhos das 

Práxis” gera a integração do serviço-academia-comunidade. Neste contexto foi 

possibilitado para duas acadêmicas do curso de graduação em Enfermagem, 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), campus Chapecó - SC, a experiência de 

realizar atividades de educação em saúde para docentes do município de Quilombo, no 

estado de Santa Catarina. Para facilitar essa interação entre as acadêmicas e os docentes 

do município, alguns recursos didáticos foram explorados. Para final da atividade foi 

realizado uma dinâmica, qual tornou possível observar que os docentes realmente se 

interessaram e absorveram a temática, aproveitando o momento para se 

instrumentalizar. Objetivo: Esse relato vem para descrever e refletir como foi a 

primeira experiência de acadêmicas voluntárias do PET Gradua SUS 2016 - 2017, na 

realização da atividade de educação em saúde solicitada pela Secretária de Saúde da 

cidade de Chapecó em parceria com o projeto de extensaõ da Universidade Federal da 

Fronteira Sul – Campus Chapecó, com intuito de atender a demanda das redondezas. O 
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cunho da atividade realizada foi a promoção de saúde para professores de diversas 

matérias do ensino fundamental e médio, realizada na cidade de Quilombo - Santa 

Catarina, abrangendo também as demais cidades de menor porte na região. Método: 

Relatar a experiência de duas acadêmicas voluntárias do projeto extensão PET, 

salientando como foi esta primeira experiência na realização de ações de saúde, voltadas 

para um público mais homogêneo. Os participantes das ações desenvolvidas pelas 

acadêmicas eram docentes da cidade de Quilombo, Santa Catarina, com ensino superior 

e conhecimento prévio na área. Até o presente momento as acadêmicas só haviam 

realizado ações nas Unidades Básicas de Saúde de Chapecó. A atividade de educação 

em saúde ocorreu em um encontro, com duração de quatro horas, no período matutino, 

mês de julho de 2017. Houve preparação de material e estudos prévios. No evento em 

questão, estavam participando um total de 50 professores do ensino médio e 

fundamental de escolas públicas da região. A intervenção teve com temática “Qualidade 

de Vida e Saúde do Professor: Alimentação Saudável”, objetivando um caráter 

preventivo, sendo realizado de forma interativa, de acordo com a reivindicação da 

Secretaria de Saúde (SESAU) de Chapecó. Para atender essa necessidade, foram 

desenvolvidos slides, contendo uma pirâmide alimentar dinâmica e detalhada, 

destacando os principais grupos alimentares, carboidratos, proteínas, lipídios e fibras, 

seus respectivos benefícios e suas quantidades indicadas para consumo saudável. O 

material foi elaborado sob a luz de cartilhas do Ministério da Saúde. Após esclarecer os 

grupos alimentares, e seus efeitos no metabolismo, foi exercitado uma dinâmica com 

imagens, contendo de pratos com alguns alimentos, quais os participantes deveriam 

apontar a classificação de cada alimento e sua importância no balanço da dieta diária, 

possibilitando para um feedback positivo de aprendizado. Resultados/Discussão: Uma 

das observações deste relato foi que ocorreu a superação por parte das acadêmicas, 

deixando de lado o receio, aperfeiçoando sua comunicação e forma de transmitir a 

informação para os demais presentes, tornando tudo como um grande aprendizado 

proativo e enriquecedor. Quanto a temática abordadado, observa-se que atualmente o 

perfil dietético do Brasil mudou, e a preocupação que assolava o país antigamente era a 

desnutrição, hoje é o sobrepeso - obesidade e doenças associadas, como diabetes 

mellitus e hipertensão arterial sistêmica1. Muitos estudos são realizados para buscar uma 

resposta a essa mudança tão abrupta, alguns fatores socioculturais estão relacionados 

com esse fenômeno, um deles é a migração da vida rural para a urbana.  A modificação 

no ritmo de vida foi o maior impacto gerado por esse novo perfil de vida, as pessoas 

deixaram a calma do meio agrícola e passaram a ter vidas mais corridas, 

consequentemente, menos tempo para preparar seus próprios alimentos, passando a 

optando por refeições prontas com o preparo rápido, o que ocasionou um elevado 

consumo de macronutrientes, como carboidratos, que contribuem para o ganho de peso 

e a baixa adesão aos micronutrientes, como as vitaminas, que auxiliam na regulação do 

organismo1. Devido a essas transições no padrão alimentar dos brasileiros a Secretaria 

de Saúde de Chapecó, recebeu a demanda de trabalhar esse assunto com educadores da 

região. A SESAU, trouxe essa diligência para o PET, trabalhar a reeducação alimentar, 

especificando quais são os grupos alimentares e suas particularidades no funcionamento 

e metabolismo do corpo humano, auxiliando os professores a reproduzirem em sala de 

aula um maior aprofundamento da área. Para essas ações serem efetivas, é de suma 

importância que as intervenções busquem empoderar o usuário de sua saúde, 

discernindo para escolhas alimentares saudáveis e não saudáveis no dia-a-dia. É de 

conhecimento, fomentar ações direcionadas para educação em saúde é uma prática 

intrínseca no exercício profissional do enfermeiro, indispensável para o desenrolar 

cotidiano das atividades, além visar a promoção e recuperação da saúde de seus 
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usuários2. De acordo com Valadão3 (2012), a educação em saúde ganhou interesses e 

prioridades renovadas, e está fazendo parte dos componentes essenciais da promoção de 

saúde. Pensando não apenas no coletivo de saúde, mas também na forma individual. 

Para isso pode ser utilizado diversas didáticas, como rodas de conversas, ou cartilhas 

informativas, tudo para atingir de forma integral cada educando, potencializar as formas 

de promoção da saúde, agregando resultados eficazes4. Nessa perspectiva, as 

instituições de ensino buscam orientar os estudantes para atividades de educação em 

saúde, através dos componentes curriculares. Entretanto, mesmo com orientações de 

como se posicionar para isso, muitos acadêmicos ficam com déficit nessa questão. 

Projetos de extensão como o Programa de Educação pelo Trabalho, são excelentes para 

permitir a elucidação da teoria na prática, através da inserção na Rede de Saúde, 

facilitando a suprir e aprimorar as lacunas deixadas pelo ambiente de ensino regular. 

Conclusões/considerações: Ao final dessa experiência, as acadêmicas certamente 

desenvolveram um olhar mais crítico e amplo quanto a interação e participação do 

público em atividades voltadas para educação em saúde. Ao final da manhã verificou-se 

o impacto positivo nos docentes (ouvintes) e nas acadêmicas (palestrantes), mostrando 

que é possível haver uma interação entre o conhecimento empírico e científico, 

proporcionando um progresso muito grande em relação à interação com o público. 

Também pode-se afirmar que foram cumpridos da melhor forma os objetivos solicitados 

como pauta para o evento, deixando com clareza rastros de aprendizagem, superação e 

envolvimento total com o público e o tema escolhido. Constatou-se, mesmo quando um 

assunto for de interesse comum, ele pode ser trabalhado em grupo de forma ampla, mas 

interpretado e compreendido de diferentes formas por singularidades pessoais, pois 

quando há o respeito e comprometimento mútuo, os resultados serão significativos e 

satisfatórios.  

Descritores: Educação em saúde; Alimentação; Obesidade 

Eixo temático: Extensão 
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RESUMO 

Introdução: Observando o crescimento populacional a nível de mundo, Brasil, regiões 

e Chapecó-SC, principalmente em áreas urbanas¹, é notável que quando cresce a 

população também aumenta a quantidade de lixo que é produzido pela mesma, 

resultando assim em impactos negativos sociais e ambientais quando esse lixo não é 

descartado de forma correta. Para que haja um processo coerente e eficaz, é necessário 

que a prefeitura cumpra com suas responsabilidades, recolhendo e descartando em 

lugares apropriados, mas a separação e o despejo em local e data específica é de 

responsabilidade de toda a população envolvida². O excesso de lixo, principalmente 

orgânico, espalhado, manipulado de forma errada e não destinado ao seu final, atrai 

todos os tipos de animais, dando oportunidade à procriação descontrolada e a 

disseminação de doenças, tanto de forma direta como indireta (através de alimentos por 
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exemplo) entre eles e os seres humanos, as chamadas Zoonoses, que são doenças 

transmitidas dos animais aos seres humanos de forma natural³. Uma forma de intervir e 

de introduzir esse tema nas famílias, é através de ações de educação em saúde realizadas 

de forma coletiva e objetiva, uma forma de promoção de saúde, baseando-se em 

conhecimentos científicos e também populares. Objetivos: As ações de educação em 

saúde tiveram como objetivo trabalhar uma das diversas demandas da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Chapecó (SESAU),  focando em um dos temas 

que estavam em alta na cidade, “Lixo e Zoonoses”; trabalhamos com quatro zoonoses 

escolhidas (raiva, leptospirose, toxoplasmose e dengue), focando em formas de 

prevenção, cuidados e alertas na propagação, características individuais de cada uma 

delas e ações posteriores ao contágio, atingindo de forma consciente e estratégica 

crianças de várias idades e bairros, podendo assim disseminar o aprendizado de forma 

mais ampla. Buscamos também uma forma de descarte para o lixo orgânico, e levamos 

aos alunos os Biodecompositores, os quais realizam a compostagem, um processo 

biológico, ou seja, realizado por microrganismos que transformam a matéria orgânica 

em um composto (adubo) que pode ser utilizado em jardins, hortas e como substrato 

para as plantas sendo assim uma opção de descarte do lixo orgânico4. Além de objetivos 

diretamente ligados as ações, tivemos alguns objetivos dos envolvidos no grupo 

“zoonoses e lixo”, que eram em relação ao trabalho em equipe, autoconfiança em 

público, estratégias de intervenção e conhecimento teórico/prático. Levando assim, 

experiências e bons resultados para todos os envolvidos nas atividades, desde os 

ouvintes, até mesmo os palestrantes. Método: As educações em saúde ocorreram em 

encontros previamente marcados de acordo com a agenda disponibilizada pela Escola 

Básica Prof. Valesca C. R. Parizotto, no bairro Jardim América e, na Escola Básica 

Victor Meirelles, no bairro São Pedro.  Essas ações de promoção de saúde e educação 

foram realizadas com o ensino fundamental (6º ao 9º ano) e ensino médio (1º ao 3º ano), 

nas escolas citadas, que fazem parte da rede pública, na cidade de Chapecó- SC. Em 

grupo pensou-se em estratégias para trabalhar e interagir com os alunos ouvintes da 

melhor e mais clara forma possível, analisando as faixas etárias, número de alunos 

presentes em sala de aula e o contexto social em que estavam inseridos. Os temas 

escolhidos e trabalhados foram: separação do lixo orgânico e reciclável e suas relações 

com as zoonoses (dengue, raiva, toxoplasmose, leptospirose), as formas de descarte dos 

lixos produzidos em casa, consequências de ações negativas e positivas em relação ao 

lixo para sua comunidade e escola; deixando espaço aberto para perguntas, sugestões, 

colocações e debates. Foi disponibilizado ao final de cada atividade um modelo de 

Biodecompositor desenvolvido com garrafas pet (pensando em facilitar o acesso ao 

material, já que o custo é baixo e já trabalhando indiretamente um dos temas, que era 

lixo reciclável) para que fosse confeccionado passo a passo em grupo, ofertando uma 

maneira de descarte correto do lixo orgânico para fazer e ter em suas residências. 

Nessas ações utilizou-se slides, quadro branco, imagens, modelo de Biodecompositor e 

um questionário, para que facilita-se a interação e tivéssemos mais resultados positivos 

no final. Resultados/Discussão: As ações de educação em saúde, contaram com 8 

encontros e 9 turmas, totalizando um número de 180 alunos participantes, além de 7 

membros do grupo de “zoonoses e lixo” do Projeto PET Saúde GraduaSUS 2016-2017 

atuando como palestrantes, entre eles, acadêmicos e profissionais de enfermagem e 

também professores da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó.  Sendo 

a enfermagem uma das profissões da área da saúde cuja essência e especificidade é o 

cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou na comunidade é de 

fundamental importância que esta categoria possa buscar novos horizontes no sentido de 

construir estratégias mais abrangentes de produzir saúde5 e uma das formas estratégicas 
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é a educação em saúde ou promoção de saúde pensada e trabalhada com crianças e 

adolescentes. Após cada ação realizada, era utilizado mais uma ferramenta de 

aprendizado, um questionário, com perguntas objetivas sobre os temas abordados, para 

uma “avaliação” posterior da atividade, como forma de retorno escrito de nossa ação 

efetivada, podendo ela ser negativa ou positiva, e também para uma cessação final de 

dúvidas dos alunos. Conclusão/Considerações: Nesse trabalho desenvolvido pelos 

membros do projeto PET Saúde GraduaSUS, tanto na teoria como na prática, leva-se 

inúmeros aprendizados, e também a sensação de ter contribuído ao menos um pouco 

para com a sociedade em que nos encontramos, com o grupo do Projeto PET Saúde 

Gradua-SUS 2016-2017 e com a futura profissão que nós acadêmicos escolhemos, onde 

os objetivos colocados foram alcançados e notados, tanto nos assuntos de lixo, sua 

separação e sua forma de descarte, tanto em relação com cada zoonose abordada, quanto 

na introdução e receptividade do Biodecompositor, sua forma de usá-lo e contribuir com 

o mundo de forma inteligente, juntamente com a família e amigos. Não podemos deixar 

de dizer o quanto houve interação entre preceptores, acadêmicos e professores, os quais 

de forma conjunta trabalharam e obtiveram resultados, sempre dando voz e vez para os 

participantes e mostrando que existem sim formas de aprendizados que vão além das 

comuns propostas. E para finalizar, podemos ainda, agradecer à todos os envolvidos, 

professores, preceptores, voluntários, bolsistas  comunidade e secretaria de saúde 

municipal de Chapecó que fizeram parte dessa trajetória, e também a grande 

oportunidade oferecida pelo grupo PET Saúde GraduaSUS 2016-2017 pela interação 

universidade-escola-comunidade que nos proporcionou momentos únicos de vivencia, 

que sem dúvidas ficaram marcados na história de cada membro envolvido e servirão de 

lição para futuras ações, projetos, programas e profissão.  

Descritores: Lixo, Zoonoses, Educação em Saúde. 

Eixo temático: Extensão. 
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Introdução: O processo de hospitalização infantil não acomete apenas as crianças que 

estão submetidas aos procedimentos, os quais muitas vezes se constituem algo evasivo e 

doloroso, mas sim, afeta todos os integrantes da família, mudando significativamente 

toda sua rotina/cotidiano, pois passam a vivenciar um novo mundo, o do hospital, que se 

organiza de uma forma totalmente diferente do que estão habituados, podendo assim 

elevar o nível de estresse, ansiedade e sofrimento psíquico1. Muitas vezes esses 

familiares, principalmente a mãe, que também necessita de um cuidado especial, acaba 

sendo esquecida nesse processo. A inserção do personagem palhaço no ambiente 

hospitalar representa, primeiramente, uma preocupação em resgatar o lúdico e a 

brincadeira, viabilizando e facilitando o processo de internação neste ambiente de 

aparência hostil e ocasionar o de estresse para a criança e para o familiar que a 

acompanha, para tanto, é necessária a criação de vínculo para permear a relação de 

cuidar e ser cuidado. Nesse sentido, atividades lúdicas nos ambientes hospitalares de 

atendimento às crianças, como por exemplo, a palhaçaria e/ou outras formas de 

representações teatrais, são ferramentas de auxílio na adaptação dos familiares à 

realidade que se faz presente em suas vidas, tornando o cuidado mais confortável e 

efetivo.  Objetivos: Relatar as atividades realizadas pelo Programa Enferma-Ria: a 

palhaçaria como ferramenta na promoção da saúde materno. Método: Relato de 

experiência das atividades realizada por acadêmicos da Universidade Federal da 

Fronteira Sul, em um hospital da região oeste de Santa Catarina, com base em escalas 

semanais propostas semestralmente, oriundas do projeto de extensão Enferma-Ria: 

promovendo a saúde da mãe da criança hospitalizada, que é aliado ao Programa 

Enferma-Ria: a palhaçaria como ferramenta na promoção da saúde materno-infantil 

vinculados à Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal da Fronteira 

Sul, Campus Chapecó (UFFS/SC). Resultados/Discussão: As ações no hospital 

comtemplam, primeiramente a leitura dos prontuários das crianças hospitalizadas a fim 

de elencar as ações a serem desenvolvidas no dia. A partir de então, ocorre a 

caracterização e, posteriormente, a efetivação das visitas abordando, uma média de 20 

leitos onde encontram-se as crianças e seus familiares. Desta forma, as atividades 

desenvolvidas são avaliadas e fundamentadas em conhecimento científico, bem como 

são necessárias discussões sobre as patologias e casos clínicos específicos. A partir 

desta etapa de preparação, os palhaços são inseridos no ambiente hospitalar. Para o 

cuidado com os familiares, especialmente às mães, pois majoritariamente, são elas que 

cuidam das crianças, ocorre nos corredores e por vezes nos leitos da Unidade de 

Internação pediátrica. Neste ínterim, a interação dos palhaços é estabelecida com as 

mães por meio de brincadeiras, músicas, abraços e muito riso. Sabe-se que 

musicoterapia pode ser definida como um processo sistemático de intervenção que 

requer planejamento e monitoramento, em que o terapeuta ajuda o paciente a promover 

a saúde utilizando experiências musicais e as relações que se desenvolvem por meio 

delas como forças dinâmicas de mudança, na qual, o que importa é a relação da música 

com o paciente e não ela em si mesma, nem os conceitos estéticos que a permeiam2. 

Além disso, o riso é uma importante ferramenta na construção de vínculo, pois promove 

a proximidade e quebra de barreiras, o qual transpassa o contato do palhaço e o 

paciente, mas auxilia também na aproximação dos profissionais do serviço de saúde 

com a família ali presente3. Após essa intervenção do lúdico, bem como da 

musicoterapia, houve vários agradecimentos e convites para que as palhaças fossem nos 

quartos visitar seus filhos e que fosse estabelecida um continuidade nesse convívio. Na 

maioria das visitas as mães acabam não interagindo muito com os palhaços, sempre 

deixam que o filho seja o proveniente da atenção, não percebendo que ela também é 

alvo de estresses neste processo de isolamento e internação. Quando ocorre o contato, 
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este também, precisa estar centrado para as mães, pois sua saúde mental poderá ser um 

dos focos de cuidado a essas pessoas. Diante da ação desenvolvida, especificamente, 

para as mães, foi possível evidenciar, a relevância desse contato por meio dos discursos, 

dos gestos e de suas expressões corporais, notou-se a alegria no olhar de cada mulher 

que ali encontra-se, observou-se, também, que por alguns minutos aquelas voltaram a 

ser crianças. Assim, o clown ao se utilizar da máscara (o nariz vermelho) revela o que 

existe de mais autêntico e verdadeiramente humano nas pessoas4. É essencial que o 

acompanhante/cuidador, mãe, tenham momentos de descontração para que seja possível 

aliviar a tenção, ou seja, um espaço onde possam serem cuidadas. O uso do lúdico 

aliado a música proporciona ao palhaço uma aproximação mais fácil para que possa 

exercer um cuidado e, assim permitir momentos de descontração e alívio das 

preocupações que permeiam a hospitalização. Ademais, interpreta-se que a inserção do 

personagem palhaço no hospital como provedor da brincadeira e do riso, além ter efeito 

benéfico sobre situações donosas, estressantes, de sofrimento e dor ocasionadas 

mediante a um período de exposição ao ambiente hospitalar também, intervém nos 

processos de comunicação/relação interpessoal entre paciente, cuidador e profissional 

de saúde, tendo reflexos positivos inclusive na aceitação da criança sobre o seu processo 

terapêutico e deixando-a menos insegura diante das condições de hospitalização.  Dessa 

mesma forma, a brincadeira, como uma ferramenta de distração, pode descentralizar o 

foco das crianças e dos seus familiares, dos fatores desencadeantes de estresse e 

preocupação ocasionados pela submissão a processos invasivos do quadro clínico para 

situações que estimulem o bem-estar5. Destaca-se que a mãe, com seu bem-estar 

preservado, auxilia no processo de cuidar, corroborando para processo de reabilitação 

da saúde da criança, pois poderá proporcionar sentimentos de proteção/segurança, de 

afeto e de atenção contribuindo para uma minimização do estresse emocional e, 

consequentemente, cooperando para a diminuição do tempo de internação. Conclusão: 

Foi possível observar que cuidar do indivíduo que está no lugar de cuidador é pouco 

explorado, pelos profissionais da saúde e, até mesmo pelo clown. Embora existam 

algumas ações, são sempre pontuais. Contudo, a ação de cuidado às mães, com o uso do 

clown aliado ao riso e a música, permitiu estebelcer um vínculo bem como intervir no 

bem-estar ao proporcionar um diálogo sobre assuntos diversos bem como obtiveram 

momento de descontração propiciando para que as mães também se sintam parte desse 

cuidado. 

Descritores: Saúde da criança; música; enfermagem. 

Eixo temático: Extensão. 
Financiamento: Edital 522/UFFS/2016. 
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RESUMO 

Introdução: a educação em saúde instrumentaliza os profissionais de saúde para 

intervenções individual e coletiva sobre os determinantes do processo saúde/doença. As 

atividades lúdicas são uma ferramenta importante para o desenvolvimento intelectual, o 

que pode ser evidenciado, por exemplo, nos resultados positivos observados durante o 
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processo de recuperação da criança doente. Além disso pode auxiliar no p r o ces so  

en s i no - aprendizagem configurando-se como método complementar que auxilia nesse 

processo. Nesse sentido, verifica-se que o lúdico contempla os critérios para uma 

aprendizagem efetiva, no sentido que chama a atenção para um determinado assunto. A 

partir de intencionalidade e reciprocidade, seu significado pode ser discutido entre todos os 

participantes e o conhecimento gerado a partir da atividade lúdica pode ser transportado para 

o campo da realidade, caracterizando a transcendência.¹. Sendo assim pode-se afirmar 

que as atividades lúdicas são importantes para estimular as crianças e adolescentes a 

compreenderem um pouco mais sobre sua saúde e, ao mesmo tempo, procurar 

estratégias para a prevenção de agravos e promoção da saúde durante toda a vida. 

Objetivos: assistir as crianças que buscam atendimento na Unidade Básica de Saúde 

Chico Mendes, de Chapecó – SC por meio da consulta de Enfermagem. Realizar ações 

de Educação em Saúde por meio da utilização de técnicas lúdicas-educativas, visando 

discutir assuntos relacionados à saúde com o intuito de prevenir a doença e promover a 

saúde das crianças e adolescentes por meio da diversão. Promover a saúde das crianças 

e adolescentes hospitalizadas utilizando o lúdico como instrumento de educação em 

saúde e envolver seus familiares/acompanhantes nesse processo. Método: as estratégias 

utilizadas para promover a saúde fazem parte de um projeto de extensão desenvolvido 

no curso de Enfermagem, da Universidade do Estado de Santa Catarina, no município 

de Chapecó. O projeto possui três ações vinculadas: Ação 1 – Consulta de Enfermagem 

à Criança e ao Adolescente na Unidade Básica de Saúde Chico Mendes. Ação 2- 

Atividades de educação em saúde na escola por meio da utilização de técnicas lúdicas 

educativas, visando discutir assuntos relacionados à saúde com o intuito de prevenir a 

doença e promover a saúde por meio da diversão; Ação 3 – Atividades lúdicas 

educativas no hospital da criança com o objetivo de promover a saúde das crianças 

hospitalizadas utilizando o lúdico como instrumento de educação em saúde e envolver 

seus familiares/acompanhantes nesse processo. Os desenvolvimentos das atividades 

aconteceram nos meses de março a dezembro e foram executados por professores e 

acadêmicos de enfermagem.  Foram realizadas em torno de 100 consultas de 

enfermagem para crianças de cinco a nove anos. A ação 2 foi realizada com 17 turmas, 

formadas por 510 crianças e adolescentes matriculados na Escola Estadual Zélia Sharff 

de Chapecó-SC. Para a realização dessas atividades a escolha dos temas deu-se a partir 

das necessidades da escola, sendo eles: alimentação saudável, sexualidade, drogas e 

violências com foco no bullying. A ação 3 foi desenvolvida com crianças, adolescentes 

e seus familiares/acompanhantes, hospitalizados no Hospital da Criança Augusta Muller 

Bohner de Chapecó-SC. Essas atividades lúdico-educativas foram conduzidas a partir 

das seguintes temáticas:  crescimento e desenvolvimento infantil; alimentação saudável; 

patologias que acometem crianças e adolescentes, sua prevenção e tratamento; higiene; 

primeiros socorros e prevenção de acidentes na infância. As ações foram avaliadas ao 

término de cada atividade desenvolvida por meio de observações, comunicação verbal e 

preenchimento de instrumentos de avaliação. Como estratégia metodológica para 

efetivar as ações de educação em saúde, pode-se destacar atividades como jogos 

educativos, atividades em grupos, teatros de fantoches, desenhos, pinturas, contação de 

estórias, brinquedo terapêutico instrucional, folders educativos entre outros. 

Resultados/Discussão: na avaliação realizada ao final dos encontros de educação em 

saúde por meio  do lúdico e da consulta de enfermagem, percebeu-se que as ações 

desenvolvidas proporcionaram às crianças e adolescentes, bem como a seus familiares 

e/ou acompanhantes, a vivência do brincar, atividade imprescindível para o 

desenvolvimento saudável da criança, mas também uma forma de lazer, vínculo e 

integração entre os acadêmicos de enfermagem, crianças e adolescentes, bem como a 
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equipe de enfermagem e professores. Pode-se ressaltar que os desenvolvimentos das 

ações desse projeto de extensão proporcionaram ampliar o conhecimento em saúde dos 

envolvidos, bem como essa vivência trouxe aos acadêmicos de enfermagem e 

professores uma forma alternativa, alegre e eficaz de fazer educação em saúde. Pode-se 

dizer, também, que as atividades lúdicas são uma excelente estratégia para os 

profissionais que buscam maneiras criativas e envolventes para desenvolver a educação 

em saúde. Proporcionar conhecimentos por meio de atividades lúdicas torna-se um 

processo prazeroso tanto para o profissional quanto para o indivíduo no momento da 

troca de informações, especialmente quando o foco de atenção são crianças e 

adolescentes.  Conclusão/Considerações: as atividades de educação em saúde 

realizadas na escola favoreceram a relação dialógica entre os profissionais de saúde e o 

público em questão, pois propiciaram a comunicação e a aprendizagem, ao mesmo 

tempo, em que permitiram, levantar dados, desencadear discussões, descobrir as 

necessidades da população e, sobretudo, ensinar aprendendo. Com relação a 

hospitalização infantil, o lúdico constituiu-se como uma ferramenta para minimizar o 

estresse causado por momentos de angústia, ansiedade, medo e dor vivenciados por 

familiares e pacientes durante procedimentos a que são expostos durante a 

hospitalização. Salienta-se que a consulta de enfermagem tem como objetivo prestar 

assistência sistematizada de enfermagem, de forma global e individualizada, 

identificando problemas de saúde-doença, executando e avaliando cuidados que 

contribuam para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação de sua saúde. Embora 

a consulta de enfermagem atualmente seja uma prática prestada de modo sistemático, no 

atendimento de puericultura às crianças das famílias assistidas pelas Equipes de Saúde 

da Família, observamos, em nossa prática, que nem todos os enfermeiros percebem-se 

aptos, nem interagem tranquilamente com esta atividade. A consulta de enfermagem 

permite individualizar o atendimento, possibilitando maior integração do enfermeiro 

com a criança e/ou adolescente e, consequentemente, gera subsídios para o 

planejamento da assistência de enfermagem.² Nesse sentido, acredita-se que as 

atividades de consulta de enfermagem realizadas por estudantes e professores 

enfermeiros ajudou a consolidar a importância e a necessidade do enfermeiro assumir 

essa atividade, proporcionando um atendimento individualizado e focado nas ações de 

promoção da saúde  Nesse sentido, se enfatiza que o ensino da consulta de enfermagem 

seja contemplado de forma consistente na formação desse profissional, para que ele 

adentre o mercado de trabalho objetivando implementá-la de maneira adequada, com 

vista a atingir a promoção do cuidado integral da família, da criança, do adolescente e 

da comunidade. A comunicação, considerada um instrumento de cuidado, mostrou-se 

imprescindível para que o enfermeiro possa estar desenvolvendo suas tarefas, 

favorecendo a busca pelas informações e consequentemente a possibilidade de ganhar 

confiança e poder estar atento as necessidades de cada indivíduo e de cada família. E o 

lúdico durante a hospitalização infantil, se mostrou uma grande possibilidade de 

minimização de agravos que consequentemente ocorrem durante essa fase a que os 

familiares e pacientes são submetidos a procedimentos e estresse diário. 

 Descritores: Adolescente; Criança; Consulta de Enfermagem; Educação em Saúde; 

Promoção da Saúde. 
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RESUMO 

Introdução: A segurança do paciente baseia-se em ações interventivas de cunho 

preventivo e de redução de danos desnecessários durante a assistência à saúde, visando 

o desenvolvimento de uma cultura de segurança do paciente. De acordo com o 

Ministério da Saúde e com a Organização Mundial da Saúde, a higiene das mãos é uma 
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das ações essenciais que deve ser priorizada para a redução de risco de infecções 

relacionadas à assistência à saúde1. Para a realização desta ação, medidas são tomadas, 

como o posicionamento adequado de materiais físicos (exemplo: pias, saboneteiras, 

frascos de álcool 70%), conhecimento sobre a técnica para realização do procedimento e 

educação permanente em saúde para com a equipe. Diante deste contexto, a palhaçaria é 

uma ferramenta estratégica para a promoção em saúde, além de entrelaçar-se com os 

instrumentos básicos de Enfermagem, uma vez que por meio da ludicidade e 

criatividade é capaz de realizar intervenções específicas em saúde. Objetivo: Relatar o 

uso da palhaçaria como uma ferramenta fortalecedora para a cultura de Segurança do 

Paciente. Método: Trata-se de um relato de experiência sobre uma atividade, 

relacionada ao incentivo à higienização das mãos dentro do ambiente hospitalar, 

realizada por acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul, 

Campus Chapecó, em um Hospital da região Oeste de Santa Catarina, vinculado ao 

Programa Extensionista, aprovado no edital 522/UFFS/2016, “Enferma-Ria: a 

palhaçaria como ferramenta na promoção da saúde materno-infantil”, que abarca três 

projetos, “Enferma-Ria: promovendo a saúde da criança hospitalizada”, “Enferma-Ria: 

promovendo a saúde da mãe da criança hospitalizada” e “(En)cena Enferma-Ria”, 

ambos vinculados à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal da 

Fronteira Sul, Campus Chapecó (UFFS/SC). Resultados/Discussão: A realização da 

atividade sobre higienização das mãos para com os profissionais de saúde foi realizada 

durantes três dias entre a primeira e segunda quinzena de maio de 2017, abrangendo os 

três turnos de trabalho da equipe de saúde (matutino, vespertino e o noturno). A 

atividade possuía como finalidade incentivar a higienização de mãos durante o período 

de trabalho. Para tanto, utilizou-se de ferramentas lúdicas para a efetivação da ação 

sobre a higiene de mãos, incentivando a realização conforme os passos preconizados 

para o procedimento, retribuindo o ato com um abraço, tanto dos palhaços quanto da 

própria equipe de saúde, ambos simbolizando o afeto e o ato de cuidar. O palhaço 

possui a oportunidade de expor-se e retratar um mundo imaginário, trabalhando a 

realidade, como um processo estimulante e passivo de alterações, de forma lúdica. Por 

meio de intervenções dinâmicas é possível construir um ambiente reflexivo e 

motivador, continuamente focado na promoção e recuperação da saúde. O palhaço 

terapêutico se desenvolve desta forma, uma consequência do trabalho realizado. A 

terapia acontece gradativamente de acordo com a qualidade da relação, assim como na 

sua continuidade e os resultados vão aparecendo de acordo com a relação constituída. A 

adoção de tal metodologia e planejamento para a atividade supracitada se deu partindo 

do pressuposto que os profissionais já possuem o conhecimento sobre a técnica para 

esta ação, tendo disponível no ambiente de trabalho os materiais necessários, além de 

folders explicativos sobre as etapas a serem seguidas2. Contudo, ainda existem lacunas 

quanto o desempenho da higiene de mãos entre os profissionais de saúde. Para isso, 

acredita-se que o uso da palhaçaria auxilia no processo de sensibilização, individual e 

coletiva, sobre determinada situação, uma vez que o riso e a brincadeira possibilitam ao 

ser humano desenvolver sua criatividade, sua imaginação bem como um relacionamento 

com as pessoas ao seu redor, uma vez que o palhaço auxilia no encontro com o outro e 

consigo. Além de trazer o brincar como terapia imediata, no qual auxilia na interação 

social dentro da instituição. Também foi incentivado a cautela para a realização da 

higienização das mãos, respeitando o tempo necessário para os passos dispostos na 

técnica, considerando a reflexão do motivo pelo qual é necessário e relevante a 

atividade para o cuidado do paciente e de si. A higienização das mãos não é um tema 

novo dentro do ambiente hospitalar, mas muito ainda se discute sobre a negligência 

desta prática, que tem uma relação direta com a prevenção de infecções relacionadas à 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

243 
 

 

 

assistência à saúde e com as atitudes que são influenciadas pela cultura de segurança do 

paciente. A discussão sobre segurança do paciente já provinha desde 460 a 370 a. C., 

onde Hipócrates, o pai da medicina, postulou Primum non nocere, do latim “primeiro, 

não cause danos”, referindo-se às atividades cautelosas preventivas, evitando prejuízos 

aos demais. Florence Nightingale, e Avedis Donabedian, também preocuparam-se com 

aspectos relacionados com a qualidade do cuidado em saúde. No Brasil foi instituído 

pelo Ministério da Saúde3, em 1º de abril de 2013, o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente, pela portaria MS/GM nº 529, com o objetivo de qualificar o cuidado 

profissional em saúde, corroborando com legislações anteriores que já instituíam ações 

que convergem para a segurança do paciente, como a Portaria nº 2616 de 12 de maio de 

1998, que tornava obrigatório no cenário nacional diversas ações para prevenção e 

controle, redução da incidência e agravos de infecções relacionadas à assistência à 

saúde. Nesta portaria, destacava-se a importância da higiene de mãos como uma das 

ações prioritárias e essenciais para a prevenção e controle das infecções4. Para a 

efetividade de ações em saúde, a educação permanente, mostra-se um instrumento 

fundamental para a qualificação do profissional da área de saúde, com caráter de ensino-

aprendizagem e uma forma política de educação na saúde, com a criticidade buscando 

em conjunto aos profissionais (re)pensar práticas e considerações, proporcionando 

avanço na qualidade do cuidar em saúde, sendo uma mudança em caráter individual que 

transcende ao coletivo, quanto vice-versa, entrelaçando-se às dimensões do cuidar e dos 

indivíduos. Conclusão/Considerações: Sendo assim, ao integrar a ferramenta da 

palhaçaria às ações em saúde de forma criativa, torna-se capaz de reforçar hábitos e 

práticas cotidianas hospitalares, incentivando e fortalecendo as medidas de segurança do 

paciente. O uso da palhaçaria atrelado a intervenção do abraço com tal temática, 

evidenciou a necessidade de ações permanentes, focado para a compreensão e reflexão 

da necessidade da técnica conforme as normas, evitando que os profissionais realizem 

suas ações automaticamente, mas que se possa renovar e desenvolver o conhecimento 

prático-científico, possibilitando um debate correspondente a temática, pois um simples 

gesto, quando corretamente realizado, é capaz de evitar inúmeras intercorrências 

desnecessárias durante o período de internação do usuário.  

Descritores: Educação em Saúde; Higiene das Mãos; Segurança do Paciente; 

Ludoterapia. 

Eixo temático: Extensão 
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Introdução: O acolhimento deve ser entendido como o encontro ético, estético e 

político constitutivo dos modos de se produzir saúde e como ferramenta tecnológica de 

intervenção na qualificação da escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com 

responsabilização e resolutividade nos serviços. O acolhimento como ação tecno-

assistencial possibilita analisar o processo de trabalho em saúde com foco nas relações e 

pressupõe a mudança da relação através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e 

de solidariedade1. A realidade brasileira acerca da efetivação dos direitos e deveres do 

usuário em saúde é um caminho já desenvolvido em inúmeros quesitos, porém, uma 

trajetória que necessita de constante construção, desenvolvimento e inovações. As 

dimensões do acolhimento, do cuidado e da atenção a essa população é um atalho para a 

efetivação de muitos anseios. Diante disso, o processo de humanização no atendimento 

em saúde foi desenvolvido com o intuito de não haver a perda da essência humana em 

relação a vivência dos profissionais de saúde com os usuários. É valido sempre ter em 

mente as diferentes realidades enfrentadas por cada usuário e suas necessidades 

pontuais. A humanização se apresenta com um formato muito acessível nessas 

situações, pois norteia o profissional a proceder sempre de forma respeitosa e cautelosa 

perante as diferentes situações. O processo de formação, diz muito acerca da 

implantação dos processos de humanização em um procedimento corriqueiro ao 

profissional. Um dos exemplos válidos, porém, pouco pensado na construção do 

pensamento profissional de saúde, é o início da vida acadêmica. A acolhida realizada às 

pessoas que estão ingressando em um curso de graduação em saúde deve ser realizada 

de forma cautelosa e humana, pois as realidades se apresentam de maneira diferenciada, 

fazendo-se necessária a implementação do pensamento e desenvolvimento de ações 

voltadas aos princípios humanos e éticos. Algumas instituições acadêmicas estimam a 

satisfação e o bem-estar dos acadêmicos ingressantes nos diferentes cursos 

disponibilizados por elas. A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), por 

exemplo, preza muito por esses princípios, tendo sempre em vista e efetivação da 

qualidade de ensino e satisfação acadêmica. Para que não houvesse as relações de 

constrangimentos, as quais são muito frequentes em algumas instituições de ensino 

superior acerca da recepção aos estudantes ingressante, a UFFS apresenta a 

RESOLUÇÃO Nº 04/CONSUNI CGRAD/UFFS/2014 que aborda o regulamento da 

graduação e as atribuições aos acadêmicos frente às atividades que são programadas 

pelos estudantes já egressos. Tendo em vista a chegada dos calouros, entende-se a 

recepção aos estudantes ingressantes na Universidade como um ato de acolhida 

solidária e de conhecimento da Instituição, fundado nos princípios da humanidade e da 

diversidade dos sujeitos e no respeito à pluralidade ideológica2. Objetivos: Relatar a 

experiência de acolhimento realizada aos estudantes ingressantes do Curso de 

Graduação em Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul 

no ano de 2018. Método: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido sobre o 

acolhimento aos estudantes ingressantes, desenvolvido com um conjunto de ações 

planejadas pelo Curso de Enfermagem, Centro Acadêmico de Enfermagem e estudantes 

de todas as fases do curso. A UFFS realizou atividades de integração e apresentação 

geral da universidade com todos os estudantes ingressantes, organizadas em atividades 

nos turnos matutino, vespertino e noturno. O Curso de Enfermagem especificamente, 

constituiu uma comissão formada por docentes e discentes do curso, com o intuito de 

planejar e implementar o acolhimento e integração aos estudantes ingressantes. Foi 

eleito como tema “Acolhida Tropical”, visando estimular a alimentação saudável, 

contagiar com alegria das cores e assim enfatizar a importância do acolhimento no 

cuidado às pessoas. Na atividade foi realizada a apresentação dos professores e 

secretária do curso, ações lúdicas de integração, apresentação das fases e componentes 
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curriculares organizado pelas turmas, apresentação individual dos estudantes 

ingressantes com entrega de presentes simbólicos, lanche festivo e sorteio de livros. 

Resultados/Discussão: A atividade foi realizada nas dependências da UFFS – campus 

Chapecó, no dia 15 de março de 2018, no turno vespertino, com duração de quatro 

horas. A comissão geral iniciou as ações de organização do local com decoração e 

preparo das frutas para o lanche festivo no turno matutino. Como a atividade tinha como 

temática uma acolhida tropical, todos os participantes estavam aconselhados a 

comparecerem ao local com roupas que lembrassem a tema proposto. Os acadêmicos 

dos diferentes períodos participaram da atividade e reforçaram ainda mais a importância 

e efetivação da qualidade na acolhida e no sentimento de receptividade aos estudantes 

ingressantes. Para além, da recepção proposta pelo Curso de Enfermagem, os estudantes 

se reuniram e realizaram atividades durante a semana de início das aulas no campus. 

Estas ações foram direcionadas para aos componentes curriculares iniciais e o 

entendimento da importância do Sistema Único de Saúde (SUS) na vida dos cidadãos. 

O acolhimento compreendido como importante instrumento de cuidado nas relações, 

permeou todas as ações planejadas e executadas. O sentimento de acolhida manifestado 

pelos estudantes que estavam ingressando no curso, foi amplamente expressado, 

constituindo-se como propulsor de estímulo às atividades acadêmicas no curso de 

graduação da saúde. Ao se definir competências que o enfermeiro deva desenvolver faz-

se necessário refletir, sobre as habilidades instrumentais, cognitivas, afetivas, sociais e 

culturais no processo de cuidar dos usuários dos serviços de saúde e no contexto 

domiciliar. Os enfermeiros devem desenvolver habilidades e atitudes para a construção 

de uma relação terapêuticas enfermeiro/paciente e enfermeiro/família ainda durante sua 

formação no exercício diário das relações3. Neste sentido se faz necessário que os 

profissionais da saúde, aqui em especial a enfermagem, estejam preparados e receptivos 

ao encontro, ao chamado, ao relacionamento interpessoal, valorizando a subjetividade, 

que alie o acolhimento e humanização ao cuidado técnico-científico. 

Conclusão/Considerações: A resolução Nº 04/CONSUNI CGRAD/UFFS/2014, fez-se 

de extrema importância para que o processo de cuidado e humanização, frente à 

acolhida realizada, tivesse êxito. As inter-relações que aconteceram frente a essa 

atividade, garantem que o acadêmico esteja diretamente interessado em participar das 

atividades propostas pela instituição de ensino superior e auxilia no processo de 

construção do profissional que está com constante processo de construção e evolução. O 

Curso de Graduação em Enfermagem consegue, a partir de atividades que envolvam 

seus acadêmicos, promover os princípios essenciais para a profissão. O acolhimento é 

uma tecnologia das relações, que requer envolvimento, objetivando identificar as 

necessidades individuais e estimulando buscar formas de solucioná-las, com 

responsabilidade profissional e respeito para o alcance do cuidado humanizado. 

Descritores: Acolhimento, Estudantes, Enfermagem  

Eixo temático: Extensão 
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Introdução: Ao longo dos anos, o Sistema Único de Saúde (sus) vem sendo implantado 

como um processo social em permanente construção, orientado por políticas públicas de 

saúde implementadas no sentido de promover o desenvolvimento de ações que 

garantam a integralidade da atenção e o acesso dos usuários. Neste cenário, o setor 

saúde, sofre mudanças constantes, seja por força de legislações normativas e 

regulatórias e, ainda por mudanças no perfil epidemiológico da população, entre elas 

está a implementação das redes de atenção à saúde (RAS). As RAS constituem-se de 

três elementos: a população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde e 

operacionalmente compõe-se de cinco componentes: o centro de comunicação, a 

atenção primaria à saúde; os pontos de atenção secundários e terciários; os sistemas de 

apoio; os sistemas logísticos; e o sistema governança da rede de atenção à saúde¹. Este 

cenário exige por parte dos gestores e profissionais da saúde um processo de educação 

permanente a fim de atender as necessidades de saúde individuais e coletiva, da 

população em determinado território. Para tanto, o Ministério da Saúde (MS) vem 

instituindo políticas de saúde com vistas a superar esta fragmentação e fomentar 

movimentos de mudança na formação. Acredita-se que os processos educativos, via 

educação permanente e educação continuada podem ser considerados como conteúdo 

naturalmente integrante nos três níveis da atenção à saúde (primaria, secundaria e 

terciaria), haja vista que as atividades e ações de educação em saúde têm como foco a 

prevenção de doenças. Entende-se que a atividade de educação em saúde em grupo é 

uma tecnologia de cuidado a ser desenvolvida pelos profissionais de saúde, visando o 

empoderamento e a autonomia da sua clientela². Os protocolos assistenciais são 

instrumentos norteadores, capazes de organizar a assistência e proporcionar ao usuário 

integralidade, universalidade e equidade no cuidado, princípios esses norteadores do 

SUS. Eles são as rotinas dos cuidados e das ações de gestão de um determinado serviço, 

equipe ou departamento, elaboradas a partir do conhecimento científico atual, 

respaldados em evidências científicas, por profissionais experientes e especialistas em 

uma área e que servem para orientar fluxos, condutas e procedimentos clínicos dos 

trabalhadores dos serviços de saúde. Podendo ser de natureza clínica ou de organização 

do serviço.3 Dessa forma, é essencial aos profissionais saber implementar e criar 

protocolos assistenciais, tendo em vista sua própria demanda de agravos à saúde da 

população quer sejam eles programados ou espontâneos. Os textos produzidos e 

expressos pelos protocolos deverão ser analisados por profissionais com reconhecida 

capacidade técnica científica e política e, se necessário, por consultores. Neste sentido a 

integração com as instituições formadoras em especial, com ações de extensão e 

pesquisa podem contribuir para a produção de saberes que venham a qualificar a 

atenção a saúde da população. A Universidade do Estado de Santa Catarina, pelo curso 

de graduação em enfermagem, vem contribuindo com os serviços de saúde da região 

oeste do estado, na formação de profissionais (ensino) e na qualificação destes em 

especial enfermeiros, por meio de ações extensionistas, via oficinas preparatórias para 

elaboração, e adaptação de protocolos assistenciais utilizados na atenção básica. 

Objetivo: Relatar a experiência do desenvolvimento de uma ação junto a gerência da 

atenção básica do município, proporcionando e fortalecendo boas práticas em saúde, por 

meio de qualificação e capacitação da equipe multiprofissional através da construção de 

protocolos assistenciais na atenção básica do município de Chapecó. Método: Foram 

realizadas oficinas de qualificação dirigidas aos profissionais e multiprofissionais da 

saúde, bem como a coordenadores de área com o objetivo de capacitá-los para 

elaboração de protocolos assistenciais. Foram realizadas quatro oficinas com as 

seguintes temáticas: prática baseada em evidência, busca em base de dados das 

melhores evidências para a elaboração dos protocolos, validação dos fluxos de 
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atendimento, e metodologias para a validação e apresentação às equipes de saúde. A 

partir disso esses profissionais elaboraram protocolos referente a rede de atenção à 

saúde materno infantil e doenças crônicas não degenerativas (hipertensão). Na segunda 

oficina, foram realizadas buscas em base de dados sobre fluxos de atendimentos, 

relacionados a saúde da mulher (planejamento familiar, queixas de sangramento 

vaginal, infecção urinária), visita domiciliar (puérpera e recém-nascido) e atendimento a 

pacientes com sífilis. Neste encontro também foi abordado sobre a forma de 

organização e os recursos de que dispõe as unidades de saúde, e as principais 

necessidades, os problemas e as demandas que a população apresenta. Na terceira 

oficina, foram apresentados os fluxogramas de atendimento, neste encontro avaliou-se a 

partir das evidências reveladas pela busca em base de dados, e ao final foram validados 

pelos docentes. A última oficina tratou de planejar a apresentação final do protocolo e 

os momentos de validação e teste junto às equipes de saúde do município, para manter a 

troca de saberes, para além dos momentos presenciais, criou-se m grupo de e-mail no 

google a fim de disponibilizar um espaço de armazenamento dos materiais produzidos. 

A estratégia de usar o google drive possibilitou acompanhar os movimentos de 

produção coletiva, além de facilitar o acesso remoto e o compartilhamento dos saberes 

evidenciados nas buscas realizadas nas bases de dados que embasaram a produção 

textual dos protocolos. Resultados: As oficinas possibilitaram observar o envolvimento 

dos profissionais, visto que os mesmos demostraram compreender a importância dos 

protocolos assistências, bem como entender que com esses o processo de trabalho seria 

mais organizado e atenderia com equidade os usuários. A partir disso foi possível a 

esses profissionais criarem protocolos de situações de saúde advindas de suas próprias 

demandas, possibilitando boas práticas em saúde e uma assistência de qualidade e 

integralidade. Foram confeccionados quatro protocolos sendo esses de: Saúde da 

Mulher; hipertensão; saúde da criança; e pré-natal de baixo risco. Conclusão: Muitas 

vezes os profissionais realizam ações em suas unidades de forma desorganizada e sem 

seguir um fluxo de atendimento e trabalho. Com a criação de protocolos essas 

fragilidades passam a ser superadas, visto que estes possibilitam a organização do 

processo de trabalho, bem como um atendimento igualitário, sem preferencias, integral 

e com a conduta mais adequada para cada usuário do sistema. Criar os protocolos a 

partir de revisões de literatura, a fim de buscar evidências, oportunizou momentos de 

reflexão sobre o trabalho e atualização sobre temas e situações vividas no cotidiano. 

Sabe-se que a produção de protocolos deve acompanhar a atualização bem como a 

evolução do conhecimento técnico e científico e ser continuamente revisados e 

atualizados. Fica, assim, o desafio para os profissionais da saúde, gestores e instituições 

formadoras que deverão ser capazes de produzir, periodicamente, formas de integrar 

ensino e serviços a fim de manter a produção de saberes atualizados. Para tanto é 

necessário o engajamento dos profissionais via movimentos de educação permanente 

das equipes, imprescindíveis à garantia das melhores práticas de saúde para a 

população. 

Descritores: Extensão universitária; Redes de atenção; educação permanente 

Eixo temático: Extensão 
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RESUMO 

Introdução: A prática do cuidado faz parte da evolução da humanidade, o cuidar sempre esteve 

presente nas relações humanas como forma de viver e relacionar-se, configurando-se como um 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

251 
 

 

 

fenômeno essencial para a sobrevivência da espécie1. Nos primórdios da humanidade o cuidado 

era realizado de forma empírica embasado nas forças místicas e na ação da natureza, sendo 

prestado e recebido sem um conhecimento prévio do que era realizado2. Com a evolução da 

humanidade, as práticas do cuidado passaram a se diferenciar, fazendo-se necessário 

transformar o conhecimento empírico em um conhecimento embasado nos estudos e 

experiências de pratica do cuidado. É nesse contexto das práticas populares de cuidado a saúde 

que entra o cuidado a partir do uso de plantas medicinais, uma prática milenar descoberta no 

início das civilizações pelas mulheres que tinham em suas atribuições o cuidado com as plantas, 

bem como a responsabilidade de alimentação de todo o grupo. Com os avanços ocorridos no 

âmbito da saúde, novas formas de cuidado foram surgindo, como os medicamentos³. Após isso, 

o conhecimento sobre as plantas medicinais começou a ser desvalorizado, visto como uma fonte 

de dados imprecisa⁴. Apesar da desvalorização, a Organização Mundial da Saúde vem 

incentivando a criação de politicas públicas desde a Declaração de Alma Ata, em 1978, que 

levou a criação do Programa de Medicina Tradicional pela Organização das Nações Unidas. As 

iniciativas se tornaram mais intensas a partir da década de 1980, destacando-se a 8° Conferência 

Nacional de Saúde em 1986 e a Resolução da Comissão Interministerial de Planejamento e 

Coordenação (CIPLAN n°8) em 1988. Essa resolução regulamentou a implantação da 

Fitoterapia nos serviços de saúde, criando procedimentos sobre suas práticas nas unidades de 

saúde. Após essa conferência, muitos outros fóruns, reuniões, pesquisas, seminários e decretos 

presidenciais foram publicados para se chegar a Politica Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no Sistema Único de Saúde (PNPIC) e a Politica Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos no ano de 2006. A PNPIC define responsabilidades institucionais 

para a implantação das práticas integrativas e complementares (PICS) o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e orienta que municípios instituam suas próprias normativas para inserir este 

serviço nas suas unidades básicas de saúde, consoantes com os pressupostos da PNPIC, 

aprovada através da Portaria n° 971 de 03 de maio de 2006. A Enfermagem é uma das 

profissões que envolvem diferentes técnicas terapêuticas, uma vez que na área das Práticas 

Integrativas e Complementares (PIC) o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) possibilita 

aos enfermeiros o uso de técnicas como acupuntura, quiropraxia, massoterapia, iridologia e as 

plantas medicinais⁴. É importante pensarmos que o conhecimento sobre as plantas medicinais 

simboliza na maioria das vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos 

étnicos. Entretanto, as informações encontradas na bibliografia sobre algumas plantas 

medicinais ainda não são suficientes, o que não garante a qualidade, eficácia e segurança de uso 

das mesmas. os estudos de plantas medicinais podem oferecer vantagens, uma vez que torna 

possível obter uniformidade e material de qualidade que são fundamentais para a eficácia e 

segurança do uso das mesmas⁵. Objetivo Geral: Elaborar folder sobre as plantas medicinais 

das espécies encontradas no Horto Medicinal Aroma Flor e herbário para uso didático. 

Objetivos Especificos: Descrever as indicações, contraindicações, posologia e interações 

medicamentosas de cada planta fotografada; Apresentar o nome popular e nome científico da 

planta medicinal fotografada; Elaborar a exsicata para pesquisa acadêmica. Método: Esta 

pesquisa fez parte do Programa de Extensão Saúde e Equilíbrio, extensão universitária que teve 

como objetivo desenvolver atividades evolvendo agricultoras e plantas medicinais. Desta forma, 

realizamos a integração ensino, pesquisa e extensão. Para elaborar o material didático foi 

definido o Horto Medicinal Aroma Flor, por ser um espaço de atividades do Programa de 

extensão supracitado. Após contato com a proprietária do Horto Medicinal Aroma Flor para 

autorização da pesquisa, as plantas foram fotografadas e colhidas um exemplar de cada uma 

(folha, caule, raiz, flor) para elaboração da exsicata, que deu origem ao herbário. Com a 

fotografia das plantas, realizou-se o levantamento bibliográfico de cada uma delas. A escolha 

das plantas foi intencional, seguindo as orientações da proprietária do horto. Foram pesquisados 

o nome científico e popular, indicação e contraindicação, posologia, modo de uso e interações 

medicamentosas das plantas medicinais. Resultados/Discussões: Após as visitas ao horto 

medicinal Aroma Flor, foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir das fotografias tiradas 

no horto, visando descrever suas principais funções como plantas medicinais para o uso da 

população. Ex: Nome cientifico: Achillea millefolium L. Nome popular: Mil-folhas, mil-em-

rama. Indicação: Aperiente, anstidispéptico, anti-inflamatório e antiespasmódico. 
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Contraindicação: Não deve ser utilizado por indivíduos portadores de ulceras gastroduodenais 

ou oclusão das vias biliares. O uso acima das doses recomendadas pode causar cefaleia e 

inflamação. O uso prolongado pode provocar reações alérgicas. Caso ocorra um desses 

sintomas, suspender o uso e consultar um especialista. Posologia: 1- 2  gramas de folhas secas 

em 150 ml de água. Interação medicamentosa: antiácidos, barbitúricos, anticoagulantes e 

antiplaquetários, drogas hipotensivas e hipertensivas. Modo de uso: Uso interno. Acima de 12 

anos: tomar 150 ml do infuso, 10 minutos após o preparo, três a quatro vezes ao dia, entre as 

refeições. Conclusão/Considerações: O Brasil possui uma grande diversidade de espécies de 

plantas medicinais, contudo, os estudos acerca das mesmas ainda são insuficientes, sendo 

essencial o aumento da pesquisa sobre as plantas para ampliar o conhecimento dos profissionais 

de saúde, o que permite o melhor repasse do conhecimento para os pacientes de uma forma 

segura e eficaz. A enfermagem tem entre suas vantagens a educação em saúde, que possibilita a 

transmissão do conhecimento de diversas formas, como a criação do folder explicativo, por 

exemplo, o que se caracteriza como atividade para que a população faça uso das plantas 

medicinais da maneira correta, o traz vantagens, tanto para a população usuária do sistema como 

para o governo, como diminuição de custo para a saúde, promoção de saúde, prevenção de 

agravos, e a ação eficaz comprovada cientificamente unindo o saber popular e a ciência. 

Descritores: Enfermagem, plantas medicinais, cuidado. 

Eixo temático: Extensão 
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RESUMO  

Introdução: Com o avanço das tecnologias, os procedimentos cirúrgicos e as cirurgias 

em si, têm se tornado procedimentos seguros. Frente a necessidade de um procedimento 

cirúrgico, estressores significativos emergem na vida dos indivíduos, dentre eles, pode-

se destacar o medo e a ansiedade. Diferentes fatores podem contribuir para o surgimento 

da ansiedade no âmbito hospitalar, sobretudo, no período que antecede cirurgia, sejam 

eles imaginários ou concretos, podendo inclusive, o indivíduo criar fantasias a respeito 

do procedimento cirúrgico. Uma vez que, o emocional poderá refletir em sua condição 

física de modo geral, repercutindo no desenvolvimento de outros agravos e prolongar o 

período de internação. A escassez de informações antes da cirurgia e falta de apoio 

vindo da equipe de saúde são obstáculos para um bom relacionamento terapêutico entre 

pacientes e profissionais. As informações sobre o procedimento cirúrgico cooperam 

para a diminuição da ansiedade, participação familiar e do paciente durante todo 

período de hospitalização. Frente ao exposto, umas das ações mais importantes da 

enfermagem é a consulta de enfermagem antes da cirurgia, na qual é realizada a visita 

pré-operatória de enfermagem (VPOE), visando a redução de fatores estressores ao 

paciente, tais como o desconhecimento e ansiedade e esclarecimento de dúvidas ao 

paciente e seus familiares. É durante a consulta de enfermagem no pré-operatório que o 

enfermeiro aproveitando para a implementar o Preparo de Instrução Pré-Operatória 

(PIPO), que visa orientar paciente/família, especificamente sobre os cuidados a serem 

aplicados antes e depois da cirurgia visando minimizar as complicações pós-operatórias 

e evitar o cancelamento cirúrgico. De acordo com as premissas legais da profissão que 

direciona a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP), esta é 

um modo de qualificar a assistência de enfermagem dispensada ao paciente cirúrgico. 

Nesse sentido, a consulta de enfermagem é um instrumento que vislumbra a prestação 

de uma assistência integral e individualizada, voltada para as necessidades do paciente. 

Através da consulta de enfermagem percebe-se a oferta do cuidado individualizado ao 

paciente, voltado às necessidades reais, visando a segurança do paciente no ambiente 

cirúrgico. Deste modo, por meio da consulta de enfermagem e orientação do PIPO, 

pode-se tranquilizar o paciente/família, sobre a intervenção anestésico cirúrgica, 

preparando-os para tal procedimento. Diante disso, o enfermeiro é o responsável legal e 

moral por fazê-lo. Objetivo: Relatar a experiência do ensino da consulta de 

enfermagem no pré-operatório como estratégia fortalecedora da cultura de segurança do 

paciente cirúrgico em um serviço hospitalar público do Oeste de Santa Catarina. 

Método: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por discentes e docentes 

integrantes do programa de extensão “Cultura de segurança do paciente com foco no 

perioperatório” do curso de enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), campus Udesc Oeste, no segundo semestre de 2017. O referido programa 

teve por objetivo fomentar a cultura de segurança do paciente no período perioperatório 

em um hospital público do Oeste de Santa Catarina. O serviço de saúde por sua vez, 

caracteriza-se como referência para 118 municípios do estado de Santa Catarina, Paraná 

e Rio Grande do Sul, com diferentes serviços especializados ofertados na área da 

cirúrgica. A instituição hospitalar mencionada conta com sete salas cirúrgicas, 

contempla diversas especialidades médicas e realiza aproximadamente 1.500 
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cirurgias/mês. Resultados: Nesse contexto, realizou-se consultas de enfermagem pré-

operatórias em duas unidades de internação: Clínica cirúrgica Traumato-Ortopédica e 

Neurologia, no período de outubro e novembro de 2017, para vários pacientes eletivos 

institucionalizados nesses setores, norteadas por um portfólio desenvolvido para esse 

fim intitulado: Instrumento Norteador para o Preparo de Instrução Pré-Operatória. No 

decorrer das consultas de enfermagem, também foi preenchido o checklist assistencial, 

o qual é outro instrumento projetado pela equipe extensionista para sistematizar e 

regulamentar as informações relativas à assistência de enfermagem perioperatória. No 

que se refere à segurança do paciente no contexto perioperatório, a adoção de 

instrumentos que auxiliam na prática segura objetivam a integralidade da atenção. No 

que diz a respeito à consulta de enfermagem pré-operatória, além da realização do 

PIPO, o enfermeiro compreende a identificação de problemas e potencialidades de 

saúde do paciente, a fim de elencar os diagnósticos de enfermagem para balizar o 

planejamento da assistência, orientar e implementar ações específicas de acordo com as 

necessidades individuais de saúde. Nesse sentido, a orientação realizada no período pré-

operatório, constitui-se como elemento fundamental da assistência que proporciona o 

cuidado humano, além de respeitar a autonomia do indivíduo(1). Para subsidiar a 

consulta de enfermagem pré-operatória, lançou-se mão de um Portfólio - Instrumento 

Norteador para o Preparo de Instrução Pré-Operatória, o qual contempla: a) descrição de 

cirurgia e as fases perioperatória, estrutura do centro cirúrgico e sala de recuperação 

pós-anestésica; b) Explanação sobre as rotinas da unidade de internação (estrutura 

física, horários de medicação, alimentação, higiene e visitas por familiares); c) 

Orientação Pré-operatória, abordando a preparação corporal (jejum, higiene corporal, 

retirada de próteses e adornos, punção venosa, medicação pré-anestésica, tricotomia e 

uso de roupa própria do centro cirúrgico, entre outros); d) Centro Cirúrgico, 

apresentando através de imagens, a área de recepção e encaminhamentos vivenciados no 

CC, bem como o ambiente das salas cirúrgicas (equipamentos, equipe multiprofissional, 

paramentação cirúrgica); e) Pós-operatório, incluindo possíveis sinais e sintomas 

esperados no âmbito da Sala de Recuperação Pós Anestésica (SRPA), horários de 

visitas e encaminhamentos pós SRPA; f) Em seguida incluiu-se uma seção de 

apresentação de dispositivos em que se pode fazer uso no pós-operatório (drenos, 

sondas, infusões, curativos, fixadores, etc.); g) E para finalização, o instrumento conduz 

ao momento de ensino, supervisão e treinamento dos exercícios para o pós-operatório. 

A implementação das consultas de enfermagem em questão, foram bastando flexível 

acerta das necessidades de conhecimento tanto do paciente quanto do 

familiar/acompanhante.  Considerações finais: A realização da consulta de 

enfermagem no Pré-Operatório apresenta-se como uma tecnologia leve dispensada para 

o cuidado do paciente cirúrgico na realização de uma assistência qualificada, com vistas 

à melhora nos resultados e satisfação do paciente em virtude da hospitalização e do 

processo cirúrgico. A partir da consulta de enfermagem no pré-operatório é possível 

evitar o cancelamento cirúrgico, obter a melhor resposta fisiológica, melhorar a 

qualidade na assistência, segurança hospitalar e valorização do trabalho do enfermeiro. 

Incorporar o processo formativo a prática da realização das consultas de enfermagem 

configura-se como uma potencialidade para a prática do cuidado seguro e visibilidade 

profissional. 

Descritores: Consulta de Enfermagem; Processo de Enfermagem; Segurança do 

paciente; Enfermagem no Perioperatório. 

Eixo temático: Extensão 
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RESUMO 

Introdução: A gestão da assistência de enfermagem tem como finalidade garantir o 

cuidado seguro e de qualidade frente aos processos de saúde e doença da população.1 

Portanto, a gestão do cuidado em enfermagem deve estar respaldada em competências e 

habilidades mediadas pelo conhecimento do saber e do saber-fazer.2 Garantir a 

segurança do paciente é um dos atributos na qualidade do cuidado para prevenir e 

reduzir a ocorrência de incidentes no perioperatório. Destaca-se aqui, a fase pré-

operatória na qual o paciente se encontra mais suscetível em suas necessidades, tanto 

fisiológicas quanto psicológicas, o que pode resultar em desconforto ou desequilíbrio 

emocional3. A consulta de enfermagem no pré-operatório, denominada visita pré-

operatória de enfermagem (VPOE), destina-se à coleta de informações - anamnese e 

exame físico, além de servir como meio para instrumentalizar o paciente acerca do 

Preparo de Instrução Pré-Operatória (PIPO), uma vez que o profissional amplia a 

comunicação enfermeiro-paciente e tem a oportunidade de conhecê-lo, levantar 

problemas e necessidades, e fornecer informações que certamente contribuirão para 

minimizar os medos, ansiedades e insegurança. Objetivo: Implementar um instrumento 

visual para guiar a consulta de enfermagem no período perioperatório, que possibilite o 

enfermeiro a explanar sobre os diferentes ambientes, dispositivos e cuidados cirúrgicos 

com o paciente, a fim de minimizar as complicações do pós-operatórias.     Método: 

Este estudo é um relato de experiência, realizado por estudantes e professores do 

Programa de Extensão denominado “Cultura de segurança do paciente em foco no 

Perioperatório” desenvolvido no segundo semestre de 2017, que teve como cenário um 

hospital público no oeste catarinense. O referido programa de extensão teve por objetivo 

fomentar a cultura de segurança do paciente no período perioperatório, durante o 

período de hospitalização. O serviço de saúde em questão caracteriza-se como 

referência hospitalar para 92 municípios da região oeste de Santa Catarina e 

aproximadamente 26 municípios do Paraná e Rio Grande do Sul, numa cobertura 

superior à 1.000.000 de habitantes, com diferentes serviços ofertados. Na área cirúrgica 

a instituição hospitalar conta com Centro Cirúrgico (CC) formado por sete salas 

cirúrgicas, realizando diariamente procedimentos eletivos e de urgência e emergência, 

contemplando diversas especialidades médicas. Neste contexto, as diferentes ações de 

extensão emergem com vistas à melhoria da qualidade assistencial ao paciente 

cirúrgico. Este relato em específico refere-se à ação III do referido Programa de 

Extensão, a qual contempla a construção de um instrumento. Resultados: A elaboração 

do instrumento norteador teve início a partir da necessidade da própria instituição 

hospitalar com o foco direcionado aos cuidados de enfermagem, auxiliando os 

acadêmicos e profissionais de enfermagem nas orientações ao paciente submetido ao 

procedimento anestésico-cirúrgico. Assim, a construção se inicia com estudos teóricos 

relacionados à experiência cirúrgica permitindo um olhar ampliado sobre as 

necessidades e melhorias na qualidade da assistência, auxiliando o paciente a 
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compreender seu problema de saúde e a prepará-lo ao procedimento anestésico-

cirúrgico, além de conhecer os principais dispositivos que poderá fazer uso no pós-

operatório, sinais e sintomas comuns às intervenções cirúrgicas. Foram coletadas 

informações através de uma entrevista com enfermeira responsável pelo setor da clínica 

cirúrgica onde precedeu o pedido de implementar no portfólio com os horários de troca 

de acompanhantes, dispositivos e rotina de banhos, entre outras necessidades 

enfrentadas no dia a dia das clínicas cirúrgicas. Assim, o material foi estruturado nos 

seguintes tópicos: I) Procedimento, a fim de conceituar a cirurgia propriamente dita ao 

paciente exemplificando que a cirurgia é um método de tratamento de doenças, como 

lesão ou deformidade interna ou externa; II) Fases operatórias: pré-operatório, 

transoperatório e pós-operatório, III) Abordagem ao PIPO, período destinado a 

orientação específica como jejum, banho, uso do avental, tricotomia, administração dos 

pré-anestésicos e retirada de próteses e adornos, verificação dos sinais vitais, 

preenchimento de checklist assistencial, rotinas e estrutura física do setor de internação; 

IV) Centro Cirúrgico - "bloco” o qual foi apresentado através de imagens a recepção do 

centro cirúrgico e encaminhamentos. V) Pós-operatório - caracterizado pelo término do 

procedimento cirúrgico, período em que foi explanado os possíveis sinais e sintomas 

esperados na Sala de Recuperação Pós-Anestésica, horários de visitas e 

encaminhamentos pós SRPA; VI) Dispositivos - em seguida incluiu-se uma seção de 

apresentação de alguns dispositivos comuns no pós-operatório, tais como sondas, 

drenos, imobilizações; VII) Ensino e supervisão de exercícios - para finalizar, o 

instrumento conduz o momento de ensino, supervisão e treinamento dos exercícios para 

o pós-operatório que auxiliam na mobilidade e respiração do paciente.  O material foi 

elaborado através de imagens reais coletadas em visitas técnicas com fotos dos setores 

como: Sala de admissão, sala de acompanhantes, salas cirúrgicas e sala de recuperação 

pós-anestésica. Contudo, não foi utilizado o uso de imagens dos pacientes, evitando a 

exposição dos mesmos. A implementação de instrumento visual para guiar a consulta de 

enfermagem no período perioperatório, intitulado “Portfólio”, possibilitou o enfermeiro 

à explanar sobre os diferentes ambientes que compõe a experiência cirúrgica, fortalecer 

a comunicação paciente/família-enfermeiro e fomentar a cultura de segurança do 

paciente no ambiente cirúrgico. Vale ressaltar que foi necessária uma aproximação dos 

membros da equipe executora do programa de extensão com os profissionais do serviço 

para contemplar as principais orientações pré-operatórias e balizar o desenvolvimento 

do PIPO com linguagem de fácil entendimento aos usuários do serviço. Ainda, uma 

versão inicial foi apresentada aos enfermeiros da unidade cirúrgica e aos extensionistas, 

situação que emergiu novas sugestões. Após os ajustes necessários, o instrumento foi 

utilizado como teste piloto por professores e discentes do Curso de Enfermagem da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e disponibilizado ao serviço na 

versão impressa. Considerações finais: A implementação do portfólio teve como foco 

a assistência de enfermagem na segurança do paciente cirúrgico, qualificando a 

assistência de enfermagem no perioperatório. A construção desse instrumento foi 

possível através da cooperação da instituição hospitalar e universidade, contou com 

discentes de diferentes períodos e fortaleceu a autonomia da enfermagem para a 

realização da consulta de enfermagem pré-operatória e o vínculo enfermeiro-

paciente/família, além de respaldar uma assistência qualificada, com vistas à melhoria 

de resultados e satisfação dos pacientes. Tal instrumento se configura em uma estratégia 

tecnológica do cuidado que enriquece o processo ensino-aprendizagem, estimula a 

reflexão discente e contribui para a melhoria da qualidade da assistência no ambiente 

cirúrgico.  
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RESUMO  

Introdução: Ao final da década de setenta do século XX no Brasil surge o movimento 

pela reforma psiquiátrica, em meio ao contexto da luta pela redemocratização do país, 

pelo restabelecimento de um real estado de direito, buscando novas modelagens 

assistenciais, visto que a assistência oferecida na área da saúde mental era centrada nas 

grandes instituições asilares, estabelecendo uma certa forma  de concepção da loucura e 

por conseguinte de práticas terapêuticas, as quais são consideradas atualmente  

ultrapassadas e limitadas ¹ ².  O modelo assistencial seguido tinha como foco a doença e 

a sintomatologia psiquiátrica. Esse modelo defendia o uso de práticas que acabavam por 

promover a continuação das pessoas com transtorno mental nas instituições hospitalares 

por tempo indefinido resultando em um grande número de usuários crônicos moradores 

dos hospitais². Com isso, a partir da década de 1990, o Ministério da Saúde, passou a 

definir e reorganizar a estruturação da política dos serviços de saúde mental, 

recomendando a adoção das redes municipais como referência para um tratamento 

integrado, a partir da interlocução entre os vários níveis de atenção em saúde. Nessa 

época os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) foram designados como principal 

referência para o tratamento das pessoas com transtornos mentais³. Com o advento da 

reforma psiquiátrica, o Ministério da Saúde publicou no ano 2003 a Política de Atenção 

Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, admitindo em seu texto de apresentação 

uma demora histórica de inserção do uso prejudicial e/ou dependência do álcool e outras 

drogas na agenda da saúde pública³. Foram então propostos CAPS AD, específicos a 

atender usuários de álcool e drogas, como serviço especializado no tratamento de 

usuário de álcool e outras drogas. Esse serviço representa uma modalidade de atenção à 

saúde centrada na comunidade, caracterizada por atendimento ambulatorial realizado 

por uma equipe multiprofissional especializada, articulando ações de redução de danos, 

prevenção, recuperação, tratamento e reinserção social dos usuários de drogas³. No ano 

de 2012, Ministério da Saúde redefiniu o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e 

outras Drogas 24 horas (CAPS AD III), através da Portaria n. 130/2012, serviço este 

composto por uma equipe multiprofissional, a qual faz parte a equipe enfermagem 

(enfermeiro e técnico de enfermagem)4. Ao realizar as atividades relativas ao estágio 

supervisionado II como acadêmicos de enfermagem dentro de tal serviço observou-se 

que as ações da enfermagem se remetem a quase que exclusivamente a prescrição 

médica aos usuários que estão em leito de desintoxicação, descuidando das atividades 

inerentes da reabilitação social. Isso ocorre muitas vezes devido as de atividades 

burocráticas/administrativas que são muitas. Verificou-se no período de estagio que o 

enfermeiro é o profissional que mais fica em contato com os usuários do leito, fator este 

que possibilita a escuta qualificada abrindo espaços para o vínculo terapeutico5. 
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Objetivo: Diante do exposto tem-se aqui o objetivo de relatar a experiência dos 

acadêmicos de enfermagem em estágio dentro de um serviço de CAPS AD III na 

realização de oficinas lúdicas com os usuários do leito/desintoxicação. Método: Trata-

se de um estudo descritivo do tipo Relato de Experiência, realizado com base nas 

vivencias realizadas no CAPS AD III no município de Chapecó/SC, a partir do Estagio 

Curricular Supervisionado II da 10° fase do curso de Enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), durante o mês de fevereiro e março de 2018. Tal 

atividade foi proposta a partir das vivências dos acadêmicos dentro do serviço o qual 

observaram que os cuidados com usuários do leito se restringiam as rotinas do serviço 

(medicamentos, refeições, chimarrão e conversas entre os mesmos). A interação da 

equipe com estes era muito limitada. Como forma de aproximação dos usuários, tendo 

em vista o auxilio em seu tratamento e de escuta, não somente a verbal, propomos 

oficinas lúdicas com jogos educativos, desenhos, pinturas, recortes de figuras, rodas de 

conversas, jogos de tabuleiros, confecção de cartazes sobre temas propostos por eles 

(usuários). Estas oficinas ocorriam todas as manhãs das 09:30 as 11:00 horas, de 

segunda a sexta feira, período em que os acadêmicos estavam em estágio. As atividades 

propostas foram elaboradas e decididas em conjunto com a professora supervisora e 

com a ciência da equipe de enfermagem do CAPS AD III. Resultados/Discussão: 

Inicialmente os usuários foram convidados a participar das oficinas, que ocorriam no 

espaço usado também como refeitório. Todos aderiram, as faltas aconteciam quando 

tinham visitas dos familiares ou consultas no mesmo horário.   A média de participantes 

eram entorno de dez usuários de ambos   os sexos e maiores de 18 anos de idade. Sendo 

que a maioria dos participantes eram do sexo masculino devido ao número de vagas 

oferecidas. É notório que dentro de uma unidade de internação  os usuários  começam a 

ficar ociosos e com  isso os sintomas de abstinência se sobressaem, deixando-os 

agressivos, pouco colaborativos  e desestimulados a continuidade do tratamento, como 

forma de amenizar isso iniciou-se então atividades lúdicas, percebeu-se que durante a 

realização dessas atividades, os usuários se expressavam das mais diversas formas: nas 

cores que pintavam os desenhos; nos desenhos que faziam; nas disputas e trapaças nos 

jogos;  nos recortes de figuras em revistas; nas rodas de conversas. As diversas formas 

de expressões/comunicação demonstraram que os usuários tinham vontade de parar, de 

sair da dependência, mas não reconheciam a dependência como uma doença, isto era 

mais evidente nos jovens; as perdas familiares (separação, desestruturação da família, 

filhos...) era o que mais pesava nos com mais idade, a busca da “cura” tinha um objetivo 

“reconstruir a família”. Outro ponto que se evidenciou nas diversas oficinas foi o início 

do uso da substancia estar associada a algum tipo de violência especialmente a familiar. 

Identificou-se também que a porta de entrada para outras drogas foi o álcool, ou seja, a 

primeira droga de uso foi o álcool para a maioria. Todos sem exceção expressaram 

querer parar com o uso, reconstruir suas vidas, ter uma família, um trabalho e viver em 

paz sem tormento “da próxima dose, pedra, carreirinha, papelote”. Estas oficinas e 

aproximação aos usuários, mostrou aos acadêmicos, que a enfermagem tem como 

atribuição ações muito além das técnicas/administrativas junto a este público, pois os 

usuários estão carregados de sofrimento trazidos em suas histórias de dependência, 

exclusão e preconceito social, pelas constantes recaídas e abandono da própria família, 

isto não tem remédio que trate. Porem acredita-se que a empatia, a escuta, as reflexões 

auxiliam no tratamento, pois o modelo biomédico ainda muito forte no serviço não dará 

conta das necessidades do usuário e muito menos da competência da enfermagem junto 

aos usuários do CAPS AD III. Conclusão/Considerações: Muito mais do que ter sua 

prática fundamentada em teorias e atendimentos de saúde de acordo com protocolos e 

tratamento clínico médico, o profissional enfermeiro deve ter um olhar integral e deve-
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se observar a necessidade de propor e desenvolver atividades que irão além do modelo 

biomédico. De forma que o usuário possa diminuir o sentimento de exclusão social e o 

preconceito, pois as oficinas lúdicas possibilitam que a enfermagem consiga lidar com 

os sentimentos despertados nos usuários como revolta, tristeza, desvalia, desesperança, 

associados à vivência da dependência. 

Descritores: Saúde Mental; Enfermagem; Cuidados de Enfermagem. 

Eixo temático: Assistência 
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RESUMO 

Introdução: Os Sistemas de Linguagem Padronizados (SLP) North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA-I), Nursing Interventions Classification (NIC) e 

Nursing Outcomes Classificaton (NOC) são ferramentas utilizadas para alcançar a 

padronização  da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), objetivando-se 

a uniformização dos termos utilizados e a documentação  das fases do Processo de 

Enfermagem (PE) na realização do cuidado com embasamento científico.  Com a 

utilização da NOC, é possível avaliar os Resultados de Enfermagem (RE) por meio da 

classificação proposta, facilitando a comunicação entre os enfermeiros e almejando uma 

maior qualidade da assistência1. Na estruturação da NOC, os RE padronizados são 

balizados por indicadores cujos descritores são pontuados por uma escala Likert 

definida para cada RE, através de uma variação de cinco pontos, englobando a descrição 

de uma situação de saúde para a qual se identifica desde o estado de saúde menos 

apropriado ao mais apropriado para cada indicador. Portanto, os RE, propostos pela 

NOC, buscam caracterizar o estado de saúde e o comportamento de cada indivíduo, 

diante de determinada situação, considerando, inclusive, percepções e estados 

subjetivos2. Entretanto, a NOC não descreve as características da pontuação referente a 

cada indicador na escala Likert, o que dificulta a avaliação do enfermeiro dado o grau 

de subjetividade intrínseco às expressões que qualificam as pontuações, cuja variação 

inclui aspectos que oscilam de 1 até 5, sendo que, para a pontuação 1 descreve-se a 

qualificação da condição de saúde de maior comprometimento e para a pontuação 5 a de 

melhor condição. Objetivos: relatar a experiência do processo de desenvolvimento de 

definições operacionais de indicadores relativos ao resultado de enfermagem 

“integridade tissular: pele e mucosas”. Método: trata-se de um relato de experiência 

elaborado a partir das vivências vinculadas ao Estágio Curricular Supervisionado I 

(ECS I) do nono semestre do curso de graduação em Enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), desenvolvido no período de fevereiro a julho de 

2018, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público de Santa 

Catarina. Importante destacar que a unidade em questão tem a implementação do PE em 

todas as suas etapas de acordo com a resolução co COFEN 358/2009. 

Resultados/Discussão: Nas vivências e atividades desenvolvidas no ECS na UTI, 

considerando a interação com os enfermeiros do serviço e a operacionalização do PE 

por eles executada, percebeu-se que estes profissionais possuem dificuldade em 

compreender o significado das graduações relativas às pontuações dos indicadores 

NOC. Frequentemente, relatavam dificuldades, por exemplo, em caracterizar o que seria 
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minimamente comprometido, substancialmente comprometido, dentre outros atributos 

descritos para os indicadores NOC, por meio da escala Likert. A utilização desta escala 

como base para avaliação dos RE passou a ser utilizada na UTI em janeiro de 2017 fruto 

do trabalho de implantação e implementação do PE desenvolvido pela Comissão do 

Processo de Enfermagem (COMPEnf) do hospital em questão. Os enfermeiros foram 

instrumentalizados  para a utilização da mesma, bem como, participaram da definição 

dos RE e seus respectivos indicadores, a serem utilizados no setor, com base nos 

Diagnósticos de Enfermagem (DE) do SLP NANDA-I.  Diante das dificuldades 

apresentadas, estabeleceu-se que seria necessário trabalhar com as definições 

operacionais, caracterizando um a um dos atributos encontrados nas graduações das 

escalas Lickert. Para tanto, optou-se por dar início a este trabalho a partir do DE 

“Integridade da pele prejudicada”, tendo em vista que é um dos DE mais utilizados no 

setor. Dessa forma, obteve-se como RE para o referido diagnóstico “Integridade 

tissular: pele e mucosas”; e como seus indicadores: integridade tecidual; lesões de pele; 

lesões nas mucosas; tecido cicatricial; pele que descasca; rachaduras de pele; eritema; e 

necrose. Após essa delimitação, iniciou-se o processo de definições operacionais feitas 

pelos enfermeiros do setor. Assim, foi construído um instrumento (questionário) a ser 

aplicado aos enfermeiros da UTI visando possibilitar a livre expressão de suas 

interpretações quanto aos atributos descritos diante da escala para cada indicador do RE 

“Integridade tissular: pele e mucosas” a partir de suas realidades práticas, permitindo 

obter uma definição preliminar a partir da realidade dos enfermeiros do setor e 

posteriormente comparar com os achados nas bases de dados. No que diz respeito a 

aplicação do questionário, os enfermeiros sinalizaram dificuldades (escritas e relatadas) 

em descrever o que cada um dos cincos pontos contidos na escala Likert significam 

dentro de cada indicador selecionado. Considerando esta constatação e àquelas já 

problematizadas no início deste relato,  evidencia-se a necessidade da elaboração de 

uma matriz referencial que possibilite a definição operacional de cada indicador, junto 

com suas pontuações e definições conceituais, para auxiliar o enfermeiro na sua prática, 

e aumentar a qualidade e eficiência dos cuidados desenvolvidos. Dessa forma, iniciou-

se uma busca em bases de dados, que objetiva identificar estudos já publicados que 

contenham uma definição operacional dos indicadores, ou que auxiliem na busca por 

essas definições, para que, a partir daí, seja possível elaborar um instrumento que 

contenha as definições dos indicadores e de suas respectivas pontuações dentro da 

escala Likert. As publicações são procuradas nas bases: PubMed, CINAHL, LILACS e 

BDENF, com os descritores: Validação, Indicadores, Resultados de enfermagem, 

Taxonomia NOC. Devido às dificuldades encontradas até aqui em encontrar 

publicações que atinjam o objetivo da busca, optou-se por acrescentar ainda indicadores 

isolados junto aos demais descritores. Em uma primeira rodada de achados, se 

identificou a existência de duas teses, para as quais o objetivo foi definir 

operacionalmente indicadores NOC, da mesma forma que se está propondo neste 

trabalho. Com isso, percebe-se a escassez de publicações que buscam definir 

operacionalmente os indicadores e validar essas definições. Ao fim desta etapa, espera-

se que o instrumento a ser elaborado, com as definições operacionais de cada indicador 

e respectivas graduações para a mensuração, esteja estruturado para início da etapa de 

validação clínica do mesmo na UTI. Considerações finais: a partir deste estudo, 

pretende-se esclarecer e auxiliar os enfermeiros na etapa de avaliação dos RE, com base 

nos indicadores contidos na NOC. Sabendo o que cada ponto significa, o processo 

torna-se mais claro e fácil, e a avaliação mais precisa, padronizada e eficaz,  

qualificando o trabalho do enfermeiro. Salienta-se que o presente estudo ainda está em 

fase de desenvolvimento, em parceria com a UDESC e a Universidade Federal da 
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Fronteira Sul (UFFS), e pretende-se definir uma matriz assistencial que compreenda 

todos os RE e indicadores que são utilizados na UTI. 

Descritores:  Terminologia Padronizada em Enfermagem; Avaliação de Resultados 

(Cuidados de Saúde); Cuidados de Enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial. 
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RESUMO  

Introdução: O presente relato de experiência é parte das vivência oportunizadas por 

uma prática assistencial vinculada ao núcleo 16, Trabalho de Conclusão de Curso – 

TCC do Curso de Graduação em Enfermagem Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (Unochapecó), orientado pelo Projeto Pedagógico do Curso, que traz que a 

graduação em Enfermagem tem como objetivo formar enfermeiros generalistas, críticos 

e criativos, competentes tecnicamente e comprometidos politicamente, capazes de 

participar efetivamente na definição de políticas, de contribuir no atendimento às 

demandas existentes na região e no País e de implementar ações qualificadas, eficientes, 

eficazes e efetivas, promovendo a humanização do cuidado através do acolhimento 

 necessário para a formação de um vínculo concreto com os usuários, e a comunidade de 

uma forma geral, assim prevenindo e promovendo saúde¹. A prática se volta ao 

acolhimento no cenário da Atenção Básica à Saúde (AB), a qual caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção a 

proteção e a recuperação da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral 

que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida com o mais alto grau de 

descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas². Os cuidados primários 

em saúde se operacionalizam por meio do exercício de práticas de cuidado e de gestão, 

democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações 

de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias 

de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 

necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando 

critérios de risco, vulnerabilidade e resiliência e o imperativo ético de que toda 

demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhida³. Objetivos: Relatar as 

estratégias de educação em saúde sobre acolhimento com os usuários de um Centro de 
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Saúde da Família (CSF), buscando-se fortalecer o vínculo entre a equipe e a 

comunidade no território. Método: A temática emergiu do interesse dos acadêmicos de 

enfermagem e de diálogos feitos com as enfermeiras do CSF, como são chamadas as 

unidades básicas de saúde (UBS) em Chapecó. Na ocasião os profissionais apontaram 

dificuldades enfrentadas para a organização dos serviços referentes ao acolhimento, 

bem como o grande número de faltosos nas consultas agendadas, tendo como 

consequência um aumento dos usuários buscando o serviço do CSF, e a partir das 

dificuldades sentidas pela equipe ao realizar o exigido pelo Programa de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ),  identificou-se uma  fragilidade no 

processo de organização do serviço, evidenciado nas grandes filas de espera para o 

agendamento e no atendimento, congestionando o fluxo e sobrecarregando a equipe. A 

partir disto começamos a construção de um projeto de conclusão de curso que busca 

reorganização do processo de acolhimento, promovendo educação em saúde, 

permanente e continuada, utilizando como ferramenta de trabalho atividades educativas 

que promovam a reflexão e o aprendizado, bem como mudanças de hábitos, para que o 

processo de conhecimento e a relação entre a comunidade e o serviço se fortaleçam e 

tenham continuidade. O cenário da prática atua com carga horaria de 40 horas semanais, 

possui duas eSF e conta com 33 funcionários. A eSF de n° 122 é responsável por uma 

cobertura de 1303 famílias, sendo composta por uma enfermeira, um médico clínico 

geral, um pediatra, quatro técnicas de enfermagem e seis ACS. A eSF de n° 127 atende 

1368 famílias, também composta, por uma enfermeira, um médico clínico geral, um 

médico pediatra, uma ginecologista, uma dentista, uma auxiliar de consultório 

odontológico, quatro técnicas de enfermagem e seis ACS, atendendo um total de 7715 

usuários. Ainda conta com duas auxiliares administrativas, um vigia, uma equipe de 

limpeza e conta com o apoio dos profissionais do NASF. O perfil dos usuários 

atendidos pelas equipes do Esf conta com um percentual significativo de pessoas com 

idade entre 35 e 60 anos, na sua maioria trabalhadores das indústrias próximas. A 

equipes acompanham atualmente 68 gestantes, e cerca de 1200 crianças entre zero e dez 

anos. As áreas também possuem um quantitativo de 60 pessoas acometidas por diversas 

deficiências, e outra parcela da população que recebe uma atenção especial são os 

usuários portadores de hipertensão sistêmica arterial e diabetes mellitus, que somam um 

total de 40 pessoas acompanhadas no grupo do HIPERDIA. As equipes também 

realizam o atendimento de aproximadamente 40 usuários de outras nacionalidades 

(haitianos e senegaleses). Desta maneira, após definirmos o perfil dos usuários que 

serão atingidos pelas ações do projeto, decidimos as formas de intervenção á serem 

trabalhadas com os mesmos.  Resultados/Discussão: A prática assistencial iniciou em 

fevereiro de 2018 e será finalizada em junho do mesmo ano, sendo possível a realização 

de outras atividades, conforme surgirem as demandas e realizada avaliação contínua do 

alcance das ações. Entre as atividades da prática assistencial realizou-se a reorganização 

do processo de acolhimento do CSF, trabalhando com educação permanente e 

continuada junto a equipe, para contribuir no processo de construção do conhecimento 

sobre os assuntos acolhimento e a humanização. Outra ação do projeto é a elaboração de 

atividades de educação em saúde, trabalhadas com os usuários na sala de espera do CSF 

aproveitando o momento para realizar a escuta qualificada fortalecendo o vínculo entre 
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os usuários e a equipe, sempre com o intuito de que os mesmos se tornem 

multiplicadores da informação. E ainda como forma de conscientização elaboração um 

banner atualizado semanalmente com o número de faltosos nos atendimentos prestados 

pelo espaço. Conclusão/Considerações: A prática assistencial tem se revelado 

potencial para mudar a realidade do serviço, reduzindo a demanda pela consulta 

agendada, ampliando a compreensão dos usuários acerca dos objetivos da AB, da forma 

de trabalho da equipe, com vista a melhor atender os diferentes usuários e coletividades, 

bem como suas demandas de saúde e doença. A proposição das atividades está sendo 

um desafio, sempre passando por alterações para se adequar da maneira mais flexível 

possível para solucionar o problema, melhorando assim o acolhimento prestado aos 

usuários e em contrapartida não sobrecarregando a equipe do CSF. Esta experiência está 

proporcionando aos acadêmicos a possibilidade de presenciar e poder ajudar a resolver 

potenciais problemas geralmente enfrentados por enfermeiros gestores no seu trabalho.  

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Acolhimento; Enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: o Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) é um instrumento 

implantado em nosso país, desde 2004 com publicação da Política Nacional de 

Humanização (PNH),esta visa estabelecer mudanças na forma de atendimento aos 

usuários, que procuram os serviços básicos e de urgência e emergência, sendo capaz de 

acolher o cidadão, garantindo que suas necessidades sejam atendidas. Segundo a PNH, 

o acolher não significa somente recepcionar, mas reconhecer a singularidade dos 

sujeitos, através de uma escuta qualificada estabelecer vínculos e compromisso entre 

profissional de saúde e usuário1. Criada em 2009 a Portaria do Ministério da Saúde nº 

2.048, que aprova e regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS), esta portaria 

também garante que os serviços de emergências, atendam as urgências clínicas, com 

universalidade, equidade e integralidade, colocando em prática os princípios do SUS2. 

Esta portaria reforça o papel do enfermeiro, que está qualificado para exercer a 

classificação de risco, direcionando o usuário corretamente, com um atendimento rápido 

e eficaz reduzindo assim, danos e agravos a saúde. A resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) nº 423 de 2012, vai ao encontro da PNH, visto que regulamenta 

a Classificação de Risco como um processo complexo, que demanda competência 

técnica e científica para execução, sendo assim função privativa do enfermeiro3. Para o 

Conselho Regional de Enfermagem (COREN) de Santa Catarina o planejamento, 

organização, direção, controle do serviço e a assistência de enfermagem são da 

competência legal do Enfermeiro em conformidade com Lei 7.498/86 e Decreto 

94.406/97,  que direciona a participação desse profissional, juntamente  com a equipe de 

enfermagem e de saúde no  ACCR ,  quanto aos auxiliares e técnicos de enfermagem, 

cabendo as atividades de auxiliar ao nível médio técnico respectivamente, sob 

supervisão do enfermeiro;  atuar no processo de ACCR somente será realizada por estes 

com a presença de enfermeiro4. Os serviços de urgência/emergência configuram-se 

como uma das portas de entrada do SUS, por sua vez, devem estar preparados para a 

assistência da demanda espontânea, no manejo e organização a fim de evitar sobrecarga 

nos hospitais, prestando assistência médica e cuidados de enfermagem, com garantia de 

assistência de qualidade e humanizada, possibilitando uma diminuição dos riscos e 
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agravos à saúde5. O objetivo principal do ACCR é priorizar a assistência de acordo com 

a gravidade de cada caso. Além disso, contribui para identificar e atender a demanda de 

forma organizada, viabiliza o acesso com equidade, contribuindo para a gestão e 

gerenciamento dos serviços de saúde. Por sua vez, após capacitação profissional, utiliza-

se o protocolo nos serviços, identificando a queixa inicial e principal do paciente, 

seguimento do fluxograma de decisão e, por fim, estabelecimento do tempo de espera 

de acordo com a gravidade. O fluxograma no ACCR auxilia a estabelecer a 

classificação de atendimento de acordo com um sistema de cores, cor vermelha 

(emergente) determina atendimento imediato; a laranja (muito urgente) prevê 

atendimento em dez minutos; a amarela (urgente), 60 minutos; a verde (pouco urgente), 

120 minutos e a azul (não urgente), 240 minutos3. Os fatores determinantes usados na 

priorização do atendimento são: ameaça à vida, ameaça à função, dor, duração do 

problema, idade, história, risco de maus tratos. De acordo com o Protocolo ACCR, o 

enfermeiro é responsável por acolher os pacientes e classificá-los dentro de uma 

prioridade clínica. Objetivos: relatar vivências do trabalho em equipe de enfermagem, 

na prática do ACCR, ressaltando a importância desse instrumento para a enfermagem 

no processo de gestão e gerenciamento de equipes de saúde, além de contribuir para a 

efetivação do processo de acolhimento e classificação de risco. Método: trata-se de um 

relato de experiência de acadêmicas do curso de enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), atuando como profissionais técnicas de 

enfermagem, integrantes da equipe de enfermagem do pronto atendimento, em um 

município do Oeste Catarinense. Resultados/Discussão: Presenciaram- se diariamente 

situações em que o protocolo de ACCR mostrou - se efetivamente fundamental na 

priorização do atendimento de urgência e emergência à vários usuários. Sua aplicação 

viabiliza a assistência de enfermagem rápida e oportuna, evitando a complicação dos 

quadros clínicos estáveis. Dentre as inúmeras situações vivenciadas, cabe relatar um 

caso em que um usuário masculino, jovem acompanhado por um familiar, é acolhido na 

unidade de urgência e emergência, pelo enfermeiro. Referindo dores musculares 

(mialgia) e fraqueza (astenia) há 02 dias, estava orientado em tempo, pessoas e espaço, 

apresentava sinais de cansaço e palidez. No exercício da função como técnica de 

enfermagem verificado foram verificados os sinais vitais, participando assim do 

processo. Logo a equipe identifica as anormalidades dos parâmetros normais dos sinais 

vitais e observou-se sudorese, pele fria e pegajosa, o enfermeiro percebeu a 

instabilidade do paciente e dos sinais vitais, relacionando com o que viu e ouviu, 

imediatamente o paciente foi conduzido à sala de emergência para atendimento 

imediato, classificado em cor amarela (atendimento até 30 min), e atendido em 10 

minutos. Prestamos cuidados de enfermagem tais como: instalação de oxigênio, acesso 

venoso periférico calibroso, chamado o médico, que identificou a necessidade de 

intubação orotraqueal e medicalização, após estabilizar o quadro clínico do paciente, 

avaliou-se a necessidade de um serviço de atenção terciária à saúde, desta forma 

acionou-se o Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), para o transporte do paciente ao 

hospital de referência evitando óbito. Tal experiência foi um exemplo da importância do 

acolher sem demora, utilizando o protocolo de acolhimento com classificação de risco, 

pelo enfermeiro, juntamente com o técnico de enfermagem. A atuação da equipe de 

enfermagem e da equipe médica, por meio da aplicação do protocolo, presta assistência 

qualificada, estabelecendo prioridade no atendimento conforme a situação clínica, 

portanto pode -se classificar e reclassificar quantas vezes for necessário, enquanto   o 

paciente aguarda na sala de espera. Devemos ficar atento aos sinais e sintomas dos 

quadros clínicos, visto que ajudam a minimizar agravos a saúde dos usuários. 

Considerações: a classificação de risco nos serviços de urgência e emergência é uma 
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atividade complexa que depende tanto das habilidades e competências dos enfermeiros 

como também de fatores externos e subjetivos, como o ambiente de trabalho, 

relacionamento interpessoal e comunicação. O enfermeiro tem grande responsabilidade 

na gestão das unidades de pronto atendimento com sua equipe de enfermagem, com o 

fluxo dos atendimentos aos pacientes priorizados pela gravidade clínica permite 

diminuir as reclamações e aglomerações de pacientes nas entradas dos serviços de 

urgência e emergência, descongestionando os serviços atenção de terciária. Também 

com a realização da classificação de risco o enfermeiro ressalta a importância de um 

trabalho humanizado com acolhimentos aos usuários que buscam nos serviços de saúde 

a atenção e respeito às suas necessidades físicas e emocionais. Muitas são as vantagens 

para o serviço, paciente e equipe, contudo percebe-se algumas desvantagens como a 

fragmentação do trabalho; e os conflitos e desrespeito do usuário para com o 

profissional, por não entender o processo de classificação; outra situação, é a pouca 

articulação com outros pontos da rede de atenção à saúde como a atenção básica. Na 

grande maioria o feedback do atendimento prestado aos usuários pela equipe de 

enfermagem é a gratidão, pelo trabalho prestado por uma equipe com profissionalismo. 

Descritores: Humanização; Acolhimento; Classificação; Enfermeiro. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: Oferecer uma alimentação adequada e equilibrada a seus trabalhadores é 

dever de toda empresa, seja pública ou privada. O tipo de benefício pode variar desde 

refeição no próprio local de trabalho até o vale-refeição para casos de incapacidade de o 

trabalhador se alimentar no local de trabalho. Os benefícios de se oferecer uma 

alimentação saudável e adequada ao trabalhador vão desde a melhoria de suas condições 

nutricionais e de qualidade de vida, aumento da capacidade física, da resistência à 

fadiga, prevenção de doenças e redução dos riscos de acidente de trabalho e doenças 

ocupacionais. Para tanto, é recomendado manter um programa de educação alimentar 

permanente, que vise estimular os trabalhadores a adotarem um padrão de consumo 

saudável que permitirá uma melhoria expressiva na sua qualidade de vida e 

consequentemente do clima organizacional da empresa, além de perceber um aumento 

na produtividade, redução do absenteísmo e da rotatividade.  No ambiente hospitalar há 

a necessidade de uma atenção ainda maior com a alimentação dos profissionais, devido 

a diversos fatores, entre os quais: o regime de escala que muitas vezes impede uma 

alimentação em horários regulares; o trabalho em mais de um local que também pode 

interferir no programa alimentar; o contato com os pacientes e as situações a serem 

gerenciadas podem influenciar no aspecto emocional e no sistema imunológico dos 

profissionais que atuam em hospitais e uma alimentação inadequada pode enfraquecer o 

sistema imunológico ocasionando doenças aos profissionais, o que pode levar a faltas 

no trabalho ou o exercício de suas funções abaixo do ideal. Já uma alimentação 

adequada pode fortalecer o sistema imunológico, reduzir o estresse, aumentando não só 

a qualidade de vida do profissional como evitando doenças, aumentando seu rendimento 

no trabalho e melhorando seu relacionamento com os pacientes. Objetivos: Relatar a 

experiência de um programa de saúde alimentar proporcionado pela saúde ocupacional 

de um hospital público do Oeste de Santa Catarina, a partir do estágio curricular 

supervisionado I do curso de graduação em enfermagem da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC). Método: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, realizado durante o período de estágio curricular supervisionado I do curso 

de graduação em enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

Para a realização deste estudo houve um encontro prévio com os funcionários 
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participantes e a equipe multiprofissional do hospital, sendo composta por: 

nutricionista, psicóloga e enfermeira do trabalho. Neste encontro prévio foram definidos 

os assuntos a serem abordados com os funcionários participantes deste programa, tais 

como: melhoria da qualidade de vida, importância da atividade física, busca da 

autoestima, escolhas assertivas na alimentação e o reflexo que as escolhas certas fazem 

na vida pessoal e dos familiares. Além disso, os participantes foram orientados quanto à 

realização de exames laboratoriais, apresentação de resultados e a realização de 

mudanças para melhorar os indicadores destes exames. Durante a reunião os 

participantes também relataram as principais dificuldades para se conseguir uma 

alimentação saudável, bem como melhorar a qualidade de vida. A proposta era deixar os 

participantes e os orientadores à vontade para realizarem suas atividades, portanto, a 

reunião foi somente com um orientador por vez. Após esse momento foram organizados 

encontros quinzenais com os participantes funcionários que se inscreveram de forma 

aleatória no programa, onde foram levantadas as principais dificuldades por eles 

enfrentadas para uma alimentação saudável e uma melhora na qualidade de vida. 

Resultados e Discussão: A alimentação tem um papel fundamental não só em relação 

ao suprimento de todas as necessidades calóricas do trabalhador, mas também no que 

tange as orientações necessárias para que se adote uma alimentação saudável na sua 

casa juntamente com seus familiares, e desta forma adquirir qualidade de vida, que irá 

refletir no ambiente de trabalho. Uma alimentação adequada requer informações e 

mudança de hábitos e atitudes que só um processo educativo pode proporcionar. A 

Portaria Interministerial nº 66, de 25 de Agosto de 2006 diz que: “Entende-se por 

alimentação saudável, o direito humano a um padrão alimentar adequado às 

necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, respeitando os princípios da variedade, 

da moderação e do equilíbrio, dando-se ênfase aos alimentos regionais”. Durante os 

encontros foram relatadas pelos funcionários participantes do programa que as 

principais dificuldades de se manter uma dieta saudável e equilibrada são: a escala de 

trabalho, o valor dos alimentos, a sobrecarga emocional, a ansiedade, a raiva, e a 

angústia. Estes fatores faziam com que alguns se alimentassem de maneira irregular, 

sendo assim um dos possíveis motivos de sobrepeso. Durantes os encontros alguns 

funcionários participantes conseguiram inserir as orientações prestadas nas suas rotinas 

alimentares, estendendo para a família. Percebeu-se que alguns determinados 

funcionários participantes são mais esclarecidos em relação à prevenção e à promoção 

da sua saúde e de sua família. Foram observadas melhoras significativas em relação aos 

indicadores de exames laboratoriais, melhora psicológica, autoestima, valorização do 

eu, e melhora do enfrentamento do eu versus sociedade. Porém, algumas dificuldades 

continuaram sendo apontadas para alterarem seus hábitos alimentares como a falta de 

recursos financeiros, a dificuldade de aquisição de alimentos mais saudáveis, uma vez 

que estes são onerosos e a falta de tempo para atividade física por possuírem mais que 

um emprego. Considerações e Conclusão: Foi possível perceber que muitos 

funcionários participantes gostariam de manter uma alimentação mais adequada, mas 

por não disporem de tempo e/ou por falta de conhecimento e conscientização não 

tinham hábitos alimentares saudáveis. Os funcionários que efetuaram alguma mudança 

em seus hábitos alimentares relataram melhoras de humor, sono, estresse, fatores que 

podem contribuir para um melhor desempenho no trabalho e cotidiano. Sendo assim, 

conclui-se que é fundamental um programa alimentar no próprio ambiente hospitalar 

aonde promova encontros em intervalos regulares com a equipe multiprofissional, 

visando à melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho dos funcionários. 

A alimentação tem um papel fundamental, não só em relação ao suprimento de todas as 

necessidades calóricas do trabalhador, mas também na qualidade de vida, que irá refletir 
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no ambiente de trabalho. Uma alimentação adequada requer informações, mudança de 

hábitos, e o enfrentamento de desafios e, deste modo, um processo educativo e 

motivacional no ambiente de trabalho é fundamental para seu sucesso. 

Descritores: Educação em Saúde, Promoção da saúde, Enfermagem do Trabalho, 

Saúde do Trabalhador. 
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REFERÊNCIAS 

1 Portaria Interministerial Nº 66, DE 25 de Agosto de 2006. Altera os parâmetros 

nutricionais do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. 

2 Orientação da educação alimentar. – Brasília: MTE, SIT, DSST, 1999. 

3 Paula AG. Como implantar o PAT – Programa de Alimentação ao Trabalhador – em 

Empresas da cidade de Poços de Caldas. Mar 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

275 
 

 

 

 

 

 

 INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL EM 

ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA 

GRADUAÇÃO  
 

CARON, Camila1; ANDRIGUE, Karen Cristina Kades2. 
                                                 

1Relator. Graduanda em Enfermagem, da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – 

Unochapecó. 
2 Orientador. Enfermeira, Mestra em Ciências da Saúde, Coordenadora do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó. 
  

E-mail para correspondência: mila_caron@hotmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: As mudanças socioeconômicas, culturais e tecnológicas que ocorreram nas 

últimas décadas, modificaram as necessidades da formação profissional. Neste sentido, 

as universidades pautaram à formação acadêmica em um mundo globalizado, sem 

fronteiras e centrado no conhecimento1. Diante a isto, o intercâmbio acadêmico 

internacional emerge pois possibilita novos conhecimentos científicos e culturais, bem 

como à partilha de saberes e experiências e a ampliação das oportunidades 

profissionais1. A internacionalização, permite aos estudantes que desenvolvam a 

capacidade de adaptação a novos contextos, o espírito de iniciativa e a fluência em 

línguas estrangeiras2. Algumas Organizações Não Governamentais (ONGs), colaboram 

com a mobilidade estudantil e tendo isto em vista a Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó - Unochapecó, celebrou termo de cooperação técnica com a 

Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales 

(AIESEC). A AIESEC é uma organização internacional sem fins lucrativos que visa, 

através do trabalho voluntário de jovens estudantes ou recém-formados de 18 a 30 anos, 

promover impacto positivo na sociedade. Isso se dá com o desenvolvimento de 

liderança, das potencialidades e competências desses jovens, que vivem as experiências 

proporcionadas pela organização, a fim de se tornarem agentes de impacto positivo no 

ambiente a sua volta. Diante a isto, no ano de 2016, ao final do primeiro ano do curso de 

graduação em Enfermagem, à discente desenvolveu o intercâmbio, para a cidade de 

Zacatecas no México, pelo período de 6 semanas, com o propósito de realizar trabalho 

voluntário, com mulheres e crianças ligados ao Centro de Justiça para as mulheres de 

Zacatecas. O centro é responsável por atender e prestar assistência a mulheres vítimas 

de violência, bem como a seus filhos. O cenário foi escolhido, pela associação, por ser 

uma das cidades com o número mais elevado de feminicídios e violência no México, 

bem como pela alta procura do centro. Destaca-se que a experiência, fomentou a 

formação profissional por aproximar de competências voltadas ao atendimento a este 

grupo populacional, bem como pelo reconhecimento de vulnerabilidades sociais e 

iniquidades e à fluência em línguas estrangeiras. Destaca-se ainda à troca de saberes 

obtida pelo contato com a diversidade de cultural. Objetivo: Relatar a experiência, de 

uma discente do curso de graduação em Enfermagem, no atendimento à mulheres em 

situação de violência durante o intercâmbio no projeto Quality Education. Método: 

Relato de experiência, do intercâmbio estudantil, realizado no ano de 2016, por uma 

estudante de enfermagem para a cidade de Zacatecas no México. Naquele ano, a 
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discente participava da AIESEC e a partir disto conheceu os projetos oferecidos. Com 

isto, manifestou interesse em ser voluntária do projeto Quality Education. A partir disto 

a associação, no Brasil, realizou contato com sua sede no México, desencadeando o 

trâmite para o intercâmbio. Por conseguinte, a intercambista iniciou com os 

encaminhamentos necessários para a viagem. Ficando a encargo dela as despesas com 

passagens, passaporte e seguro de viagem. Realizados todos os procedimentos, saíram 

da cidade de Chapecó, com destino ao México, 06 membros da AIESEC, dois deles 

voluntários do instituto Zacatecas. Quanto ao Projeto Quality Education, o mesmo tem 

seu enfoque na Educação em Saúde, para mulheres e crianças, no Instituto para 

Mulheres em Zacatecas, o qual atende mulheres e crianças em situação de 

vulnerabilidade. Na chegada ao México, a estudante foi acolhida e encaminhada para 

uma casa disponibilizada por uma advogada do instituto. Nela permaneceu alojada 

durante o voluntariado. A atuação da voluntária no instituto ocorria de segundas à 

sextas-feiras, por quatro horas diárias, objetivando promover Educação em Saúde com 

vistas ao empoderamento do autocuidado, das mulheres e crianças que passavam pelo 

centro. Tendo em vista, o intuito de estimular-se o autocuidado optou-se em alicerçar a 

prática na Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem, pois a mesma qualifica o 

enfermeiro como um indivíduo que possui habilidades e conhecimentos para identificar 

incapacidades as quais os seres humanos estão sujeitos4. Destarte, ainda que a Teoria 

vai ao encontro dos objetivos previstos, pois destaca-se que na visão de Orem, o 

autocuidado é definido como a prática de atividades que podem ser executadas pelo 

próprio indivíduo em seu benefício para que sejam mantidos o bem-estar e a vida4. 

Resultados/Discussão: A formação enfocada em um mundo globalizado, estimula 

universidades e estudantes a buscarem experiências internacionais como a descrita neste 

relato. A experiência permitiu a estudante de enfermagem, realizar Educação em Saúde, 

utilizando-se de metodologias diversificadas como desenhos, contação de histórias, roda 

de conversas dentre outras metodologias. Neste sentido, a AIESEC, teve papel 

fundamental, pois por meio de seu intercâmbio voluntário a experiência tornou-se 

possível. Destaca-se ainda a relevância de seu enfoque principal, o qual está pautado em 

trabalhar com a melhoria do desenvolvimento sustentável através dos objetivos da 

Organização das Nações Unidas (ONU), buscando melhorar os indicadores econômicos, 

sociais e ambientais nos países, consequentemente alcançando um futuro mais favorável 

para as futuras gerações4. Os projetos de voluntariado oferecidos pela organização, 

visam atingir diretamente esses objetivos, atuando de frente com os problemas locais e 

beneficiando tanto a população como também o voluntário. Nesta perspectiva, um 

estudo apontou que a atividade social da AIESEC, no que se refere ao desenvolvimento 

de competências pelos intercambistas, fomenta a formação contextualizada nos 

diferentes aspectos culturais, bem como auxilia no desenvolvimento de habilidades 

quanto a de tomada de decisão5. Em sentido disto, a possibilidade de realizar um 

período de mobilidade internacional proporciona aos estudantes o fortalecimento da sua 

trajetória pré-profissional, o que contribuiu para torná-los mais preparados para 

enfrentar as adversidades futuras da vida quotidiana, com mais autonomia e segurança1. 

O contato com um mundo diferente do qual se está habituado, possibilita revigorar e 

ampliar conceitos no campo da saúde e do cuidado, transformando o próprio pensar e 

fazer em enfermagem, a partir de uma visão multidimensional no âmbito da saúde1. 

Ressalta-se ainda que a atividade teve significado expressivo para a estudante por 

aproximá-la de um cenário de vulnerabilidade extrema, onde as práticas de Educação 

em Saúde para o empoderamento são fundamentais por potencializar a autonomia dos 

participantes, permitindo assim que seja possível haver a mudança de suas realidades. 

Considerações: O intercâmbio, permitiu uma troca de saberes ímpares, seja pelo 
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contato direto com uma cultura, culinária e idioma diferentes como por um cenário de 

predomínio das iniquidades sociais. Assim, destacam-se que a aproximação da 

estudante a novas realidades práticas tende a qualificar o futuro profissional de 

enfermagem, numa perspectiva transcultural.  

Descritores: Enfermagem; Intercâmbio Educacional Internacional; Estudantes de 

Enfermagem, Educação em Enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: o complexo contexto das organizações de saúde demanda ações coerentes 

com o mundo globalizado que cada vez mais, propaga informação e tecnologia de forma 

crescente e constante, deste modo a busca pela melhoria na qualidade da assistência à 

saúde é um critério a ser adotado pelas organizações que prezam por um atendimento de 

excelência. A Organização Mundial da Saúde (OMS), a partir de 1989, considerou a 

acreditação das organizações de saúde como elemento estratégico no desenvolvimento 

da qualidade na América Latina¹, a partir disso, muitos países passaram a adotar esta 

prática como forma de estimular a melhoria da qualidade dos serviços. A acreditação é 

um procedimento que foi implantado no Brasil recentemente, ganhando destaque após a 

década de 90 com o inicio do funcionamento da Organização Nacional de Acreditação 

(ONA), uma entidade não governamental, de pessoa jurídica e sem fins lucrativos². Esta 

instituição é responsável pela avaliação externa e acreditação da qualidade dos recursos 

institucionais de forma sistemática, periódica, reservada e sigilosa que tende a garantir a 

qualidade da assistência por meio de padrões que permeiam a estrutura, processo e 

resultados. Também, é importante destacar que a acreditação é realizada de forma 

voluntária, ou seja, as instituições de saúde que tomam a decisão de passar pelo 

processo. A realização desta prática pode ser vista como um processo educacional, que 

estimula as instituições e os profissionais de saúde a adquirirem a cultura da qualidade e 

também como um processo de avaliação e certificação da qualidade dos serviços 

ofertados, de acordo com o desempenho apresentado pela instituição e com padrões pré-

definidos. Objetivos: refletir, a partir da literatura científica, sobre os principais 

aspectos e repercussões relacionadas a operacionalização, importância e desafios 

encontrados no processo de acreditação hospitalar, bem como a participação da equipe 

de enfermagem nesse processo. Método: trata-se de um estudo de revisão narrativa da 

literatura realizada no mês de abril de 2018 na disciplina de Gestão e Gerência em 

Enfermagem do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina. A 

pesquisa foi realizada no acervo da Biblioteca Virtual em Saúde, nos últimos cinco 
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anos. Após a pesquisa dos descritores no Descritores em Saúde, os mesmos foram 

pesquisados da seguinte forma: Acreditação and hospital and enfermagem. Os critérios 

de seleção dos estudos foram: artigos completos, no idioma português, entre os anos de 

2013 a 2018, disponíveis na íntegra no formato eletrônico. A procura e organização 

aconteceram conforme segue: busca exploratória, em que foram encontrados 17 artigos 

no total, e através da leitura de seus títulos e resumos, definiram-se sete para a leitura 

completa e em seguida utilizando os critérios de inclusão, cinco estudos foram 

selecionados para desenvolvimento do presente estudo. Resultados: a acreditação tem 

se estabelecido como estratégia de avaliação em instituições que buscam melhoria 

continuada dos serviços prestados, além de propiciar condições adequadas para o 

desenvolvimento da metodologia de educação constante, todo processo de certificação é 

realizado por empresas privadas denominadas, Instituições Acreditadoras, estas 

compõem suas equipes por profissionais qualificados da área de saúde (gestores, 

enfermeiros e médicos), onde inicialmente são estabelecidos itens de orientação 

(padrões) que são definidas  pela ONA, que é responsável pelas diretrizes, normas e 

protocolos referente ao Sistema Brasileiro de Acreditação (SBA), estes são previamente 

divulgados por meio de indicadores ou instrumentos, tais ferramentas auxiliam na 

identificação (diagnóstico situacional) e na preparação dos serviços de saúde para 

posterior avaliação. Dentre os itens avaliados destacam-se questões estruturais, 

processuais, e resultados. A avaliação estrutural corresponde à forma como a 

organização se apresenta em relação aos seus recursos, normas e estrutura 

organizacional. O processo relaciona-se à maneira como a assistência está sendo 

prestada aos pacientes, segundo padrões técnico-científicos estabelecidos e aceitos 

cientificamente. O resultado, por sua vez, corresponde às consequências das atividades 

realizadas nos serviços de saúde, ou pelos profissionais envolvidos. Após a avaliação, 

de acordo com o desempenho alcançado, a instituição recebe um dos seguintes 

pareceres: não acreditado; acreditado (nível 1, com certificado válido por dois anos); 

acreditado pleno (nível 2, com certificado válido também por dois anos); ou acreditado 

com excelência (nível 3, com certificado válido por três anos). A qualidade da 

assistência é entendida como um dos aspectos mais relevantes para o processo de 

acreditação, evidenciando assim a importância da equipe de enfermagem, em especial o 

profissional enfermeiro neste processo. É importante ressaltar que a preocupação 

referente a qualidade da assistência data de um longo período, sendo que Florence 

Nightingale, precursora da Enfermagem Moderna, foi uma das pioneiras neste processo. 

A atuação do enfermeiro na acreditação hospitalar mostra que este profissional é 

respeitado e reconhecido por estar a frente na liderança da gestão do cuidado, gerenciar 

os processos e metas incutidos na busca e manutenção pela certificação além de atuar na 

educação continuada dos trabalhadores de forma a alavancar a capacitação do capital 

humano em alinhamento às exigências do sistema de gestão da qualidade. Desta forma, 

evidencia-se que a Acreditação Hospitalar pode ser um meio de o enfermeiro articular 

de forma mais fluida, ou mais bem definida, as dimensões do seu trabalho, uma vez que 

o sistema de gestão da qualidade investigado parece impulsioná-lo a esse panorama, o 

que provavelmente será intensificado com o apoio da alta gestão e o trabalho em 

equipe3. Por meio desse processo, muitos dos benefícios são descritos e discutidos na 

literatura atual, é unânime, entretanto, que esse processo é reconhecido por estimular a 

melhoria constante do estabelecimento de saúde, além de propiciar melhorias diretas aos 

mesmos através da promoção da qualidade, fortalecimento da equipe multidisciplinar, 

promoção e alcance de padrões e de indicadores de qualidade. Ademais, através da 

implementação de ações estratégicas, é possível melhorar o gerenciamento de recursos 

materiais e humanos através da avaliação dos impactos dos serviços prestados, o que 
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abre espaço para a realização de ações voltadas para a educação continuada e a gerência 

participativa. Ademais, a associação de todos estes resultados pode impactar na 

assistência prestada ao paciente, melhorando a satisfação e a segurança, além de 

fornecer perante a comunidade uma imagem melhor da instituição, o que propicia 

inclusive a abertura de novos mercados. É inegável que o alcance de resultados 

positivos sejam uma consequência inerente a todo esforço implementado, entretanto, 

existem muitas dificuldades para a adoção e continuidade, dentre as principais 

dificuldades encontradas na literatura, destacam-se a falta de recursos financeiros, como 

o apoio da equipe gestora, visto que a implantação de um sistema de qualidade, não é 

uma tarefa simples e se apresenta como um desafio a ser superado pelos gestores e pelos 

profissionais que buscam adequar seus serviços de saúde, por muitas vezes torna-se 

estressante em decorrência das cobranças advindas das demandas impostas pelo 

processo de certificação, podendo ocasionar sentimentos de desmotivação entre os 

profissionais, além de que as mudanças nas organizações exigem dos funcionários 

mudanças em suas estruturas de crenças e valores pessoais, fazendo-os assim a 

vivenciar situações de perda de referencial, medos e angústia. Conclusão: o processo de 

acreditação busca promover mudanças no modelo atual de atendimento, trazendo 

benefícios para a instituição, funcionários e pacientes. Deste modo, é importante 

ressaltar que a Enfermagem possui um papel fundamental para alcançar sucesso no 

processo de acreditação, pois atrela o trabalho gerencial ao domínio do cuidado direto, 

participa ativamente nos âmbitos decisórios, estratégicos e assistenciais, além de ser 

parte da equipe de avaliadores.  

Descritores: acreditação; hospital; enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial  
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RESUMO 

Introdução: Os Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) são dispositivos que 

compõe a Rede de Atenção Psicossocial e assumem a centralidade no cuidado direto às 

pessoas com transtornos mentais ou dependência química. Para municípios com 

população acima de 200 mil habitantes, há possibilidade de adesão aos CAPS AD III, 

para tratamento do uso nocivo de álcool e drogas. Aberto 24 horas, a dinâmica do CAPS 

AD III inclui atendimentos ambulatoriais, consultas médicas e de enfermagem, 

atendimento psicológico e de assistência social, desenvolvimento de oficinas e grupos 

terapêuticos, além da possibilidade de permanência em leito por até 14 dias para 

desintoxicação¹. Os usuários de substâncias psicoativas demandam atendimento 

especializado, com ações em saúde ampliada, considerando os diversos impactos 

psicossociais que a dependência química gera. Nesse cenário, o desenvolvimento de 

grupos terapêuticos é uma estratégia na qual o enfermeiro prevê a realização de um 

cuidado orientado para o compartilhamento de experiências, permitindo a troca de 

saberes e a reflexão crítica sobre os processos de saúde-doença envolvidos no abuso de 

substâncias psicoativas2. De modo geral, as atividades de educação em saúde propiciam 

a prevenção de doenças e estimulam a promoção da saúde para a população. A abertura 

do CAPS AD III  para realização do Estágio Supervisionado II do Curso de graduação 

em Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) é recente. O 

objetivo do Estágio Supervisionado II, com duração de 04 meses, é a consolidação das 

competências gerenciais do enfermeiro desenvolvidas ao longo do curso,) que, para 

conclusão, exige a realização de projetos de intervenção no serviço de saúde. 

Considerando que o desenvolvimento de atividades de educação em saúde é inerente à 

ação do enfermeiro nos diversos cenários de atuação, com o objetivo de oferecer o 

conhecimento para melhor gerenciar sobre a saúde², as acadêmicas iniciaram o 

desenvolvimento de oficinas de educação em saúde para os usuários em modalidade de 

acolhimento noturno ou em leito no CAPS AD III,  ou seja, usuários  que estão no 

processo de desintoxicação do Centro de Atenção Psicossocial  Álcool e outras Drogas 
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(CAPS AD III) com a titulação Educação em Saúde. Objetivo:  Relatar  a experiência 

em desenvolver oficinas de Educação em Saúde junto aos usuários de substancias 

psicoativas que estavam em desintoxicação ( acolhimento noturno) no CAPS AD III.  

Método: Trata-se de um relato de experiência desenvolvido a partir das vivências 

vinculadas ao estágio curricular supervisionado do décimo semestre do curso de 

graduação em Enfermagem da UDESC.  O estágio compreendeu o período de agosto a 

novembro de 2017, no período matutino e foi realizado sob a supervisão direta de uma 

enfermeira assistencial e uma professora tutora da UDESC. As oficinas  de educação em 

saúde foram pensadas a partir das demandas observadas durante a vivencia no CAPS 

AD III. Devido à dinâmica do serviço, observou-se a importância de criar espaços de 

produção de cuidado junto aos usuários.  As oficinas educativas foram desenvolvidas 

uma vez por semana, todas as segundas-feiras, com os usuários que estavam em regime 

de acolhimento noturno. A média de participação de cada usuário foi de dois grupos, 

dado o período máximo de permanência em acolhimento noturno ser de 14 dias. Ao 

total, foram realizados até  oito oficinas de educação em saúde que abordaram os 

seguintes temas: abuso e uso nocivo de álcool, uso e abuso de crack e cocaína, infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs). Estas oficinas foram propostas após as acadêmicas 

observarem  que os usuários,  devido sua condição de dependência, eram vulneráveis a 

Infecções Sexualmente Transmissiveis, assim como muito pouco reconheciam dos 

efeitos nocivos das substancias psicoativas  em seu organismo e conseqüentemente para 

a saúde. Optou-se por oficinas para melhor envolver os usuários nas atividades, sendo 

usadas diferentes metodologias  de trocas. A duração média de cada grupo foi de uma 

hora e 30 minutos.  Os recursos utilizados foram figuras, desenhos, maquetes do corpo 

humano, figuras ilustrativas e cartazes. Resultado:  A media de participantes das 

oficinas foi de, aproximadamente, 8 usuários de ambos os sexos, maiores de 18 anos de 

idade, sendo que todos fazem uso abusivo de SPAs, com destaque para  o alcool e  o 

crack . As oficinas de educação em saúde proporcionaram aos usuários e às acadêmicas  

um momento de  reflexão sobre as escolhas cotidianas e os padrões de comportamento 

que levam os usuários ao uso abusivo de substâncias psicoativas. O esclarecimento, a 

produção de conhecimento e do auto conhecimento dos usuários sobre os diversos 

fatores envolvidos no abuso do álcool ou outras substâncias psicoativas, como o alto 

riscos para desenvolvimento de doenças crônicas, os problemas  psicossociais a que 

estão  expostos em especial com a família. Ao desenvolver as  oficinas, buscou-se 

oferecer um espaço de diálogo horizontal e aberto,  compartilhando as diversas 

experiências que os usuários participantes  já vivenciaram. As oficinas de educação em 

saúde apresentaram-se  como  dispositivos que demandaram  o uso de tecnologias leves, 

visto sua complexidade estar relacionada à condução adequada por parte dos 

enfermeiros. A boa condução da oficinas de Educação em Saúde demandou a aplicação 

de diversas competências exigidas para a formação do enfermeiro, tais como escuta 

sensível, acolhimento, dialogicidade, foco nos resultados esperados, conhecimentos 

técnicos e criatividade, reflexividade e pensamento crítico a  partir  do objetivo e 

método que deu os  grupo/oficinas,  observou-se  que os usuários  sentiram-se 

instigados a participar, movidos pela curiosidade e, principalmente, pelo desejo de ser 

escutados em seu processo de ‘desintoxicação’.  Para as acadêmicas  este também foi 

um momento de desafios e de aprendizados, dado que em alguns momentos os usuários 

tendiam a centralizar o grupo, desviando os temas dos objetivos iniciais, havendo 

necessidade – a cargo das acadêmicas - de elaboração de estratégias para recondução 

aos temas propostos,o que só foi possível em virtude da compreensão da importância da 

enfermagem na educação em saúde e na condução de oficinas de Educação em Saúde. 

A elaboração de oficinas de educação em saúde é atribuição inerente à formação em 
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enfermagem, sendo que sua condução, entretanto, não segue modelos rígidos e quase 

sempre extrapola os planos traçados. A condução de oficinas é habilidade produzida e 

conquistada na prática cotidiana e nas diversas experiências vivenciadas e 

compartilhadas.  Considerações finais: Abordar temas considerados tabus na 

sociedade, como uso e abuso de substâncias psicoativas, quase sempre exige reflexão 

crítica e muito cuidadosa para não produzir uma das mais cruéis e silenciosas formas de 

violência aos usuários, a estigmatização dessa população. O feedback dos usuários foi o 

item pelo qual avaliou-se o impacto positivo do grupo neste primeiro momento. A 

necessidade de escolha de um referencial teórico é passo importante no amadurecimento 

da atividade, que pretende seguir como um dos serviços disponibilizados pelo CAPS 

AD III, apesar de findado o Estágio Supervisionado. O grupo de educação em saúde 

resgatou para a equipe de enfermagem uma das essências de sua atuação junto ao 

usuário, o cuidado. Para além dos benefícios do grupo para os usuários, verificaram-se 

benefícios para a equipe de enfermagem e para as acadêmicas nos seus percursos 

formativos. 

Descritores: Saúde Mental, Enfermagem, Educação. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: Explanar o tema “Cuidado humanizado” induz à uma reflexão sobre a 

condição humana, afinal se vive e se convive em um mundo que frequentemente se faz 

necessário reiterar os valores humanos. Para o âmbito da saúde este é um ponto 

fundamental, levando em consideração que se trabalha com os fatores existenciais como 

a saúde e doença, criam-se ações de cuidado para o ser humano ao longo das etapas 

evolutivas, em momentos cruciais como o nascimento, a doença e a morte1. No ano de 

2003 o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Humanização (PNH) que busca 

por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo 

mudanças no modos de gerir e cuidar. A PNH estimula a comunicação entre gestores, 

trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações 

de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas 

desumanizadoras que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de 

saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado de si2. Diante de um diagnóstico de 

câncer, cada pessoa responde de forma singular, sentimentos como negação, medo, 

ansiedade, tristeza, impotência e perda de controle são muito comuns. A enfermagem na 

maioria dos casos está muito próxima do paciente e seus familiares, portanto deve estar 

preparada para receber o paciente e prestar um atendimento digno e humano, 

compreendendo suas necessidades durante o processo de tratamento/adoecimento. A 

maioria dos profissionais geralmente reconhecem a importância dos múltiplos 

tratamentos para o câncer, entretanto os cuidados não devem se restringir somente 

quanto ao manejo da doença, o paciente deve ser tratado em sua totalidade, incluindo o 

mundo do seu corpo, no sentido sociológico. O corpo é imensamente complexo e suas 

funções vão muito além das particularidades biológicas, principalmente quando se trata 

de câncer3. Objetivo: Explanar sobre o cuidado humanizado ao paciente em tratamento 

quimioterápico, a partir de vivências enquanto acadêmica de enfermagem durante o 

Estágio Supervisionado I. Método: Trata-se de um relato de experiência vivenciado em 
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um hospital público de Santa Catarina, em um ambulatório de Quimioterapia de 

referência regional, que atende em média 1.460 paciente por mês. Esta vivencia está 

relacionada às atividades do Estágio Curricular Supervisionado I, da nona fase, do curso 

de Enfermagem da UDESC, e tem o objetivo de capacitar o acadêmico para desenvolver 

habilidades e competências para o exercício da gestão e gerência em saúde e 

enfermagem na atenção hospitalar. Resultados/Discussão: Durante o período que 

estive no setor de quimioterapia pude perceber que cuidados simples fazem toda a 

diferença na forma que o paciente vê e se sente quanto ao diagnóstico da doença, como 

por exemplo, no dia em que da primeira sessão de quimioterapia, realiza-se uma 

consulta de enfermagem, quando efetiva-se orientações e esclarecimentos junto ao 

paciente sobre o seu diagnóstico atual, possíveis efeitos colaterais, reações adversas e 

funcionamento do setor, com entrega de material educativo. Este momento de interação 

enfermeiro-paciente possui grande relevância no cuidado, uma vez que assim como 

existem pacientes com bom esclarecimento frente ao contexto da patologia e respectivo 

tratamento, há outros que apresentam carência de informações ou até mesmo 

concepções equivocadas, por exemplo ao citar que o câncer é um “bichinho dentro do 

corpo” e por isso estão se tratando. Para além de uma oportunidade de esclarecimento 

de dúvidas e orientações, a consulta de enfermagem também caracteriza-se como 

importante momento para instruí-los a identificar fontes de ajuda, fornecer as 

informações de forma clara e auxiliá-los a buscar as soluções dos possíveis problemas 

relacionados ao tratamento, a importância do autocuidado dentro de suas possibilidades. 

Vale ressaltar a importância de ter uma acompanhante durante as sessões para auxiliar o 

paciente no que for preciso.  É perceptível que na primeira sessão os pacientes se 

apresentam com medo, sem saber que ambiente vão encontrar, como vão passar durante 

a sessão, se vão ter ou não efeitos colaterais e nesta hora é muito importante que alguém 

venha conversar e tranquilizar esse paciente para que esse momento seja o menos 

angustiante possível. Como determinados protocolos de tratamento quimioterápico 

acabam sendo mais demorados, alguns pacientes passam muitas horas no setor, então 

algumas alternativas já foram criadas para minimizar o ócio e tornar o ambiente o mais 

confortável possível, a exemplo da disponibilização de espaço para revistas e livros, 

fornecidas pelo hospital e doações, poltronas novas para melhor acomodar os pacientes, 

ambiente climatizado nos locais que ficam o maior número de pessoas, e televisores em 

dois espaços. Entretanto vivenciam-se algumas barreiras no cotidiano de trabalho, 

devido à grande demanda o fluxo de atendimento muitas vezes não funciona como o 

esperado, no entanto constantemente são desenvolvidas estratégias para qualificar o 

atendimento e diminuir o tempo de permanência do paciente no setor. Na perspectiva de 

novas estratégias de manejo do ambiente, percebo que uma alternativa seria a utilização 

da musicoterapia, segundo estudos esta abordagem tem efeitos fisiológicos na liberação 

de adrenalina, mudanças no metabolismo, redução da fadiga, mudança na pressão 

arterial, regulação da frequência respiratória, aumento do limiar de estímulos sensoriais, 

melhorando a atenção e concentração, e ainda podendo aliviar os sintomas de náuseas e 

vômitos associados à quimioterapia. Essa prática pode ser utilizada como uma 

ferramenta complementar no manejo e no controle dos sintomas, inclusive os causados 

pelo tratamento.4 Considerações Finais: O exercício de ver o paciente como um todo e 

buscar alternativas para melhorar o cuidado fornecido é uma prática que deve ser cada 

vez mais utilizada, pois muitas vezes esquecemos de falar ou orientar o paciente sobre 

algo que para nós pode ser insignificante, mas para o paciente pode ser algo 

transformador. Realizar orientações de enfermagem é indispensável e devemos 

desmistificar a crença de que o paciente que realiza o tratamento quimioterápico já foi 

devidamente orientado. Afinal, podemos fazer muito além do que apenas administrar a 
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medicação e dispensar o paciente de volta para sua casa. Conviver com os pacientes 

oncológicos tem se apresentado como uma experiência muito valiosa para a minha vida 

pessoal e profissional, uma vez que eles são muito agradecidos e receptivos, são 

pacientes que estão lutando pela vida e convivendo com eles você percebe que perder o 

cabelo ou utilizar uma bolsa de colostomia para o resto da vida não chega perto de ser 

tão importante quanto viver cada dia como se fosse o único. Eles puderam aprender 

comigo, mas acredito que eu aprendi muito mais com eles e isso me engrandeceu muito 

e me fez ter ainda mais certeza que escolhi a profissão certa. 

Descritores: Humanização da Assistência; Oncologia; Consulta de Enfermagem 

Eixo Temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: A convulsão é definida como uma atividade anormal do cérebro 

ocasionando alterações distintas no funcionamento corporal com emissão de descargas 

elétricas desordenadas. Quando há convulsões recorrentes recebe a denominação de 

epilepsia¹. Em crises convulsivas o corpo sofre contrações musculares intensas e 

involuntárias, a pessoa se debate, pode ficar arroxeada, lábios e dentes ficam cerrados e 

há salivação excessiva, na maioria das vezes, ocorre perda de consciência. De modo 

especifico dentro do ambiente hospitalar relacionado a assistência com crises 

convulsivas, a maior procura por suporte adequado são em indivíduos com histórico 

anterior a convulsão, ou com febre muito alta devido a processos infecciosos ou 

inflamatórios. Convulsão relacionada a febre, pode atingir crianças desde os seis 

primeiros meses até o quinto ano de vida, a convulsão acontece com maior frequência 

aos dois anos de idade2. A convulsão febril típica é uma epilepsia que até antes dos 

cinco anos de idade deve ser curada sozinha, por isso ela é benigna². Precisamente na 

assistência da enfermagem em situações de crises convulsivas pediátricas se faz 

necessário tomar algumas medidas no sentido de se ter um controle sobre a situação. 

Em primeiro lugar deve-se manter a calma ao tratar da criança, e fazer a febre diminuir 

(caso a convulsão seja por febre alta), proteger a cabeça, não imobilizar a criança, 

afastar os objetos que estão próximos a ela afrouxar roupas, manter o rosto lateralizado, 

não colocar objetos na boca da vítima, realizar o MOV (monitorização, oxigênio e veia), 

chamar assistência médica rapidamente com o objetivo de que, ao seu comando as 

drogas sejam administradas em sua fase aguda obtendo eficácia nos primeiros minutos 

das crises, após a crise acalmar a criança auxiliando em sua recuperação.  Esses e outros 

cuidados básicos devem ser tomados até o final do episódio da convulsão, que 

geralmente não é muito longa. Contudo em algumas ocasiões a equipe de enfermagem 

não está preparada o suficiente para atender a este tipo de evento, deixando à desejar, 

dessa forma é essencial que o enfermeiro possua conhecimento cientifico prático e 
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técnico, afim de que possa tomar decisões rápidas e concretas, transmitindo segurança a 

toda equipe e principalmente diminuindo os riscos que ameaçam a vida do paciente³. 

Todo o grupo deve estar devidamente capacitado, equilibrado com as atividades, 

trabalhando em condições favoráveis, conseguindo exercer seus papeis de forma eficaz, 

ágil e resolutiva. Objetivos: Descrever as vivencias durante o estágio no pronto socorro 

pediátrico relacionados aos cuidados de enfermagem à crianças com crises convulsivas. 

Método: relato de experiência no estágio supervisionado I, no período de Fevereiro à 

Abril de 2018, no pronto socorro pediátrico de um hospital escola do Sul do país. 

Resultados e discussões: Durante o estágio supervisionado I do curso de graduação em 

enfermagem no pronto socorro pediátrico, foi possível observar quais são os 

atendimentos de maior prevalência, como são classificadas as crianças segundo o 

protocolo de Manchester e quais são os maiores procedimentos realizados no local com 

seu desfecho final após a consulta propriamente dita. Constatou-se de que a grande 

maioria dos usuários que veem a procura de auxilio no serviço de urgência e emergência 

são casos ambulatoriais, que poderiam ser resolvidos na atenção básica, com isso gera 

um elevado fluxo de pacientes, e à demora pela consulta resulta em um tempo maior de 

espera, ocasionando reclamação por parte das equipes e dos usuários. Os atendimentos 

em seu maior numero são para administração de medicações vias orais, nebulizações, 

punções venosas, e eventualmente injeções intramusculares, estes devido a eventos de 

vômitos, diarreia, febre, tosse e dores abdominais, casos emergenciais são poucos 

vistos, porem quando estes acontecem, os que mais se sobressaem são as crises 

convulsivas, ocasionadas por febre alta em sua maioria, alguns com histórico de 

epilepsia diagnosticada. Nessas situações é que a equipe de enfermagem se faz presente, 

tornando-se fundamental seu exercício, para que o paciente seja bem atendido e obtenha 

socorro o mais rápido possível. Todavia, foi presenciado momentos de fragilidade na 

forma de agir perante a assistência ao paciente com crise convulsiva, principalmente 

devido a ansiedade e nervosismo da equipe. As técnicas realizadas exigem destreza 

manual, conhecimento dos materiais, seu local de armazenamento e formas de 

manuseio. Mesmo assim, percebeu-se a relevância dos cuidados de enfermagem no 

atendimento neste tipo de situação, pois o enfermeiro e sua equipe técnica juntamente 

com a equipe médica são os profissionais capacitados para alinhar o que deverá ser 

feito, da melhor forma, a fim de uma assistência efetiva ao paciente pediátrico com crise 

convulsiva. Quando presenciada a crise convulsiva nas crianças durante as práticas do 

estágio, foi possível identificar cuidados de enfermagem importantes que a equipe de 

enfermagem realizou para o manejo das crises, tais como: oxigenioterapia, 

administração de anticonvulsivantes, monitorização contínua do paciente, 

monitorização do tempo da crise, proteção contra possíveis lesões devido agitação 

motora, lateralização do paciente, e após a crise, orientação aos pais/acompanhantes 

sobre o quadro clínico da criança e o tratamento que será realizado a seguir. Neste 

sentido, a crise convulsiva febril no serviço de emergência é o mais frequente tipo de 

crise epilética na infância, constatada em vários casos de convulsão em crianças 

neurologicamente saudáveis, estas basicamente relacionadas com casos de infecções das 

vias aéreas superiores (rinofaringite, amigdalite e sinusite), infecção do ouvido médio, 

infecção pulmonar, intestinal e urinária4. Em sua maioria, as crises convulsivas 

preliminarmente são percebidas pela enfermagem, no entanto, nem sempre esses 

profissionais estão qualificados e autorizados a tomar medidas necessárias, o que 

impede a assistência e as primeiras condutas. Condiz com a função do enfermeiro ter 

capacidade de delegar quais as precauções a serem tomadas em casos de estresse frente 

as emergências, bem como toda sua equipe deva ter sabedoria e competência para 

proceder com qualidade garantindo a preservação da integridade do paciente, anulando 
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as possibilidades de danos ao mesmo. Conclusão/Considerações. A partir do objetivo 

das práticas realizadas foi possível perceber de que a demanda do pronto socorro 

pediátrico, caracteriza-se basicamente em atendimentos ambulatoriais, casos 

emergenciais são representados por uma pequena procura, ficando notório de que os 

procedimentos básicos realizados no âmbito hospitalar deveriam ser executados na 

atenção primária que atua como porta de entrada. Ficou perceptível de que há um déficit 

de conhecimento na equipe de como atuar nos cuidados perante a crise convulsiva e 

demais situações de emergências. A realização de treinamentos, capacitações e 

educação permanente dos profissionais é indispensável, como também é essencial 

atualizar-se sobre tal patologia, no sentido de que, em uma situação emergencial de 

crise convulsiva sejamos capazes de realizar um atendimento adequado a criança sem 

deixar sequelas consequentes. Além disso, esclarecer e sensibilizar a população sobre 

quando e em quais condições é necessário dirigir-se ao pronto-socorro.  

Descritores: Convulsões, Cuidados de enfermagem, Enfermagem pediátrica  

Eixo temático: Assistencial 

 

REFERÊNCIAS 

1 Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-

Cirúrgica.12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. Vol I e II.  

2 Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Especializada e Temática. Avaliação e conduta da epilepsia na atenção básica e na 

urgência e emergência Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Especializada e Temática; tradução de Li Min. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2018.  

3 WEHBE, G.; GALVAO, C. M. O enfermeiro de Unidade de Emergência de Hospital 

Privado: Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, mar/abr. 2001 

4 Nascimento LF, Liberalesso PBN, Jurkiewcicz AL, Zeigelboim BS, Junior AL. 

Analise de sessenta casos pediátricos e crises convulsivas na sala de emergência. 

Pediatria Moderna.Set 2016. Rev Brasileira De Medicina. Disponível em: 

http://moreirajr.com.br/revistas.asp?fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

290 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PAPEL DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO CUIDADO A 

GESTANTE DE ALTO RISCO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
PROVESI, Carolina Pasa1;DALL´AGNOL, Andreia Cristina2 

  
1 Acadêmica de enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
2 Enfermeira, Especialista Enfermagem Obstétrica, Docente na Universidade do Estado de Santa Catarina 

- UDESC 

 

E-mail para correspondência: carolinaprovesi@gmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: A gestação é um processo natural do organismo feminino que acarreta em 

alterações fisiológicas, sociais e emocionais condizentes com cada etapa sendo 

considerada saudável quando sua evolução não implica desfavoravelmente à mulher e 

ao feto/recém-nascido. Quando o oposto ocorre, conceitualmente temos estabelecida 

uma gestação de alto risco. Esse grupo requer acompanhamento especializado, que 

contemple todos os níveis de complexidade e que ofereça os procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos necessários. A atenção à saúde da mulher no ciclo gravídico-

puerperal é regida pelo programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento e pela 

Rede Cegonha1. Em relação à gestação de alto risco, preconiza a avaliação dos riscos 

clínicos e obstétricos a cada consulta, além de garantir o atendimento e o acesso à 

unidade de referência ambulatorial e hospitalar. O enfermeiro é o profissional 

fundamental para a atenção e o cuidado das gestantes de alto risco através da atuação 

em nível ambulatorial e de unidade de internação. Nesta, o ato de cuidar pode ser 

desenvolvido através da sistematização da assistência de enfermagem fornecendo visão 

global da condição do binômio mãe-feto, favorecendo a continuidade da assistência. O 

objetivo da assistência à gestante de alto risco é acolher e apoiar a mulher 

implementando uma assistência efetiva e segura nas diferentes indicações clínicas e 

obstétricas, que levam as mulheres à internação para a vigilância, o controle e a redução 

dos agravos em saúde materno fetal². Objetivos: Relatar a experiência e as percepções 

sobre o papel do enfermeiro no planejamento e organização da assistência de 

enfermagem em gestantes de alto risco internadas em um hospital público durante o 

estágio curricular supervisionado I do curso de graduação em enfermagem da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Método: Trata-se de um estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência foi realizado em um hospital de referência, 

situado na região Oeste de Santa Catarina, durante o período de estágio supervisionado 

do curso de graduação em enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina 
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(UDESC). Para a realização deste estudo foi planejado uma ação de acompanhamento 

continuo ao profissional enfermeiro da unidade hospitalar pela acadêmica quanto ao 

planejamento e execução do cuidado de enfermagem para as gestantes de alto risco 

internadas, através de visitas diárias ao paciente, anamnese e exame físico 

correspondente ao quadro obstétrico e assim promovendo um cuidado de enfermagem 

amplo e individual a cada gestante internada através da sistematização da assistência, 

pois cada paciente é um ser único e singular. Possibilitando refletir sobre o fazer 

profissional, e os principais cuidados prestados. Resultados/Discussão: O cuidar é 

considerado uma forma de assistir, gerenciar e ensinar. É também percebido como 

presença, ajuda e zelo e ainda como ação e comportamento capaz de manter o bem-estar 

do outro ou de si mesmo. O profissional enfermeiro deixa de oferecer atendimento no 

sentido de realizar um procedimento em alguém e passa a realizar uma ação interagindo 

com o ser humano que será cuidado, com envolvimento e responsabilidade. 

Compreende a realidade do outro, preocupa-se com que sente e faz do cuidado um 

instrumento para o crescimento do outro2. Sendo assim, o enfermeiro no processo de 

cuidar deverá dar voz à mulher grávida, colaborando para minimizar ansiedades, 

promovendo a manutenção da saúde e, principalmente, prioriza o atendimento a mulher 

grávida considerada de alto risco. No decorrer do estágio observaram-se como são 

realizados os cuidados de enfermagem as gestantes de alto risco na maternidade, que 

garante atendimento personalizado às gestantes e acompanhantes. O enfermeiro diante 

da gestação de alto risco desenvolve inúmeras habilidades como liderança; manejo da 

equipe de enfermagem; organização setorial; articulação para realização de exames intra 

e extra hospitalares; exame físico geral e obstétrico. No momento de admissão, cabe ao 

enfermeiro avaliar os níveis de complexidade de cuidado, estabelecendo as prioridades; 

instituir a sistematização da assistência de enfermagem na avaliação materno-fetal, que 

consiste em: identificar sinais e sintomas clínicos, queixas referidas, idade gestacional, 

peso, alergias alimentares e medicamentosas, estado nutricional, uso de drogas lícitas e 

ilícitas, exame físico, presença e características das eliminações fisiológicas, e perdas 

transvaginais, condições de higiene, atividade e tônus uterino, altura uterina, 

movimentos fetais e batimentos cardiofetais. Durante a internação, se avalia diariamente 

as condições materno-fetais e a eficácia dos cuidados prestados, promovendo, se 

necessário, a adequação do planejamento de enfermagem. Torna-se necessário manter a 

mulher informada sobre seu estado de saúde diariamente e prestar um cuidado 

individualizado e especializado às gestantes nas diferentes patologias. É de extrema 

importância também orientar sobre as condições de saúde, e os aspectos que envolvem a 

gestação. O acesso a informação de todo o andamento da gestação, do momento da 

concepção ao parto, preparar a mulher, física e emocionalmente, de modo que ela saiba 

o que acontece com o bebê, com o seu corpo e as emoções. Esclarecer as dúvidas desta 

mulher facilitará o enfrentamento, das preocupações, ansiedades e medos normais deste 

processo. Orientar também sobre a importância de uma alimentação saudável, pois a 

mesma influencia no processo patológico mais freqüente nas gestações de alto risco 

como hipertensão, diabetes, anemia e obesidade. O enfermeiro tem uma atuação 

importante no apoio psicológico a estas mulheres que abandonam suas residências sem 

entender todo o processo de sua hospitalização, sentindo apenas que algo diferente está 

acontecendo, chega sem muita explicação, são internadas sem entender esse processo, 

apresentam-se ansiosa, com medo e insegura¹. Em vista disso o estabelecimento de 

vínculo entre a equipe multiprofissional e a gestante é de extrema importância, a mulher 

precisa sentir-se acolhida, para ter segurança, e confiar na equipe de profissionais. Essas 

condutas facilitam as relações interpessoais, e a assistência passa a ser integralizada, 

tornando o acolhimento humanizado e as ações de saúde de melhor qualidade. 
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Conclusão/Considerações: Durante o estágio notou-se a importância da assistência 

integral da enfermagem a gestantes de alto risco, nessa fase da mulher, torna-se 

necessária uma assistência qualificada e humanizada, pois é considerado um período de 

alterações físicas e psicológicas importantes, é fundamental que a equipe de 

enfermagem realize o conforto físico e emocional, ouvindo atentamente e conhecendo a 

historia desta mulher, acolhendo e valorizando sua especificidade. Desta forma, as ações 

de enfermagem devem estar voltadas ao enfretamento e adaptação desta nova fase da 

mulher, ao esclarecimento de dúvidas, apoio emocional, de modo que a mesma supere 

suas dificuldades.  

Descritores: enfermeiro, gestação, gestante de alto risco. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: A educação e promoção da saúde faz parte do cotidiano do enfermeiro e 

por meio de ações voltadas para este fim a capacidade de cuidar é reforçada de forma 

direcionada às necessidades e a qualidade de vida do indivíduo. Dentre as áreas de 

abrangência, inclui-se a hospitalar, um ambiente visto por muito tempo como restrito a 

atividades curativas ou de reabilitação. Atualmente, ações voltadas para a promoção da 

saúde vêm ganhando cada vez mais espaço, dentre elas destacam-se práticas 

relacionadas a saúde materna-infantil, como o aleitamento materno. O aleitamento 

materno (AM) é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover 

as saúdes física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta. O aleitamento 

materno exclusivo (AME) deve ser praticado até o sexto mês de vida da criança e 

complementado com outros alimentos até os dois anos ou mais. Apesar das 

recomendações e das medidas adotadas, o desmame precoce, compreendido como a 

interrupção do aleitamento materno ao peito antes de o lactente ter completado seis 

meses ainda é uma realidade frequente e indesejável1. Um facilitador do desmame 

precoce ainda pouco abordado está relacionado às dificuldades inerentes à técnica da 

amamentação. Acredita‑se que uma má técnica dificulta a sucção e o esvaziamento da 

mama, podendo afetar a dinâmica da produção do leite. Como consequência, a mãe 

pode introduzir precocemente outros alimentos, acarretando assim o desmame. Existem 

alguns aspectos muito relevantes no processo de sucção ao seio que devem ser 

cuidadosamente avaliados pelos profissionais de saúde nas atividades educativas e de 

promoção da prática da amamentação. Alguns comportamentos observados durante a 

amamentação ainda na maternidade são considerados indesejáveis e são tidos como 
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fatores de risco para o desmame. Presença de dor mamilar, ingurgitamento mamário, 

lesão mamilar, fadiga e sensação de cansaço são exemplos de condições indicativas de 

dificuldades com a técnica da amamentação, comumente citadas nas primeiras 24 horas 

pós‑parto. Além dessas, outras circunstâncias também interferem negativamente na 

duração do aleitamento materno, como a presença de dificuldades na pega e na sucção, 

a agitação do bebê e a percepção de oferta insuficiente de leite pela mãe. Objetivos: 

relatar a experiência e as percepções de graduandos de enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), a partir da realização de ações educativas em um 

hospital, voltadas para a orientação relacionadas ao aleitamento materno. Método: trata-

se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado no contexto de 

atividades teórico-práticas da disciplina de Enfermagem no cuidado à mulher e ao 

recém-nascido, a partir da vivência dos graduandos do curso de enfermagem da 

UDESC, ao realizar orientações a puérperas ao longo de uma semana, no turno da 

manhã, em uma sala específica para este fim, na maternidade do Hospital Regional do 

Oeste. A atividade foi coordenada e supervisionada pela professora responsável.  O 

tema foi abordado através de recursos audiovisuais, maquetes da anatomia mamária, 

bonecos, diálogos e auxiliando de forma prática àquelas que solicitaram. As atividades 

foram realizadas com base em um Roteiro de Orientação fornecido pela instituição, o 

qual enfatizava as questões relacionadas ao posicionamento, pega, aleitamento materno 

exclusivo e em livre demanda, importância do colostro, a contraindicação da 

amamentação cruzada e seus riscos, cuidados com a mama para prevenir mastites, 

ingurgitamento e fissuras, ordenha manual, dicas de como manter lactação caso vir a ser 

separada do bebê, bem como com a alimentação e higiene materna, vacinação, alimento 

complementar, a contraindicação de bicos artificiais e mamadeiras e outros cuidados 

gerais com o bebê. Discussão: a partir dessa vivência foi possível evidenciar alguns 

aspectos que asseguram a importância dessa prática para as puérperas, recém nascidos e 

meio acadêmico: 1)a educação em saúde é de extrema importância para a formação do 

profissional em enfermagem, pois permite que o acadêmico desenvolva competências e 

habilidades aplicáveis no decorrer do exercício profissional, principalmente aquelas 

voltadas para a educação em saúde, fundamentais para o exercício da profissão; 2) a 

realização de atividades voltadas para a educação e promoção da saúde são de suma 

importância e devem ser realizadas ao longo de todas as fases do ciclo da vida, cabe ao 

profissional determinar as demandas que se relacionam com cada etapa; 3) as atividades 

realizadas e as percepções em relação às mesmas reforçaram a importância em se 

debater de maneira mais intensa sobre o tema de forma construtiva-reflexiva para que se 

socializem os conhecimentos produzidos na academia e que mitos perpetuados ao longo 

das gerações sejam (des)construídos ; 4) a prestação de cuidados voltados a puérpera 

devem sempre buscar atender as reais demandas da mesma, de forma humanizada, 

valorizando seus saberes e crenças; 5) deve-se ter a iniciativa de aproximar família nas 

atividades que envolvem amamentação, inclusive em atividades educativas como esta, 

haja vista que os familiares também possuem influência no ato de amamentar; 6) deve-

se incluir estas mulheres e familiares no processo de produção de conhecimentos e não 

apenas como sujeitos os quais se transfere o conhecimento como tem ocorrido; 7) 

independentemente do número de paridades, é sempre importante estimular a 

participação das puérperas, sabe-se que com a velocidade em que conhecimento é  

produzido, informações ficam obsoletas rapidamente; 9) importância de incentivar esta 

prática, tendo em vista que muitas mulheres apresentam dificuldade para amamentar, 

principalmente aquelas que realizam parto cesárea, que acaba por interferir na liberação 

de hormônios responsáveis pela descida do leite, e acabam por inserir outras formas de 

aleitamento de forma equivocada, como a fórmula através de mamadeira; 10) atividades 
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como essa são formas de apresentar informações com cientificidade em relação a temas 

bastante discutidos na atualidade, como o aleitamento cruzado, exposto na mídia de 

forma equivocada; 11) de que ações voltadas para a promoção da saúde devem ser cada 

vez mais incentivadas no ambiente hospitalar de forma a efetivação de uma prática 

profissional promotora de saúde. Considerações: através da experiência e percepções 

conquistadas nas atividades realizadas, fica notória a importância da adoção destas 

práticas na formação acadêmica de futuros enfermeiros e também na consolidação 

destas práticas em instituições de saúde. Os acadêmicos ao serem expostos a atividades 

desta natureza são estimulados a aperfeiçoar e/ou desenvolver habilidades relacionadas 

à liderança, educação em saúde e diversas outras competências importantes para o 

exercício da futura profissão.  O enfermeiro tem a propriedade e a oportunidade para 

exercer a promoção de saúde em diversos espaços, seja em instituições de ensino, como 

escolas, estabelecimentos de saúde, como hospitais, unidades básicas, UPAs ou 

empresas. A educação em saúde insere-se neste contexto como uma prática fundamental 

e de competência do enfermeiro, sendo assim essencial para o exercício da profissão de 

forma integral e holística que garante maior valorização do trabalho da enfermagem 

perante a comunidade. 

Descritores: aleitamento materno; educação em saúde; enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: com o atual cenário político financeiro do país, onde o mercado se 

encontra cada vez mais competitivo e buscando maior conhecimento e experiência 

profissional, o setor de saúde passou a procurar novas alternativas para a gestão. A 

necessidade de garantir resultados positivos e usuários satisfeitos requer que as 

organizações aprendam a associar baixos custos com excelência de qualidade para os 

seus usuários.¹ Nesse contexto emerge a importância da auditoria no cenário da saúde, a 

qual prevê a avaliação sistemática da qualidade da assistência prestada ao cliente pela 

análise dos prontuários, acompanhamento do usuário integralmente e verificação da 

compatibilidade entre o procedimento realizado e os itens cobrados na conta hospitalar, 

visando garantir justa cobrança e pagamento adequado.² Toda pessoa que possui a 

função de verificar a legitimidade dos fatos econômico-financeiros, prestando contas a 

um superior, poderia ser considerado como auditor.¹ Contudo, frente as potencialidades 

do processo formativo dos enfermeiros e papel de liderança e gestão que ocupa nos 

cenários de saúde, frequentemente esse é o profissional mais qualificado para a 

auditoria. O enfermeiro auditor é antes um enfermeiro cuja formação inclui 

componentes curriculares e atividades teórico práticas no campo da gestão, que o 

subsidiam no olhar sistêmico das necessidades dos usuários, equipe de saúde e gestores, 

com foco na qualidade de assistência. Objetivos: refletir sobre a importância da 

auditoria de enfermagem para a qualidade da assistência prestada ao cliente. Provocar 

uma reflexão dos profissionais acerca da necessidade de conhecer o papel do enfermeiro 

auditor, bem como alertar e comprovar a necessidade de se buscar mais profissionais 

especializados no mercado. Método: para atingir os objetivos propostos foi realizada 

uma revisão de literatura, resgatando dados da literatura e investigando um amplo 
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espectro de fenômenos por meio de pesquisa em materiais já elaborados, possibilitando 

o aprimoramento de ideias e conceitos, sendo constituídos de livros de leitura corrente, 

artigos científicos, teses e dissertações, periódicos de indexação, e anais de encontros 

científicos. Para isso utilizou-se bases digitais como Scielo e Lilacs. Foram analisados 

artigos científicos que possuíam como descritores: “Auditoria de Enfermagem” e 

“Qualidade de assistência à saúde”, de acordo com os Descritores em Saúde (DECS), 

publicados nos últimos dez anos. Esse grande período de tempo justifica-se pela 

escassez de material referente a esse tema nas bases de dados, o que torna esse estudo 

relevante para uma melhor assistência e conhecimento profissional da área que a 

profissão de enfermagem abrange dentro do âmbito hospitalar. Resultados/Discussão: 

a literatura sinaliza que a auditoria em enfermagem tem como objetivo central a 

melhoria da qualidade da assistência da equipe de enfermagem que o hospital se propõe 

oferecer à comunidade, ou que tem por obrigação social oferecer. As primeiras 

publicações sobre auditoria em enfermagem, datam de 1955, nos Estados Unidos, onde 

atualmente a auditoria se desenvolve no campo hospitalar, de saúde pública e 

domiciliar.¹ No Brasil, a auditoria tanto na prática médica como de enfermagem dá os 

seus primeiros passos e tentativas modestas de implantação no ano de 1977, no Rio de 

Janeiro.¹ A equipe de auditoria geralmente é composta por diferentes profissionais, que 

realizam a análise qualitativa e quantitativa do prontuário previamente ao faturamento e 

posterior a ele verificando os valores efetuadas e redigindo relatórios finais para a 

tomada de decisão. A auditoria é importante para subsidiar o planejamento das ações de 

saúde, sua execução, gerenciamento e avaliação qualitativa dos resultados. O que se 

busca atualmente é a auditoria da qualidade da assistência, com redução de custos, 

agregando os valores financeiros aos valores qualitativos. Pode ser considerada um 

elemento essencial para verificar a qualidade da assistência de enfermagem, oferecendo 

subsídios aos profissionais para orientarem suas atividades. Deve ser um guia com 

objetivos claros, que identifique pontos fracos do serviço.³ A auditoria vem tomando 

novas dimensões ao longo dos anos e mostrando sua importância dentro das instituições 

hospitalares e operadoras de planos de saúde. Os benefícios da sua implementação 

atingem todos os profissionais e trabalhadores dos diferentes setores dentro do hospital, 

bem como os clientes. Estes terão uma assistência de melhor qualidade através dos 

serviços oferecidos com mais eficácia. A equipe de enfermagem revê as atividades 

desempenhadas e os resultados que se deseja alcançar e obtém subsídios que estimulam 

a reflexão profissional, possibilitando uma enfermagem que atuam com mais subsídios 

gerenciais acerca da qualidade da assistência que se deseja prestar. E a instituição 

recebe uma contribuição significativa pelo fato de verificar o alcance dos seus objetivos, 

constituindo base para prováveis mudanças internas, otimizando também seus recursos. 

Todos os procedimentos e ações de enfermagem geram custos e a auditoria vem nesse 

sentido, prezando pela realização adequada das anotações, sendo estas de grande 

importância para mostrar o cuidado prestado. Devido às anotações de enfermagem em 

sua maioria serem inconsistentes, ilegíveis e subjetivas, a prática de retirar itens do 

faturamento das contas hospitalares tem sido significativa para o orçamento das 

instituições.³ Portanto, a auditoria desponta nesse contexto, visando garantir uma boa 

conduta nas interpretações e anotações dos cuidados prestados, evitando assim gastos 

desnecessários e atos imprudentes gerando despesas a instituição, o que também pode 

sinalizar para elementos de interface com a segurança dos pacientes, como materiais em 

quantidade inadequada, obsoletos, de baixa qualidades, entre outros aspectos. Além de 

ser possível avaliar a qualidade dos recursos disponíveis para cuidado, através dos 

prontuários e anotações da equipe. O trabalho do enfermeiro auditor apresenta-se como 

uma tendência de mercado, sendo um ramo em ascensão com vertentes de enfoques 
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diversos, como auditor de contas, qualidade da assistência na pesquisa e processos. 

Contudo, requer investimentos na educação permanente dos enfermeiros auditores, 

subsídios gerenciais para o processo de auditoria e qualificação das equipes para 

participar desse processo, contribuindo para sua eficiência. Conclusão/Considerações: 

a análise dos artigos apresentou que a efetivação da auditoria de enfermagem facilita a 

avaliação da assistência oferecida ao cliente sendo que as anotações de enfermagem têm 

um papel fundamental e representam uma das fontes de dados de investigação na sua 

execução.  O enfermeiro é o profissional habilitado para a função de auditor na equipe 

de enfermagem, porém necessita aprimorar conhecimentos sobre esta função em sua 

formação. Nesta área o enfermeiro pode atuar sugerindo mudanças de rotinas 

organizacionais e subsidiar a educação continuada e a educação permanente com o 

enfoque na prestação de serviços de qualidade. Para realizar auditoria em enfermagem o 

conhecimento de outras áreas de estudo e pesquisa deve ser amplo. É um trabalho que 

deve reconhecer as transformações sofridas dia a dia pela globalização e avanço técnico 

científico e buscar melhorias na qualidade de assistência. A reflexão trazida nesse 

estudo comprova que as instituições devem buscar formar mais profissionais para 

desenvolver a função de auditor nos serviços de saúde, comprometidos com o 

desenvolvimento humano, com as relações e a busca por uma assistência melhorada e 

que se fortaleça os objetivos buscados pelas instituições. 

Descritores: Auditoria de Enfermagem; Assistência à Saúde; Administração Hospitalar. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: Nos últimos anos, por diferentes razões, a expectativa de vida da 

população vem aumentando, em especial em função do desenvolvimento de novas 

tecnologias, principalmente na área da saúde1. O aumento da população idosa, tanto no 

Brasil como no mundo, está provocando transformações de toda ordem, sejam 

econômicas, sociais, na saúde, no lazer, sejam também, nas relações afetivas, familiares 

ou não1. O avanço da idade ocasiona mudanças fisiológicas, as quais podem 

desencadear a necessidade de supervisão ou auxílio para realização de atividades da 

vida diária, o que, muitas vezes, dificulta o cuidado domiciliar, aumentando a procura 

por Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)2. As ILPI são instituições 

governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas ao domicílio 

coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, 

em condição de liberdade, dignidade e cidadania, encaminhadas para estas instituições 

devido a diversos fatores3. Cabem a estes espaços, oferecer uma assistência voltada para 

as necessidades de seus residentes, com profissionais capacitados possuidores de 

conhecimentos teóricos e práticos3. Dessa forma para organizar e manter os serviços e 
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funções no ambiente de trabalho, bem como, garantir que a assistência seja prestada de 

forma padronizada faz-se necessária à implantação de Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP), os quais são documentos imprescindíveis para o exercício de 

qualquer tarefa realizada com qualidade, eficiência e eficácia4. Neste contexto, durante 

o Núcleo 17: Estágio Curricular Supervisionado- II (ECS-II) do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó, os 

discentes sob supervisão docente desenvolveram uma Prática Assistencial (PA) em uma 

ILPI na região oeste do estado de Santa Catarina, visando implementar POP de 

cuidados em saúde à idosos institucionalizados. Objetivos: Relatar a experiência da 

implementação de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) para cuidados em 

saúde com idosos institucionalizados. Método: Relato de experiência de uma PA, 

realizada no curso de graduação em Enfermagem da Unochapecó, durante o ECS - II, a 

qual objetivou a implementação de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) 

para cuidados em saúde em uma ILPI. Sendo a instituição localizada no oeste 

catarinense, caracterizada como organização não-governamental, sem fins lucrativos, 

atende  idosos nos diferentes graus de dependência. Conta com uma equipe 

multiprofissional de 17 funcionários e cinco voluntários. Cabe descrever que, em 

síntese, a PA consiste em um processo de reflexão dos passos a serem realizados, antes 

de sua aplicação; é um fazer reflexivo, consciente. Pondera-se o cotidiano do trabalho, 

com vistas à uma assistência de qualidade, fundamentada teoricamente5. Desta forma, 

inicialmente, o pré-projeto da prática foi encaminhado para as instituições envolvidas 

para avaliação, apreciação e assinatura da Declaração de Ciência e Concordância. 

Posteriormente, desenvolveu-se o Projeto e o Plano Assistencial, de acordo com as 36 

horas de observação realizadas no campo de prática no segundo semestre de 2017. 

Sendo assim, no primeiro semestre de 2018, as estudantes desenvolveram na ILPI 420 

horas de atividades sob supervisão docente, compondo o Estágio Curricular 

Supervisionado II. Na ILPI, dentre as atividades foram desenvolvidos e implantados os 

POP, destaca-se que por meio de rodas de conversa os colaboradores participaram 

ativamente de todas as etapas de implantação. Resultados/Discussão: A PA, encontra-

se em fase final de sua execução, contudo são relevantes resultados até o momento, 

quanto às implicações previstas. Inicialmente, devido ao tempo disponível para a 

execução das atividades foi necessário definir quais os POP, seriam implementados. 

Desta forma, na observação participativa das rodas de conversa definiu-se a 

implementação de procedimentos operacionais padronizados para o acolhimento ao 

idoso, classificação do risco de quedas, aferição de sinais vitais e cuidados de higiene e 

conforto. Destaca-se que os POP, podem ser definidos como procedimentos detalhados 

e descritos de forma clara e objetiva, sua implantação culmina a realização de ações 

e/ou procedimentos específicos do dia-a-dia de um serviço, garantindo o resultado 

esperado da tarefa de maneira eficiente4. Diferencia-se assim de uma rotina 

convencional, pois apresentam a estrutura mínima de: definição, objetivo, material 

utilizado, descrição da técnica, recomendações, responsabilidades e referências, 

constituindo um elemento gerencial do enfermeiro4. Em sentido disto, as discussões 

com o serviço vêm apontando que de forma direta a padronização das ações promove 

melhorias, quanto à assistência em saúde ao idoso institucionalizado, fortalecendo o 

processo de gestão do enfermeiro o qual dispõe de um instrumento norteador e ainda 

uma ferramenta de organização das tarefas. Observa-se que o sucesso da atividade 

relaciona-se diretamente ao comprometimento da equipe de trabalho tanto da instituição 

de ensino quanto do serviço, pois ambas se inseriram em todo o processo, buscando 

aproximar-se de rotinas que qualificassem o cuidado ao idoso. Ao encontro do descrito, 

cabe destacar que o envolvimento de todos se fez fundamental, pois os POP são 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

301 
 

 

 

documentos que expressam o planejamento do trabalho repetitivo por parte de todos os 

profissionais da equipe e tem como objetivo padronizar e minimizar a ocorrência de 

desvios, riscos e agravos à saúde do usuário no desempenho das atividades. Sendo 

assim, um POP garante que as ações sejam realizadas da mesma forma, independente do 

profissional executante, dando continuidade na ação em saúde de forma sistematizada e 

precisa4. Conclusão/Considerações: A realização de uma PA em uma ILPI permitiu 

aos discentes a aproximação do exercício profissional, auxiliando na formação de 

competências assistenciais e de gestão. Para a implementação dos protocolos se fez 

necessário o empoderamento quanto às legislações e literaturas vigentes, a compreensão 

do cenário e a avaliação da exequibilidade, processo que fortaleceu as competências de 

gestão e a tomada de decisões. Por outro lado, quanto ao serviço e aos participantes, 

observa-se que os POP estabeleceram ações sistematizadas, visando o cuidado integral 

ao idoso, tendo vantagens, tais como: maior segurança aos usuários e profissionais, 

redução da variabilidade de ações de cuidado, melhora na qualificação dos profissionais 

para a tomada de decisão assistencial, facilidade para a incorporação de novas 

tecnologias, inovação do cuidado, uso mais racional dos recursos disponíveis e maior 

transparência e controle dos custos3. Desta forma, considera-se que o exercício da PA 

possuiu implicações positivas para a formação profissional e para o serviço, 

fortalecendo o processo de integração ensino serviço almejado tanto pelo Sistema Único 

de Saúde quanto (SUS) pelas Instituições de Ensino Superior (IES). 

Descritores: Implementação; Instituição de Longa Permanência para Idosos; Cuidador. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: O processo de envelhecimento vem mudando o cenário demográfico 

mundial, tanto pelo o aumento do número de idosos, quanto pelo acréscimo da 

expectativa de vida da população 1. Neste contexto, a projeção de aumento da população 

idosa, ocorre em um contexto de transformações estruturais acentuadas nas famílias, 

decorrentes, da crescente participação das mulheres no mercado de trabalho, da redução 

do número de filhos e do padrão de nupcialidade 2. Essas mudanças vêm afetando, 

substancialmente, a estrutura no interior das famílias e apontam para a redução da 

capacidade de ofertar um cuidado integralizado à população idosa. A oferta de cuidado 

familiar parece diminuir à medida que a demanda de dependência dos idosos aumenta. 

Entre as alternativas frente ao cuidado familiar do idoso, a mais antiga são as 

instituições asilares que, recentemente, foram renomeadas para Instituições de Longa 

Permanência para Idosos - ILPI 3. Neste viés, as Instituições de Longa Permanência 

para Idosos - ILPI precisam estar estruturadas e norteadas por uma linha de cuidados, 

com foco no idoso, baseada nas suas necessidades, preferências e habilidades. Para a 
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execução dos cuidados focados na saúde dos longevos, tem-se a equipe 

multiprofissional, nela a enfermagem com seu papel administrativo assistencial, uma 

vez que atua prestando uma assistência fortalecida e organizada, a qual se adapta às 

necessidades específicas de cada residente. Para isto utiliza-se metodologias 

diversificadas, sendo uma delas o Processo de Enfermagem - PE 4. Destaca-se que o 

Processo de Enfermagem - PE pode ser definido como um instrumento que orienta o 

cuidado, integrando a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE, tendo como 

propósito identificar as situações de saúde doença, bem como oferecer condições para 

intervenções de saúde sobre o indivíduo. Neste contexto, e considerando os 

conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória como estudantes do curso de graduação 

em Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó, 

buscou-se desenvolver uma Prática Assistencial (PA) visando à implementação do 

Processo de Enfermagem - PE. Ressalta-se que a implementação da PA, no curso de 

enfermagem visa fortalecer, o processo de ensino e aprendizagem nas suas áreas de 

conhecimento. Para à execução da PA, utilizou-se a Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Wanda Aguiar Horta, pois ela tem como foco o cuidado centrado no 

atendimento das necessidades afetadas do residente, família e comunidade. Objetivos: 

Relatar a experiência da implementação do Processo de Enfermagem em uma 

Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI com base nos pressupostos da 

Teoria de Wanda Aguiar Horta. Método: Relato de experiência, da PA desenvolvida no 

Estágio Curricular Supervisionado II (ECS –II), do curso de graduação em Enfermagem 

da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó. Inicialmente, no 

segundo semestre de 2017, foram realizadas trinta horas de observação do ambiente de 

prática e a construção do projeto. E neste primeiro semestre de 2018, está em execução 

a PA e o relatório de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.  O local da PA, trata-se 

de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) de Chapecó – SC. A ILPI, 

tem capacidade para até 18 idosos e atualmente mantém 14 residentes. Quanto a 

definição de participantes, estão sendo abordados os colaboradores de enfermagem da 

ILPI, a qual atualmente apresenta uma equipe de dez trabalhadores. A equipe de 

enfermagem, participa de forma direta da intervenção, pois estão sendo realizadas ações 

para a implementação do PE. Enquanto, os idosos se beneficiam de forma indireta pela 

qualificação do cuidado, advinda do PE. As ações realizadas consistem em construir 

ferramentas visando à implementação do PE, ou seja instrumentos de avaliação, 

diagnóstico, planejamento, implementação de cuidados de enfermagem, bem como 

instrumentalizar a equipe de enfermagem para a utilização do PE. Uma das 

metodologias utilizadas para a implementação do PE, foram as Rodas de Conversas. 

Resultados/Discussão: A prática assistencial encontra-se em fase de execução, contudo 

destaca-se os relevantes resultados obtidos até o momento, quanto às questões éticas, 

teóricas, práticas e organizacionais. Inicialmente, para que se pudesse dar início ao PE 

garantiu-se a organização individual dos prontuários, também, a orientação para equipe 

quanto a importância de um registro claro, coerente, conciso e técnico. Destaca-se 

ainda, o enfoque holístico que visou assegurar que as intervenções de enfermagem 

fossem pensadas para os indivíduos de modo integral e individual, não pensado na 

doença em si, mas garantindo sim o tratamento dos problemas de saúde reais e 

potenciais. Assim, promovendo o pensamento independente, melhora na comunicação e 

prevenção de erros dos idosos, além da satisfação profissional pelo alcance de 

resultados 5. Para tanto, foram elaborados instrumentos para anamnese e exame físico 

dos residentes, estas ferramentas foram embasadas em literaturas recentes, circundantes 

dos métodos propedêuticos com suas ações.  A partir daí, foi possível elencar 

Diagnósticos de Enfermagem - DE, segundo a North American Nursing Diagnosis 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

304 
 

 

 

Association - NANDA, eleger os prioritários e traçar um plano de metas e cuidados 

individualizados,  utilizando-se também, como ferramenta taxonômica a Classificação 

das Intervenções de Enfermagem - NIC. NIC agrupa as intervenções e atividades de 

enfermagem, auxiliando na tomada de decisões e objetivando a obtenção dos resultados 

esperados. Juntos NANDA e NIC fornecem os conceitos e linguagem que permitem o 

trabalho em colaboração com o paciente, familiares, comunidade e equipe 

multiprofissional. As taxonomias dos diagnósticos e intervenções bem como suas 

ligações, instrumentalizam a dinâmica assistencial da enfermagem. Reitera-se, porém, 

que a classificação das intervenções está em andamento. Considerações:  O PE é um 

instrumento do cuidado e deve ser desenvolvido com vistas a qualificar a assistência e 

minimizar os riscos aos usuários, prestando assim, um cuidado integral e constante. O 

PE pode ser considerado uma ferramenta holística, pois possibilita realizar uma 

avaliação integral do indivíduo como um todo, não apenas da doença. A partir disso, 

possibilita elencar e priorizar  diagnósticos, também, o planejamento dos cuidados nas 

intervenções, beneficiando tanto o paciente quanto a equipe de enfermagem. Neste 

contexto, foram necessárias algumas condutas que vão do cunho burocrático até o 

assistencial, centradas, portanto, nas ações em saúde e no registro destas. Possibilitou-

se, a partir daí, aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE no 

cotidiano assistencial tornando o enfermeiro capaz de exercer as suas funções 

privativas, sem relegar suas ações junto a equipe. 

Descritores: Saúde do Idoso Institucionalizado; Processo de Enfermagem; Instituição 

de Longa Permanência para Idosos. 

Eixo temático: Assistencial. 
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RESUMO 

Introdução: A educação em saúde é considerada como uma construção de 

conhecimentos pela população acerca de determinados assuntos da área da saúde e deve 

ser realizada com o intuito de contribuir para um melhor desenvolvimento do 

autocuidado, além de fornecer subsídios para buscar uma atenção em saúde conforme 

suas necessidades. Dessa forma, para que a educação em saúde seja efetiva, faz-se 

necessário o envolvimento de profissionais que sejam atuantes na prevenção, promoção 

e recuperação da saúde, dos gestores fornecendo apoio aos profissionais e da população 

na busca por conhecimento a fim de aumentar sua autonomia. Diante disso, é possível 

perceber que, por mais que não seja concedida a devida importância e, como 

consequência, seja deixada em segundo plano, a educação em saúde está diretamente 

ligada e deve fazer parte do cotidiano no trabalho em saúde1, a partir do 

desenvolvimento de estratégias para abordar as necessidades individuais de cada pessoa. 

Dentre as fragilidades identificadas durante o período de estágio supervisionado, a 

educação em saúde para os casos de sífilis congênita é a discutida nesse relato de 

experiência. Mesmo sendo uma doença que é diagnosticada de maneira simples e 

considerada evitável quando o tratamento é realizado para a gestante e seu parceiro de 

forma correta, é possível perceber no dia a dia um aumento nos casos de sífilis 
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congênita e com isso nota-se a necessidade de desenvolver estratégias voltadas para à 

educação em saúde onde, o enfermeiro com seu conhecimento técnico-científico, possa 

garantir que a adesão ao tratamento, o acompanhamento adequado e os cuidados 

necessários sejam realizados. Objetivos: Relatar as experiências vivenciadas durante o 

estágio supervisionado I em uma unidade clínica pediátrica, relacionadas à educação em 

saúde para mães de recém-nascidos com diagnóstico de Sífilis Congênita. Método: 

Esse estudo trata-se de um relato de experiência a partir das atividades desenvolvidas 

durante o estágio supervisionado I do curso de graduação em Enfermagem, entre 

fevereiro e abril de 2018 em uma unidade clínica pediátrica de um hospital escola do 

Sul do Brasil. Resultados/Discussão: Ao longo de todo o período do estágio 

supervisionado foi possível acompanhar diversos casos de recém-nascidos com 

diagnóstico de sífilis congênita que foram encaminhados do berçário para a unidade de 

internação pediátrica para realizar o tratamento com antibiótico, o qual é realizado 

durante dez dias. No atendimento há vários recém-nascidos com esta patologia, o que 

nos permitiu ter uma visão diferente para cada situação, uma vez que cada indivíduo 

tem suas necessidades e particularidades que devem ser consideradas, pois irão 

influenciar no decorrer do tratamento, nas orientações e consequentemente no 

acompanhamento após a alta hospitalar. Ao acompanhar diariamente as atividades de 

rotina da equipe de enfermagem da referida unidade, percebeu-se que as informações e 

orientações oferecidas ao acompanhante do recém-nascido limitaram-se ao momento da 

alta hospitalar. Nesse momento, o enfermeiro faz a entrega da carteirinha da criança 

para a mãe ou acompanhante, informa sobre os testes e vacinas realizadas, entrega a 

receita médica em casos específicos e, lembra a mãe de ir à unidade básica de saúde 

para fazer as próximas vacinas, contudo, são raras às vezes em que são feitas 

orientações específicas sobre o acompanhamento durante os 24 primeiros meses de vida 

da criança ou mesmo sobre a doença. Um estudo realizado no estado do Paraná acerca 

dos conhecimentos dos profissionais de saúde sobre as medidas utilizadas no manejo da 

sífilis concluiu que um grande número de profissionais não possui conhecimento 

satisfatório sobre as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, uma vez que, ao 

aplicar um questionário sobre a temática, a média de acertos foi de 53%.2 Tais 

resultados evidenciam a necessidade de realizar e estimular ações de educação 

permanente, a fim de garantir que o profissional esteja devidamente capacitado para 

informar e orientar os seus pacientes. Em um estudo realizado com um grupo de 

gestantes em um Centro de Saúde da Família percebeu-se que na maioria dos casos as 

participantes apresentaram dificuldades em lembrar-se das informações recebidas sobre 

a sífilis durante o pré-natal, sendo que grande parte relatou não ter conhecimento de que 

a infecção poderia ser transmitida ao feto, além de não saber sobre a necessidade de 

realizar o tratamento durante o pré-natal e a importância de que o parceiro também 

realizasse o tratamento.3 Diante disso, fica evidente a necessidade e a importância de 

utilizar a educação em saúde como uma ferramenta a favor da promoção do autocuidado 

individual e coletivo, inclusive em fornecer propriedades para que o indivíduo possa 

buscar formas de garantir um cuidado em saúde conforme as suas necessidades. 

Conclusão/Considerações: A partir das vivências durante o estágio supervisionado foi 

possível perceber a importância de realizar a educação em saúde no âmbito hospitalar, 

principalmente em casos especiais como o da sífilis congênita, uma doença que tem 

apresentado significativo aumento nos casos e que necessita de um acompanhamento 

especial até os 24 meses de vida da criança. Mas além de somente oferecer algumas 

informações gerais, é necessário que o enfermeiro oriente ao acompanhante sobre 

questões específicas da condição de saúde da criança, alertando sobre os riscos ao não 

realizar o acompanhamento e tratamento de maneira correta, certificar-se de que as 
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informações repassadas foram compreendidas e inclusive instigar as mães ao 

questionamento sobre suas dúvidas, a fim de garantir um melhor aproveitamento das 

informações. Além disso, os momentos de educação em saúde devem acontecer ao 

longo de todo o período de internação e não apenas na alta, a fim de que as dúvidas que 

possam surgir durante os dias possam ser sanadas. Diante disso, é um desafio do 

enfermeiro da unidade de internação em que o recém-nascido está fazendo o tratamento 

fornecer informações atualizadas e orientar o acompanhante da criança, na maioria dos 

casos a mãe, sobre as especificidades da doença, suas possíveis complicações, os riscos 

que permeiam a não adesão ao tratamento, o esquema de tratamento, bem como 

encaminhar a mãe juntamente com a criança para dar continuidade aos cuidados na 

unidade básica de saúde pertencente à sua área com a finalidade de promover uma 

educação em saúde que intervenha no não acompanhamento e não adesão ao 

tratamento.  

Descritores: Educação em Saúde; Recém-Nascido; Sífilis Congênita. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO  

Introdução: As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem, Medicina e Nutrição, apontam que os profissionais de saúde, dentro de 

seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. 

Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos1. Parte destes profissionais está sujeito a enfrentar conflitos relacionados às 

exigências na vida profissional e pessoal por conta da jornada de trabalho. Estes 

profissionais, muitas vezes, são submetidos a uma carga mental excessiva, dificultando 

a execução de algumas atividades do seu cotidiano. Distinguir o indivíduo e seu 

comportamento é de extrema importância para a identificação do estresse ocupacional 

do enfermeiro. Sabe-se que o enfermeiro deve ser preparado para atuar em novas 

práticas de atenção, assumindo novas tarefas e adequando-se às mudanças advindas de 

um novo modelo assistencial, visando um cuidado singular e diferenciado 2. É neste 

contexto que se insere no cenário do Sistema Único de Saúde (SUS) a Politica Nacional 
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de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). A PNPIC era composta com 19 

práticas no SUS, porém no dia 12 de março de 2018 foram inseridas mais 10 atividades 

(Apiterapia, Aromaterapia, Bioenergética, Constelação familiar  

Cromoterapia, Geoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos, Ozonioterapia, Terapia de 

Florais), agora passando a ser 29 procedimentos terapêuticos oferecidos pelo SUS. Tais 

práticas vêm com a proposta de estimular o uso dos métodos naturais de prevenção e 

recuperação, com base no vínculo terapêutico entre ser humano e natureza, visão 

ampliada do processo saúde/doença e promoção do cuidado3. Objetivos: Discutir a 

forma como a PNPIC é abordada durante o percurso de formação do enfermeiro. 

Método: Trata-se de um relato de experiência sobre o ensino das Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC’s) no curso de graduação em Enfermagem. 

Resultados/Discussão: Observa-se que durante a formação profissional a inclusão das 

terapias complementares apresenta-se de forma insipiente, pulverizada em alguns 

componentes curriculares. Apresenta possibilidade de oferta (de acordo com Projeto 

Pedagógico do Curso) como componente curricular optativo o que limita a inclusão de 

todos os estudantes neste contexto durante a formação profissional. As terapias 

complementares que, conforme a normativa do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) n.º 004/95, aprovado na 239ª Reunião Ordinária, realizada em 18.07.95, 

caracterizam-se como práticas originarias, em sua maioria de culturas orientais, onde 

são exercidas por terapeutas treinados. A Resolução COFEN-197/1997 estabelece e 

reconhece as Terapias Alternativas e Complementares como especialidade e/ou 

qualificação do profissional de Enfermagem, podendo ser utilizada na assistência aos 

pacientes3. Na ótica da enfermagem holística, o cuidado deve sustentar-se para além do 

biológico, integrando-se a elementos como autoconhecimento, energia e harmonia no 

plano físico, social e espiritual no intuito de buscar e alcançar o equilíbrio das forcas 

vitais humanas. O ser humano é um ser complexo, dotado de sentimentos, que não se 

transpõe e não preenche sua existência somente com subsídios materiais, necessita ser 

contemplado em todas as esferas de sua essência, que carece ser nutrido com o 

alimento, com os relacionamentos, com os projetos realizados, com a qualidade de vida 

que expresse sua saúde. As terapias complementares são praticadas desde a antiguidade, 

mas ainda há pouca evidência científica sobre sua eficiência real.  Assim, as práticas 

integrativas e complementares tendem a ter uma abordagem holística para tratar toda a 

pessoa, ou seja, corpo, mente e alma.  São utilizadas principalmente para alívio da dor, 

pois trata-se de um método não invasivo e de baixo custo. Dessa maneira, é possível 

alcançar a melhora da saúde física, social, espiritual através da nutrição do meio 

ambiente por intermédio da paz e da atenção plena. No Brasil, a legitimação e a 

institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde iniciaram-se a partir da década 

de 80, principalmente, após a criação do SUS. A PNPIC define responsabilidades 

institucionais para a implantação e implementação das PIC’s e orienta que estados, 

distrito federal e municípios instituam suas próprias normativas trazendo para o SUS 

práticas que atendam as necessidades regionais2. Esta política deve ser entendida como 

um processo de continuidade de implementação do SUS, já que favorece de forma 

efetiva com suas diretrizes e princípios, considerando o indivíduo em sua dimensão 

global corroborando para sua integralidade e singularidade. A melhoria dos serviços e o 

incremento de diferentes abordagens configuram, assim, prioridade do Ministério da 

Saúde, tornando disponíveis opções preventivas e terapêuticas aos usuários do SUS2.  

Este fato, vem de encontro com a DCN, apontando que a formação do Enfermeiro deve 

atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS, e assegurando a 

integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento, além de 

compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os 
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perfis epidemiológicos das populações1. O projeto pedagógico visa uma formação 

integral e adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e 

a extensão/assistência. Porém, deverá ter a investigação como eixo integrador que 

retroalimenta a formação acadêmica e a prática do Enfermeiro, sendo primordial, que os 

estudantes compreendam o funcionamento do SUS, suas diretrizes e princípios, bem 

como as Políticas que direcionam a assistência a saúde de sua população1. Entre as 

muitas possibilidades, cuidar por definição significa aplicar a atenção, o pensamento e a 

imaginação; fazer preparativos, e mais, prevenir-se e ter cuidado com os outros e 

consigo mesmo. A enfermagem, atua diretamente com a população, tendo fundamental 

papel de oferecer alternativas para complementar o seu tratamento, tornando a 

promoção da saúde simples e natural. Considerações: Mesmo com as recomendações 

do Ministério da Saúde, das DCN e a normativa do COFEN que respalda o uso das 

práticas integrativas como ferramenta do cuidado, ainda há escolas de formação em 

enfermagem com déficit na inclusão do ensino das PIC’s. Estes métodos de cuidado 

constituem práticas seguras e eficazes, e devem estar asseguradas nas propostas 

pedagógicas dos profissionais da saúde. Faz-se necessário a difusão destes 

conhecimentos, ainda durante a formação, para a ampla valorização e respeito quanto a 

opção de usuários e profissionais ao adotarem as PICs como conhecimento técnico 

científico de cuidado. 

 

Descritores: Enfermagem; Diretrizes Curriculares Nacionais; Práticas Integrativas e 

Complementares. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: A ampliação conceitual que incorpora infecções adquiridas e relacionadas 

à assistência em qualquer ambiente define as “infecções relacionadas à assistência em 

saúde” (IRAS). As infecções relacionadas à saúde constituem em um grande desafio aos 

gestores e profissionais de saúde quanto ao seu controle e prevenção¹. O termo infecção 

hospitalar foi amplamente utilizado na década de 1970, mas desde 1950 permeavam 

publicações médicas e de enfermagem com temas de infecções no pós-operatório, 

desinfetantes, esterilizantes, lixos nos hospitais, técnicas assépticas e até resistência 

microbiana. A partir dessa problemática foi criada a primeira Comissão de Controle de 

Infecções Hospitalar (CCIH) do Brasil. Nesse entremeio, esse modelo de controle e a 

prevenção de infecções relativas à atenção à saúde foi regularizado com a publicação, 

pelo Ministério da Saúde, da Portaria 196 de 24 de junho de 1983.Desde então a CCIH 

é obrigatória em todos os hospitais nacionais e tem um papel significativo nos serviços 

de saúde, pois estabelece controle e prevenção das infecções a partir de intervenções 
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determinadas e sistematizadas, com vista à diminuição das ocorrências dessas infecções. 

O enfermeiro, que compõe a equipe multiprofissional, possui habilidades e técnicas 

assistenciais, além do gerenciamento de recursos materiais e humanos². A vigilância e o 

monitoramento baseado nos princípios das CCIHs são importantes para a redução das 

IRAS e, também a resistência aos antimicrobianos. Essa resistência, gradativamente 

mais comum, consiste em um sério problema de saúde da atualidade, visto que essas 

infecções são causadas por bactérias resistentes a múltiplas classes de antimicrobianos³. 

Objetivos: Descrever a atuação do enfermeiro controlador de infecção a partir de uma 

prática vivenciada do estágio supervisionado I do curso de graduação em enfermagem 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC OESTE), em um hospital do 

Oeste de Santa Catarina. Método: Trata-se de um relato de experiência durante o 

estágio supervisionado da 9ª fase do curso de graduação em enfermagem da UDESC 

OESTE que ocorre por quatro dias consecutivos, semanalmente, por um período de 

quatro meses. A necessidade de realizar este estudo emergiu diante do processo de 

trabalho do enfermeiro controlador na SCIRAS de forma a refletir sobre o fazer 

profissional, demonstrando suas potencialidades e fragilidades. Resultados: Observei 

que a enfermeira da SCIRAS desempenha várias ações referentes a prevenção de 

infecções. Dentre elas, destaco: a vigilância epidemiológica para identificação das IRAS 

conforme os critérios estabelecidos pela ANVISA. Através da busca ativa nos 

prontuários dos usuários a enfermeira realiza o monitoramento nos setores e, quando 

identifica, busca a prevenção e o controle das IRAS através da elaboração de normas e 

rotinas para correção e evitar assim a infecção cruzada. Realiza orientações e estabelece 

medidas educativas e preventivas com as equipes dos setores afim de melhorar a 

higienização e a desinfecção do ambiente hospitalar, ela elabora programas educativos 

para equipe multiprofissional como por exemplo programas de educação para a saúde 

com os servidores, além de treinamento com todos os colaboradores, desde o 

colaborador da limpeza ao gestor clínico, de forma a prevenir, proteger e controlar as 

infecções; além de orientar os servidores, aconselha e tira dúvidas dos acompanhantes e 

usuários sobre medidas preventivas para evitar a transmissão da infecção hospitalar. 

Elabora reuniões para avaliação e monitoramento de medidas corretivas adotadas com 

as equipes de trabalho quando necessário, além de fazer a revisão e atualização dos 

Protocolos Operacionais Padrão (POP), faz o monitoramento das principais doenças de 

notificação compulsória bem como monitora e orienta sobre medidas de Isolamento. 

Isola todos os pacientes com infecção confirmada ou suspeita, de acordo com as normas 

de isolamento padronizadas pela SCIRAS. Além dela participar das reuniões da 

SCIRAS, da comissão de educação permanentes e do núcleos de vigilância 

epidemiológica e segurança do paciente, participa de várias comissões internas, dentre 

outras ações de monitoramento e prevenção. Diante de todas essas atribuições da 

enfermagem percebe-se algumas potencialidades e fragilidades no ambiente de trabalho. 

Como potencialidades, percebe-se que há autonomia para realizar suas atividades e 

capacitações, educação em serviço. As capacitações são in loco e nas temáticas sobre 

higienização das mãos, isolamentos, doenças prevalentes nos setores e, entre outros. 

As capacitações e reuniões com outros setores contribuem para a prevenção e redução 

de infecções, pois a equipe alcança seus objetivos e qualifica o sistema de saúde.  Mas 
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além disso existem dificuldades na SCIRAS, percebe-se algumas lacunas tais como a 

articulação com a gestão, capacitações externas, resistência dos profissionais, 

dificuldades na comunicação efetiva, os setores não colaboram com o que é o 

preconizado e, até mesmo é percebido dentro das equipes uma higienização inadequada 

das mãos, uso inapropriado de EPIS, paramentação e técnicas assépticas incorretas. 

Diante desse contexto, averígua-se que se não tiver uma boa comunicação e um bom 

entendimento de todos os profissionais a uma grande chance de colonização e 

disseminação de doenças no âmbito hospitalar, sendo assim  a enfermeira trabalha para 

tentar amenizar as infecções no hospital e prevenir assim outras infecções. Conclusão: 

Durante o estágio, constatou-se que as atribuições da enfermeira controladora de 

infecções é salutar, pois responde na vigilância contínua de infecções ao paciente, aos 

familiares, aos visitantes, aos profissionais e ao gestor clínico dos serviços de saúde. Em 

relação às dificuldades, destacam-se a resistência dos profissionais em colaborarem ou 

aderirem as decisões preconizadas pela SCIRAS e pela gerência de risco, pois quando 

não aderem ao que é estabelecido acaba acarretando, na maioria das vezes, ao aumento 

nas taxas de infecções. Percebe-se que os bons resultados só serão obtidos se todos 

estiverem na mesma sintonia, ou seja, desempenhando a sua função da melhor forma 

possível. Ademais, as potencialidades percebidas foram os treinamentos direcionados 

pela enfermeira da SCIRAS quanto a promoção, proteção, recuperação e reabilitação 

dos pacientes. Assim, esse estudo se torna significativo, pois ponderadamente, as taxas 

de IRAS têm se elevado, mas as ações da enfermeira controladora vêm atuando na 

educação permanente com o serviço. E, isso contribui para a qualidade a assistência à 

saúde. Em suma, faz-se indispensável compreender as dificuldades vivenciadas pelos 

enfermeiros controladores de infecção e o seu real papel dentro do setor. Para depois, 

elaborar estratégias que auxiliem e facilitem o seu trabalho para uma efetiva gerência de 

risco de forma, a fomentar a segurança e promoção em saúde. 

Descritores: enfermeira; controle de infecção; prevenção. 

Eixo temático: Assistencial  
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RESUMO 

Introdução: O primeiro contato com a saúde mental pode ser na maioria das vezes 

estressante, por isso é muito importante a inserção dos acadêmicos nas diversas áreas da 

saúde. Não podemos esquecer que o principal personagem no cuidado é o cliente que 

necessita de cuidados diferenciados e humanizados, a comunicação é o primeiro 

instrumento para uma boa relação entre os profissionais e pacientes. Nesse sentido a 

graduação em enfermagem é fundamentada por Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) com foco na formação generalista, humanista, crítica e reflexiva com objetivo de 
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formar profissionais qualificados para atuar em diversas áreas da saúde com rigor 

científico e princípios éticos2. Formar profissionais em saúde, neste caso em específico 

falando dos profissionais enfermeiros, qualificados e aptos para atuar no mercado de 

trabalho, sempre foi um grande desafio. Encontra-se dificuldade em demonstrar a 

realidade para os acadêmicos, nesse sentido apresentar o dia a dia de usuários, gestores 

e profissionais atuantes do sistema é fundamental para formação acadêmica, uma vez 

que a partir de vivências e observações é mais fácil entender o cenário de cuidado no 

qual a saúde brasileira está inserida1. Objetivos: teve como objetivo conhecer o Centro 

de Recuperação Reviver (CRER) e a importância deste na recuperação e reabilitação de 

pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Método: Desenvolveu-se um estudo 

qualitativo na forma de um relato de experiência envolvendo acadêmicos de graduação 

em enfermagem e um paciente em tratamento no Centro de Recuperação Reviver 

(CRER). Resultados/Discussão: O CRER, atende desde 2004 adultos com objetivo de 

acolher e recuperar indivíduos que fazem uso de substâncias psicoativas, combatendo a 

dependência de drogas lícitas, ilícitas e a exploração humana. Sua visão é buscar 

restabelecer o direito que cada indivíduo tem no convívio familiar saudável e 

comunitário, priorizando a dignidade, espiritualidade, respeito, a profissionalização e a 

liberdade de expressão. O CRER tem como valores o respeito, dignidade, ética e a 

responsabilidade, sempre priorizando a recuperação de valores perdidos pelos clientes, 

reconhecendo o indivíduo, respeitando este como um todo, nos sentidos psicológicos, 

sociais e emocionais. A principal porta de entrada para esse serviço é o contato 

interpessoal e as páginas nas redes sociais. Na questão de agendamento para internação 

responde-se previamente um questionário por telefone e em seguida é convidado para a 

sede do CRER no bairro Bela Vista no município de Chapecó – SC. Antes de ser 

internado, caso o paciente precise de uma desintoxicação é encaminhado ao CAPSad 

mais próximo de sua residência pelo período de 14 dias e em seguida é admitido no 

CRER para dar início ao tratamento. O cliente pode fazer uso do serviço durante o 

período de um ano, podendo receber visitas após um mês de internação e uma ligação 

por mês, quando se completa seis meses o cliente tem a oportunidade de passar o final 

de semana em casa para a ressocialização, sendo recorrente cada mês subsequente. Se o 

cliente apresentar condições de poder voltar ao ambiente social, recebe alta no nono mês 

de tratamento. É muito importante nesse período que os clientes realizam uma série de 

atividades psicossociais como, por exemplo, reuniões individuais, em grupo, dinâmicas 

laborterapia e reuniões religiosas. Tendo em vista o conhecimento prévio do CRER, foi 

escolhido um cliente para realizar uma entrevista aberta com os acadêmicos de 

enfermagem para conhecer e investigar sobre sua história e seu tratamento, os dados 

foram coletados e posteriormente transcritos, por motivos éticos não vai ser citado 

nomes e sim o uso de pseudônimos. J.C, masculino, 31 anos, solteiro, católico não 

praticante, ensino médio completo, natural de Joaçaba – SC, possui uma irmã de 29 

anos e outros irmãos não especificados, trabalha em uma agroindústria há 13 anos na 

qual está afastado devido a internação, relata que há 10 anos é usuário de drogas e que 

entrou no mundo do álcool aos 16 anos, o mesmo afirma que seus familiares paternos 

são etilistas e tanto materna e paterna sofrem de diabetes, hipertensão e problemas 

respiratórios, entretanto sua mãe faleceu aos 42 anos vítima de infarto agudo do 

miocárdio. Quando questionado da sua infância J.C afirma que parte dela e sua 

adolescência presenciou cenas de violência e maus tratos do pai para com sua mãe, que 

estes foram um dos fatores que fizeram com que ele entrasse no mundo das drogas e 

procurasse trabalho para garantir sua independência, cujo objetivo era não precisar 

depender mais de seu pai, e coloca que “quando percebi que não conseguiria mais 

deixar de usar drogas, comecei a usar simultaneamente o crack, comecei a ter 
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alucinações e me senti bem confuso, mas me sentia bem”.  Nesse sentido explica que 

“era a melhor sensação do mundo, me deixava elétrico, porém o efeito passava rápido e 

eu usava sempre mais”. Em resposta às perguntas realizadas J.C explica que nunca 

enfrentou dificuldades para a obtenção das drogas, pois no meio em que vivia o acesso a 

estas eram muito fáceis, todas eram compradas com o seu dinheiro e nunca precisou 

roubar ou vender coisas de dentro de casa para conseguir obtê-las, ainda complementa 

que “tive minha primeira recaída após um termino de namoro, e depois outras 

subsequentes, principalmente depois do falecimento de minha mãe e com todas essas 

decepções comecei a gastar todo meu dinheiro no álcool e nas drogas”. O cliente 

explica que seus objetivos mudaram e que apesar de tudo o que estava acontecendo em 

sua vida seu pilar era sua irmã que sempre o apoiou e nunca deixou de ajudá-lo, tentou 

interná-lo por várias vezes, mas ele sempre fugia ou desistia no meio do tratamento, 

tanto que nas primeiras internações relatou que “eu ficava muito agressivo, pois só me 

internava por causa da minha irmã e ela tinha medo de viver comigo” ainda 

complementa que “certa vez cheguei em casa drogado e tentei esfaquear ela”. J.C estava 

internado cerca de um mês no CRER onde buscou ajuda por conta própria e dois meses 

que está sem o uso de quaisquer substâncias psicoativas, e finaliza a entrevista 

afirmando que “ hoje eu tenho consciência de que o álcool e as drogas não me trazem 

benefício algum”. Conclusão/Considerações: O mesmo apresentou metas de superação 

para continuar o tratamento, possui interações interpessoais e sociais, apesar de estar 

restrito aos indivíduos da comunidade, reflete de forma benéfica, pois sua relação irá ser 

de comum acordo com os demais pela meta que tem em comum, tornando-se uma 

forma de incentivo e esperança de que não está sozinho na busca de seu objetivo. De 

acordo com esse relato foi possível verificar a importância da equipe multiprofissional e 

apoio familiar no tratamento de reabilitação/recuperação do cliente em uso de 

substâncias psicoativas. No entanto no decorrer da visita apresentaram-se algumas 

dificuldades relacionado a enfermagem que não era tão presente, nesse sentido é 

importante destacar a relevância entre universidades e outros segmentos da sociedade 

para formar profissionais capacitados para atuar em diversos cenários da saúde, além 

disso, permite vivencias e contribuições dos sujeitos envolvidos, fortalecendo processo 

acadêmico em grupos sociais que acarretam mudanças nas práticas de saúde na 

comunidade. Com relação ao depoimento, este propiciou um ambiente rico com um 

olhar diferente, que até então era de uma concepção errônea, contribuindo para a 

formação pessoal e profissional dos envolvidos. 

Descritores: Enfermagem; Educação em Saúde; Saúde Mental. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO  

Introdução: A amamentação é o processo que possibilita nutrir a criança com o leite 

materno, promovendo o contato entre a mãe e o bebê, favorecendo no mecanismo de 

defesa imunológica, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e afetivo, além de 

possuir benefícios fisiológicos e psíquicos para a mãe1. O Aleitamento Materno 

Exclusivo, que é a alimentação somente com o leite materno, é preconizado durante os 

seis primeiros meses de vida, podendo ser complementado até os dois anos2. Buscando 

auxiliar a amamentação ressalta-se a importância da equipe de enfermagem, a qual 

possui papel imprescindível para instruir a prática do aleitamento materno e elucidar 
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suas vantagens, bem como, orientar sobre situações cotidianas que possam surgir e 

dificultar esse processo. Propiciar esse cuidado com o trinômio, mãe-bebê-família, é 

fundamental, com intuito de esclarecer os principais questionamentos nesta fase de 

mudanças na rotina familiar3. A Política Nacional de Aleitamento Materno (PNAM) se 

estabelece com algumas estratégias de trabalho, dentre elas, a Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança (IHAC) de 1991, que garante à puérpera o direito de amamentar2-4. Neste 

contexto, para as instituições hospitalares se habilitarem como “Amigo da Criança”, 

devem realizar os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação, não cedendo as ofertas 

de substituições do leite materno4. O Hospital Regional do Oeste (HRO) no município 

de Chapecó/SC, cenário deste relato, possui essa titulação pois incentiva o aleitamento 

materno e cumpre o determinado pela IHAC. Dentre os passos estabelecidos, o HRO 

possui a Comissão de Incentivo ao Aleitamento Materno que capacita os membros da 

equipe em relação aos cuidados, benefícios e manejos da amamentação. Para a alta 

hospitalar é necessário que a puérpera participe da palestra recebendo assim as 

orientações pertinentes ao aleitamento materno e demais cuidados. Para isso, as 

palestras são realizadas pela equipe de enfermagem nos quartos da maternidade 

diariamente, objetivando o entendimento das mães no exercício de amamentar em casa. 

Essas instruções são feitas na presença dos acompanhantes e demonstradas de maneira 

prática, bem como, realizado a entrega de uma cartilha com informações adicionais. 

Destaca-se a participação ativa do enfermeiro nos processos de construção e 

desenvolvimento e avaliações das ações em saúde, proporcionando uma melhor 

qualidade de vida aos pacientes. Objetivos: Este relato tem a finalidade de apresentar a 

realização da educação em saúde desenvolvida pela equipe de enfermagem na 

maternidade, sobre a amamentação, assim como a participação na condição acadêmica 

exercitando a prática educativa. Método: Diante desse contexto desenvolveu-se no 

componente curricular, “Estágio Curricular Supervisionado I”, nona fase do Curso de 

Enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul, atividades educativas na 

maternidade do Hospital Regional do Oeste. Estas atividades foram realizadas durante o 

mês de março de 2018. Diariamente, cerca de 8 puérperas e seus respectivos familiares, 

participaram das palestras, totalizando 230 mulheres durante o mês. A temática das 

educações em saúde foi o Aleitamento Materno, seguindo um roteiro com as principais 

informações a serem repassadas. Cada palestra teve duração de aproximadamente 30 

minutos, sendo realizada nos períodos matutino e/ou vespertino. A execução da 

atividade por parte das acadêmicas se deu nos dias de estágio supervisionado conforme 

cronograma, nos demais dias, foi feita pela equipe de enfermagem.  Dentre as 

orientações abordou-se: a pega correta do bebê no seio da mãe, duração e tempo das 

mamadas, benefícios da amamentação para o trinômio mãe-bebê-família, a higienização 

das mãos e das mamas, a ordenha manual e o armazenamento do leite materno, a 

contraindicação da utilização de chupetas e mamadeiras, sinais e sintomas em relação à 

mastite, fissuras e lesões nos mamilos, condutas frente a dificuldades ao amamentar, 

proibição da amamentação cruzada e seus riscos, retorno ao serviço básico de saúde 

para consultas da puérpera e do recém-nascido, além de recomendações sobre o período 

de retorno as relações sexuais e a busca de métodos anticonceptivos afim de prevenir 

novas gestações precoces. Resultados/Discussão: O sucesso na amamentação é 

esperado pelas mães logo nas primeiras horas de vida do recém-nascido, para isso, o 

apoio da equipe de enfermagem é fundamental para obtê-lo. O aleitamento materno 

propicia o vínculo entre a mãe e o bebê que são perceptíveis durante as vivências 

acadêmicas, tornando geralmente um momento único e esperado. Em alguns momentos 

são evidenciados problemas nesse processo, principalmente quanto ao tempo para a 

decida do leite materno, o que retarda o início da amamentação. Por ser um hospital que 
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incentiva os Dez Passos para o Sucesso na Amamentação, realiza as palestras 

educativas sanado as principais dúvidas maternas que possam surgir, também é parte da 

iniciativa capacitar os profissionais envolvidos no processo. A participação de toda 

equipe de enfermagem é necessária para contemplar todas as rotinas que devem ser 

realizadas com a mãe e o bebê nos primeiros dias de vida. O conhecimento adquirido 

pelo profissional enfermeiro consegue propor, nortear, capacitar e avaliar as educações 

em saúde do setor que trabalha, inclusive auxiliar a equipe de enfermagem. Este 

profissional realiza os esclarecimentos fisiológicos, patológicos, psicológicos e 

financeiros quanto aos benefícios da amamentação. A participação dos familiares nas 

educações em saúde é proveitosa, assim assimilando às modificações geradas na família 

com o nascimento do bebê. A realidade do perfil das mães que utilizam o serviço 

hospitalar para parir possuem diferentes situações socioeconômicas e com grau de 

instrução prévio diferente, facilitando em alguns momentos, em contrapartida, em 

alguns casos demandando maiores orientações e acompanhamentos. Enquanto processo 

de aprendizado percebe-se que a alta rotatividade do setor, possibilita o conhecimento 

de diferentes culturas, tornando rico o campo de atuação dos acadêmicos e enfermeiros 

na maternidade. O desenvolvimento da empatia e da destreza para instruir em saúde é 

produzido ao longo de cada atividade realizada. Além disso, a participação nos 

processos de educação em saúde durante a graduação, torna os acadêmico humanizados 

e com habilidades para a continuação dessas atuações após a formação. 

Conclusão/Considerações: Com a prática de instruir em saúde, a amamentação pode 

ser um processo facilitado, garantindo a nutrição e a proteção do recém-nascido, 

consequentemente benéfico no seu crescimento e desenvolvimento. Ademais, permite a 

ligação entre mãe e filho e possibilita conhecer um ao outro, tornando o aleitamento 

materno extremamente agradável. Durante a formação o futuro enfermeiro cria suas 

habilidades para trabalhar com o trinômio mãe-bebê-família, percebendo suas 

competências e se instrumentalizando, bem como desenvolve a capacidade de 

comunicação.  

Descritores: Aleitamento materno; Educação em saúde; Enfermagem; Recém-nascido; 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO  

Introdução: O relacionamento interpessoal tem uma grande importância na área da 

saúde, especialmente para a Enfermagem, pois possui um alto nível de complexidade. 

Isto se dá pelo fato de estabelecermos uma relação entre indivíduos, sendo cada um nas 

suas personalidades e com características diferentes1. Em muitos setores hospitalares, 

surgem conflitos que dificultam o desenvolver da assistência de enfermagem e o 

atendimento realizado ao cliente. Diferente de outros setores considerados “abertos” e 

que realizam a assistência direta ao paciente, a Central de Materiais Esterilizados 

(CME) se caracteriza por ser um setor fechado e com profissionais em contato direto 
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uns com os outros, onde a gestão de conflitos e estresses estão presentes de forma 

contínua. No momento em que as relações interpessoais na ocupação laboral não se 

desenvolvem de forma positiva, podem vir a produzir um clima desfavorável além de 

interferir no cotidiano do trabalho. As relações interpessoais no âmbito trabalhista se 

estabelecem a partir de um processo de interação entre os membros de uma equipe, 

onde cria-se vínculos profissionais, com a finalidade de alcançarem um objetivo em 

comum e executarem uma ação coletiva. Uma ferramenta importante para isto é a 

humanização. Essencial para que possamos lidar com as diferentes perspectivas e 

anseios que permeiam as relações, a humanização é descrita pela Política Nacional de 

Humanização como o ato de humanizar, engloba as diferenças nos processos tanto de 

gestão como de cuidado, sendo que isto é construído de forma coletiva e 

compartilhada2. Desta forma, podemos perceber que o ato de humanizar, também é o 

ato de respeitar, ouvir e ter ética, tanto com os outros profissionais, como com o 

paciente, a família e etc.  No que diz respeito as relações interpessoais na prática de 

enfermagem, percebemos que a maioria das vezes, os enfermeiros se deparam com uma 

realidade no trabalho diferente do que era no campo acadêmico; onde a formação era 

centrada no aspecto instrumental e funcional3. Esta relevante mudança ocasiona 

dificuldades em lidar e entender o outro. Perante o contexto laboral, as relações 

interpessoais são processos que estabelecem como princípio o convívio e as trocas 

humanas. Estes relacionamentos influenciam no dia a dia, através da formação de 

relações harmoniosas que propiciam o aprimoramento dos indivíduos ou, relações 

desfavoráveis, tensas, conflituosas, sendo que dificultam o desenvolvimento e a 

realização das atividades da equipe4. Existem alguns pontos que dificultam a realização 

contínua do processo de relação interpessoal. A insatisfação no exercício laboral é um 

dos motivos que interferem nas relações e pode ser derivado de diversos fatores, como a 

estrutura física inadequada, sobrecarga de trabalho, recursos materiais insuficientes, 

baixa remuneração e recursos humanos mal dimensionados. Além disso, os períodos de 

interação entre os profissionais são considerados extensos, em decorrência de que a 

jornada de trabalho das instituições de saúde é de no mínimo seis horas consecutivas de 

trabalho. O envolvimento com o respectivo tema e o interesse em analisar e refletir 

sobre relações interpessoais na CME, se dá pelo fato de ter tido durante a formação, 

poucos debates acerca do tema e por ser um fator altamente relevante na prática da 

equipe de enfermagem; também por ser um setor com unidade vital e fundamental do 

contexto hospitalar, com relevante importância para que a assistência e o cuidado ao 

paciente sejam realizados com qualidade, segurança e de forma equânime. Além destes, 

outro elemento que se destaca é o fato de que como nas organizações de saúde os 

conflitos estão presentes de forma contínua, se torna importante estudarmos e 

discutirmos como realizar o processo de gestão destes conflitos, para que toda e 

qualquer organização de saúde, tenha um desenvolvimento e um crescimento adequado. 

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo evidenciar para os profissionais da 

área da saúde, principalmente enfermeiros, a importância de se ter um olhar ampliado 

para as relações interpessoais. Sendo que com a melhora da convivência entre os 

indivíduos, a qualidade da produtividade no setor tende a ampliar. Método: Trata-se de 

um Relato de Experiência vinculado as atividades do Estágio Curricular Supervisionado 

do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina – 

UDESC, durante o primeiro semestre letivo de 2018. O referido estágio tem por 

objetivo desenvolver atividades voltadas à gestão e gerenciamento em enfermagem 

desenvolvido na Central de Materiais Esterilizados (CME) de um hospital público, no 

Oeste de Santa Catarina sob supervisão direta do enfermeiro do respectivo setor e 

indireta de professores da disciplina. Resultados: A importância de se ter e/ou 
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desenvolver um olhar ampliado referente as relações interpessoais, faz com que se 

mantenha um convívio saudável entre a equipe de enfermagem e os demais 

profissionais da área da saúde, facilitando o convívio, a gestão de conflitos, o trabalho a 

ser executado, o ambiente e a coesão entre os colaboradores do setor. Com o passar do 

tempo, a compreensão referente aos conflitos existentes nos setores fechados mudou. 

Hoje são apontados como ocorrências esperadas, que acontecem de forma natural e não 

carecem de ser evitados ou promovidos, mas sim devem ser gerenciados. Para que seja 

realizada uma boa gestão de conflitos nos setores fechados é essencial que se conheça a 

origem do conflito existente. Muitas vezes este pode ser causado por problemas de 

comunicação, não concordância com a escala de atividades propostas, problema de 

estrutura organizacional e até mesmo o próprio comportamento individual5. Assim, 

podemos perceber que todo e qualquer conflito que emerge em determinado setor, é 

uma inevitável consequência das interações entre os indivíduos, de acordo com a sua 

intensidade e do método como for conduzido, pode ser benéfico ao ambiente de 

trabalho. Conclusão: Se faz necessário compreender que, em um ambiente onde a 

interação entre a equipe é diária e muito próxima, é primordial que haja uma harmonia 

entre esses indivíduos. Percebe-se que os conflitos podem dificultar o desenvolvimento 

e a realização das atividades da equipe, gerando improdutividade e/ou adversidades nos 

resultados. Desta forma, se conclui que é imprescindível que se estabeleça a 

manutenção de relacionamentos interpessoais saudáveis com a equipe, contribuindo na 

construção de vínculos profícuos, fortalecendo assim as relações interpessoais. Também 

se torna notável a importância de se realizar mais estudos/pesquisas referente ao tema 

proposto; pois, além de existirem poucos estudos com ênfase nas relações interpessoais 

em setores “fechados” como a CME, as relações entre as pessoas afetam de forma direta 

a assistência ao paciente e o desempenho do colaborador na função laboral proposta. 

Descritores: Relações Interpessoais; Equipe de Enfermagem; Gestão e Gerenciamento; 

Conflito. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: O processo de aprendizagem no campo prático sobre a saúde da criança 

proporciona a integração das demandas que vão além da própria patologia. Diante do 

olhar da enfermagem, é imprescindível atentar-se para a família da criança, a mudança 

repentina de rotina, interrupção das atividades, questões psicológicas, socioeconômicas 

e culturais. A sensibilização desses fatores precisa ser aflorada ainda na academia, para 

que o uso das tecnologias leves se torne parte da conduta do futuro enfermeiro na 

caminhada de construção de saberes¹. Para que esse processo seja realizado de maneira 

condizente, é necessário optar por uma linha de cuidados ideais para o paciente e de 
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intervenções necessárias para promoção da saúde. Concernente a isto, método 

científico, instrumento sistemático e fortalecedor do exercício profissional, tem-se o 

processo de enfermagem (PE) que está organizado em cinco etapas, a saber: Coleta de 

dados ou Histórico de enfermagem, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e 

Avaliação de enfermagem². Esse método é caracterizado pela identificação dos 

problemas mais relevantes, organização dos dados obtidos e interpretação dos mesmos, 

elencar diagnósticos, ou seja, nomear a complicação da criança e/ou da família segundo 

a linguagem padronizada da enfermagem. A enfermeira, através disso, toma as decisões 

de tratamento e conduta. Entre os papéis da assistência pediátrica, dispõe-se a ligação 

terapêutica, o meio preventivo patológico, promoção e educação em saúde, reconhecer a 

família como unidade de cuidado e parceira do serviço, apoio e aconselhamento, tomada 

de decisões éticas e até mesmo, desenvolvimento de conhecimento e pesquisa³. 

Objetivos: Relatar a experiência da utilização do PE na enfermagem pediátrica como 

instrumento norteador da assistência prática evidenciando a introdução ainda na 

graduação do desenvolver da autonomia, olhar reflexivo e holístico do futuro 

profissional. Aprendizado que traz para os pacientes pediátricos um ganho de 

tratamento mais efetivo e menos dificultoso. Método: Relato de experiência da 

atividade proposta sobre aplicação do PE em uma unidade de pediatria de um hospital 

escola do Sul do Brasil. Experiência compartilhada entre os acadêmicos matriculados na 

disciplina de Enfermagem no cuidado da criança e adolescente, realizado durante as 

atividades teórico práticas, no período de outubro de 2017. Resultados/Discussões: 

Durante as práticas na unidade clínica pediátrica, foi realizada uma atividade de 

desenvolvimento do processo de enfermagem. Foram distribuídos pacientes 

hospitalizados de forma aleatória aos acadêmicos, para que elaborassem um plano de 

cuidados e de acordo com as necessidades primordiais, elencassem diagnósticos de 

enfermagem prioritários, desenvolvendo estratégias de intervenção baseados no PE. No 

primeiro momento, os acadêmicos realizaram leitura dos prontuários e busca de 

informações com os profissionais do campo. No segundo momento aconteceu o 

encontro com os pacientes, a anamnese e o exame físico foram realizados, completando 

assim a coleta de dados com uma conversa com os acompanhantes. Durante este 

acompanhamento inicial, necessitou-se desenvolver atividades lúdicas com as crianças, 

como colorir desenhos, brincadeiras com massa de modelar para facilitar o processo de 

aproximação e de realização dos procedimentos necessários. Além disso, alguns 

aspectos foram pertinentes, no relacionamento familiar, a dificuldade dos pais em 

manter a confiança nos alunos para a realização de procedimentos, relatos de angústia 

pela hospitalização, receios, incertezas, e aceitação da condição atual. As crianças, por 

outro lado, deixavam transparecer o medo e a desconfiança, de conter o choro, de 

desmistificar atribuições feitas ao “papel do enfermeiro” foram aspectos que 

dificultaram o cuidado. Outra atividade elaborada na unidade foi a confecção de 

panfletos de orientação quanto os principais acidentes infantis, dentre eles, 

queda/fratura, queimadura, engasgamento, onde as acadêmicas passaram em cada 

quarto explicando os primeiros socorros, os mitos e as verdades sobre o tema. Essas 

ações foram de importantes para a identificação do conhecimento dos pais sobre essas 

questões, que com o mínimo conhecimento transmitido ali, já seria o suficiente para 

prevenir e/ou evitar danos maiores. A atividade proposta pela docência, levou a 

mobilização dos acadêmicos para o exercer da tarefa, o pensar clínico e priorização de 

atendimento aos pacientes com agravos cuja necessidade fosse de maior 

acompanhamento. Para o feito ser efetivo, houveram formulações de problemas, busca 

ativa no material didático, socialização e investigação assídua com os familiares do 

paciente a ser estudado. A atenção voltada ao cuidado da criança exige o domínio das 
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peculiaridades tais como, o preparo psicológico, desenvolver dinâmicas para o entender 

da criança sobre o procedimento com didáticas lúdicas, como brinquedo terapêutico, 

utilização de técnicas de relaxamento, diluição e aplicação da medicação na dose que a 

prescrição requer e que condiz com a idade da criança. Também é imprescindível ter 

domínio de conhecimento sobre a estrutura anatômica, fisiologia e o comportamento 

metabólico singular infantil5. Aprender a sistematizar a assistência, facilita a conduta na 

singularidade de cada caso, podendo observar a individualidade do paciente, 

possibilitando ações específicas para a melhora do caso clínico. Na pediatria os 

benefícios desse processo, vão além dos aspectos técnicos. A recuperação da 

enfermidade da melhor forma, a diminuição dos erros de administração medicamentosa, 

realização de procedimentos com maior facilidade encaixam-se entre os serviços 

operacionais. Porém, outros benefícios podem ser considerados na hospitalização 

infantil, como o desenvolver psicossocial através de experiências de socialização, 

oportunidade de interagir em atividades educativas, promover o autodomínio da criança, 

promover a relação entre pais e filhos e até mesmo, reconstruir os modos de 

relacionamento com as crianças1. Dentre as dificuldades que apareceram, destacaram-se 

a forma diferenciada para realização do procedimento, lidar com o choro e com a não 

aceitação, desenvolver empatia e estratégias de interação, aprender a dinâmica de 

operação para os procedimentos e diluição de medicação de acordo com a conferência 

dos cálculos. Conclusão/Considerações: Frente a atividade desenvolvida, foi possível 

perceber que o PE contribui para a organização do trabalho do enfermeiro, visto que, a 

padronização do cuidado disponibiliza uma gama de atitudes pré-estabelecidas, que 

podem ser utilizadas de acordo com a situação encontrada. Em pediatria, o processo de 

desenvolvimento da comunicação, práticas de desenvolvimento de atividades lúdicas 

facilitam o acesso ao paciente, aumenta a confiança da família, possibilita que os 

procedimentos sejam realizados com menor aversão possível, colabora para que a 

hospitalização seja atraumática e proporciona criação de vínculo com os usuários e 

acompanhantes. Introduzir esses sistemas de conduta ainda na graduação, enriquece o 

aprendizado do aluno como futuro profissional com expansão do olhar holístico. 

Promove o desenvolver do pensamento crítico e científico, das relações interpessoais e 

o saber lidar com o público infantil encaminhando para a assistência individualizada, 

efetiva, levando em consideração as peculiaridades da pediatria.  

Descritores: Enfermagem pediátrica; Processo de Enfermagem; Formação Profissional; 

Enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: De acordo com a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

reformulada em 2017, a Atenção Básica de Saúde (ABS) ou Atenção Primária à Saúde 
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(APS) constitui um conjunto de ações a nível individual, familiar e comunitário através 

da promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Desta forma, é considerada a 

coordenadora do cuidado em saúde e principal porta de entrada para as redes de atenção 

a saúde¹. Os profissionais da atenção básica possuem atribuições que podem ser comuns 

a todos os membros da equipe ou específicas de acordo com cada competência 

profissional. Entretanto, tais profissionais devem atuar de forma multidisciplinar através 

do trabalho em equipe. Destaca-se a figura do enfermeiro como um profissional 

essencial na atenção primária, devendo exercer suas atividades de trabalho 

fundamentadas em quatro dimensões: assistência, educação, gestão e pesquisa³. Dentre 

as ações voltadas à gestão dos serviços de saúde, a tomada de decisão e gestão de 

conflitos tem se tornado um desafio constante para a execução das ações de saúde e 

trabalho em equipe. Conflitos podem ser conceituados como adversidades e 

incompatibilidades recorrentes no ambiente de trabalho oriundos de diferentes leituras e 

interpretações da realidade. Em contrapartida, uma decisão refere-se a uma escolha 

entre duas ou mais alternativas a fim de atingir um resultado ou solucionar conflitos 

emergentes no processo de gestão do trabalho em enfermagem². Objetivo: Este estudo 

tem como objetivo refletir a respeito da importância da atuação do enfermeiro na 

atenção básica de saúde em relação à tomada de decisão e gestão de conflitos, bem 

como discutir as etapas da tomada de decisões e os elementos-chave para a negociação 

de conflitos. Método: Trata-se de uma reflexão teórica baseada na problematização do 

tema atuação do enfermeiro na Atenção Primária a Saúde frente à tomada de decisão e 

gestão de conflitos, através da análise crítica precedida de leitura interpretativa da 

bibliografia e posterior elaboração própria e fundamenta no assunto. 

Resultados/Discussão: De acordo com Paulina Kurgant (2005), um conflito possui 

dimensão emocional decorrente de sentimentos, geralmente negativos, baseados em 

crenças, valores, experiências passadas e percepções de cada indivíduo e suas 

respectivas relações. Entre os fatores causais dos conflitos, destacam-se: diferenças de 

metas de trabalho, tipo de personalidade e percepções, além de tarefas interdependentes 

no ambiente de trabalho². Quanto aos aspectos negativos dos conflitos, pode-se 

considerar o gasto de energia, falhas de comunicação, informações distorcidas, 

tendência destrutiva, desmotivação, falta de confiança e pensamentos individualistas. 

No entanto, é fundamental a compreensão de que os conflitos não possuem somente 

aspectos negativos, podendo contribuir no processo de trabalho do enfermeiro. A 

possibilidade de obter diferentes perspectivas para a solução do problema, 

aprendizagem significativa no trabalho, crescimento individual e da equipe, reflexões, 

desenvolvimento de habilidades pessoais e de negociação de conflitos são fatores 

benéficos dos conflitos². Mediante esses conceitos, percebe-se que os conflitos são 

inevitáveis, especialmente no trabalho dos enfermeiros, os quais realizam grande parte 

de suas práticas baseadas na gestão e gerenciamento do serviço de saúde. Neste sentido, 

cabe ao enfermeiro desenvolver competências para o gerenciamento e negociação dos 

conflitos, visto que decisões executadas de maneira precipitada e sem uma profunda 

análise situacional implicam em soluções ineficazes ou ainda geram novos conflitos 

desnecessários. Portanto, o gerenciamento de conflitos dar-se-á por meio de quatro 

estratégias: acomodação, dominação, barganha ou compromisso e solução integrativa 

dos problemas. A acomodação refere-se à negação e o disfarce dos problemas, o que 

leva a não resolução concreta do problema; a dominação trata do uso das relações de 

poder na resolução de conflitos, ou seja, a parte mais “forte” impõe uma solução; a 

barganha ou compromisso implica no equilíbrio de ambas as partes e a solução 

integrativa de problemas objetiva obter consenso de todas as partes envolvidas no 
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conflito na busca de soluções, caracterizando-se, desta forma, como um método ideal 

para gerenciar tais desacordos. Vale ressaltar que o gerenciamento de conflitos 

proporciona diálogo, melhoria das relações interpessoais e a capacidade do profissional 

da saúde em lidar com suas próprias emoções. Posterior a esta etapa, sucede a 

negociação que se refere ao acordo ou decisão conjunta, atitude que requer elementos-

chave, tais como: flexibilidade, comunicação, relacionamento, planejamento, opções, 

alternativas, legitimidade, compromisso, pró-atividade e disposição. A partir da 

negociação é possível identificar os nós críticos, ou seja, os agentes causadores da 

adversidade, os quais devem ser trabalhados na busca da resolução, de forma a 

satisfazer o máximo de lados possíveis de maneira justa e objetiva. Por último, é 

imprescindível que o enfermeiro realize a tomada de decisões como uma consequência 

final de todo esse processo de gestão de conflitos. Sendo assim, uma decisão requer 

conhecimento, racionalidade, competência, consciência e deve ser executada a partir de 

seis etapas: 1. Identificação do problema; 2. Avaliação dos dados e as consequências 

para analisar as causas; 3. Análise das alternativas; 4. Seleção da solução mais 

adequada; 5. Implementação da solução mais adequada; 6. Avaliação dos resultados. 

Caso a resposta da decisão não tenha sido eficaz ou atingido os objetivos esperados é 

necessário repensar a possibilidade de uma nova tomada de decisão, o que torna estas 

etapas um processo cíclico e constante no ambiente de trabalho do enfermeiro². 

Conclusão/Considerações: a partir deste contexto, fica claro que os enfermeiros 

passam grande parte de seu tempo analisando situações e tomando decisões no ambiente 

de trabalho da atenção básica de saúde, o que torna evidente que lidar com os conflitos 

bem como tomar decisões na rotina de trabalho do enfermeiro não é uma tarefa simples, 

uma vez que requerem competências essenciais, relacionadas com a percepção 

detalhada do contexto, a visão sistêmica, o pensamento crítico, o uso adequado das 

informações, postura ética e integração com a equipe multiprofissional, assim 

propiciando a qualidade de saúde do país. Ser assertivo confere ao enfermeiro o status 

de profissional bem-sucedido, portanto adotar um modelo de tomada de decisão diminui 

a chance escolher soluções tendenciosas e ineficazes. Contudo, pode-se dizer que as 

decisões tomadas pelo enfermeiro podem influenciar em múltiplos aspectos, no que se 

diz respeito aos pacientes da unidade básica de saúde, o trabalho da equipe 

multidisciplinar da atenção básica, bem como a assistência à saúde no local de 

abrangência do serviço. 

Descritores: Assistência de Enfermagem; Gestão em Saúde; Atenção Primária a Saúde; 

Tomada de Decisões.  

Eixo temático: Assistencial  

 

REFERÊNCIAS  

1 Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2017. (Série E. Legislação em Saúde). 

2 Kurgant, P; Tronchin, DMR et al. Gerenciamento de Enfermagem. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. 

3 Ferreira, SRS; Périco, LAD; Dias VRFG. Atuação do enfermeiro na atenção Primaria 

à saúde. Atheneu, 1º Edição, 2017. 

4 Eduardo, EA; Peres, AM; Almeida, ML; Roglio KD; Bernardinho, E. Análise de 

modelo de tomada de decisão de enfermeiros gerentes: uma reflexão coletiva. Rev. 

Bras. Enferm.[Internet]. 2015 Ago [citado 2018 Abr 15]; 68( 4 ): 668-675. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

329 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AVALIAÇÃO DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE CRIANÇAS DE UM 

CEIM DE CHAPECÓ: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
RANSOLIN, Andressa1; POGANSKI, Giovanni2, SCHAEFER, Tania Inez Mariga³, ANDRIGUE, Karen 

Cristina Kades
4
 

  
1Relator. Graduanda em Enfermagem, bolsista do curso de enfermagem, da Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó - Unochapecó 
2 Co-autor. Graduando em Enfermagem, da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - 

Unochapecó 
3Co-autor. Enfermeira, Mestre em Enfermagem. Especialista em Enfermagem Neonatal. Especialista em 

Enfermagem do Trabalho.  Enfermeira Coordenadora de Unidade de Saúde - Chapecó 
4Orientador. Enfermeira, Mestre em Ciências da Saúde, Coordenadora do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó 

 

E-mail para correspondência: andressaransolin@unochapeco.edu.br 

 

mailto:andressaransolin@unochapeco.edu.br


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

330 
 

 

 

RESUMO  

Introdução: O Brasil vem passando por um processo de transição nutricional, 

caracterizado por redução marcante na prevalência da desnutrição e aumento da 

frequência de obesidade, no qual ocorrem mudanças nos padrões de distribuição dos 

problemas alimentares de uma população1. Esse fenômeno é traduzido em um dos 

maiores desafios para as políticas públicas no momento e exige um modelo de atenção à 

saúde pautado na integralidade do indivíduo com uma abordagem centrada na promoção 

da saúde². A Vigilância Alimentar e Nutricional está inserida no contexto da Vigilância 

Epidemiológica, considerada como o sistema de coleta, análise e disseminação de 

informações relevantes para a prevenção e o controle de problemas em saúde pública³. 

Neste sentido, emergiu o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), o 

qual trata-se de uma ferramenta informatizada, desenvolvido pelo DATASUS - 

Departamento de Informática do SUS (Sistema Único de Saúde), o qual tem como 

objetivo fornecer informações nutricionais da população, para que sirvam como base 

para a tomada de decisões de programas relacionados ao estado nutricional da 

população. As ações básicas de saúde da criança, sobretudo o monitoramento do 

crescimento e do desenvolvimento, devem ser desenvolvidas em conjunto com a 

vigilância nutricional¹. Ao encontro ao exposto encontra-se a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), a qual dentro seu do contexto de atuação executa ações de vigilância 

epidemiológica e sanitária e de assistência básica junto à população adscrita4. Com isto, 

da parceria entre o Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Comunitária 

da Região de Chapecó (Unochapecó) e um Centro de Saúde da Família (CSF) do 

município de Chapecó emergiu a ação aqui descrita. Desta forma, no primeiro semestre 

de 2017, durante o teórico prático de saúde da criança e do adolescente em um CSF, 

objetivando realizar a avaliação nutricional das crianças menores de cinco anos de um 

Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) pertencente ao território, os discentes 

realizaram-se as medidas antropométricas das crianças. Pois conforme descrito, para a 

Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN, com as ações de vigilância é possível 

melhorar a eficiência das ações de promoção da saúde e de prevenção dos problemas 

nutricionais¹. O método antropométrico foi utilizado para a coleta dos dados, pois 

permite a avaliação do peso, altura, IMC de crianças e representa um recurso importante 

para a avaliar o estado nutricional das crianças e adolescentes e oferece dados para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das mesmas1. Objetivos: Relatar a 

experiência de um grupo de graduandos em enfermagem, na avaliação do perfil 

antropométrico de crianças de um Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM). 

Método: Relato de experiência de uma atividade realizada durante o teórico prático em 

saúde da criança, o qual objetivou à verificação do perfil antropométrico de crianças em 

um CEIM. Em síntese, o curso de graduação em Enfermagem da Unochapecó, organiza 

seus conteúdos em núcleos de conhecimentos, neste sentido o Núcleo 13: saúde da 

criança e dos adolescentes incorpora as áreas de conhecimentos de saúde da criança e do 

adolescente. Como metodologia de estudo, utiliza-se de atividades teóricas e práticas e 

para isto firma parcerias com os serviços públicos de saúde. Em sentido disto, no 

primeiro semestre de 2017, objetivando as vivências práticas em promoção à saúde da 

criança vinculou-se à um CSF. Inicialmente, o centro autorizou e pactuou com o CEIM 

em seu território adscrito a realização da ação. Com isto, um grupo de 19 estudantes, 

acompanhados de um docente aferiu as medidas antropométricas e preencheu a Carteira 

Nacional da Criança (CNC) com base nas curvas de referência adotadas pela OMS 

desde 2006 para crianças abaixo de 5 anos de idade. Fizeram parte desse levantamento 

420 crianças de 0 a 05 anos. Resultados/Discussão: O peso por idade expressa a 

relação entre a massa corporal e a idade cronológica da criança. É o índice utilizado 
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para a avaliação do estado nutricional, principalmente para caracterização do baixo 

peso3. Essa avaliação é muito adequada para o acompanhamento do crescimento infantil 

e reflete a situação global do indivíduo; porém, não diferencia o comprometimento 

nutricional atual ou agudo dos pregressos ou crônicos, sendo esta diferenciação 

realizada pelo índice contemplado na Caderneta de Saúde da Criança, que é distribuída 

em maternidades e em estabelecimentos assistenciais de saúde, para todas as crianças 

brasileiras3. Desta forma, para que se obtivesse não somente o estado nutricional da 

criança no momento, mas o acompanhamento de seu crescimento e desenvolvimento os 

discentes confeccionaram um recado aos pais e fixaram nas agendas das crianças, 

solicitando para que estes encaminhassem as cadernetas. A partir, disto os resultados 

obtidos vão ao encontro dos resultados encontrados em outros estudo5, já que somente 

10,9 % das crianças encontravam-se com seu estado nutricional alterado, sendo 8,8% 

sobrepeso e 2,1 abaixo do peso esperado. Contudo, o índice de maior alteração foi o de 

sobrepeso o que também se destaca que nesta faixa etária o estado nutricional dos 

escolares apresenta-se com características da transição nutricional, podendo estar 

marcada pelo aumento no indicador de sobrepeso/obesidade5. Em face dos resultados, 

alcançados destaca-se que o limitador do estudo referiu-se à falta de avaliação dos 

hábitos alimentares das crianças, para que se pudesse delimitar estratégias vinculadas à 

ação. Pois, acredita-se que a educação nutricional deve ser utilizada como estratégia 

para as correções nutricionais e também para promover maior aceitação da alimentação 

escolar5. Conclusão/Considerações: Uma vantagem da utilização de indicadores 

antropométricos é a grande quantidade de ferramentas e recursos metodológicos e 

técnicos já disponíveis para a análise da situação nutricional de indivíduos ou 

populações e, principalmente, para comunicação e comparação dos resultados1. Assim, 

o método antropométrico estimula o agrupamento dos diagnósticos individuais e 

permite traçar o perfil nutricional dos grupos de situação nutricional mais vulnerável em 

faixas etárias, regiões ou em nível nacional ¹. A partir disso concluímos, que expressivo 

número de crianças apresentaram um estado nutricional adequado a idade, sendo que 

alguns casos apresentaram sobrepeso, e outros baixo peso não chegando a um quadro de 

desnutrição. Diante ao exposto, concluímos que a atividade permitiu ao estudante o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas ao acompanhamento do perfil 

antropométrico e ainda auxiliou a ESF na produção de dados para o SISVAN, ainda 

entende-se à relevância da ação pois a mesma fomentou a integração ensino-serviço. 

 

Descritores: Crianças; Coleta de dados; Pesos e medidas corporais; Perfil de Saúde. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: A incorporação de pesquisas de caráter participativo na saúde favorece e 

proporciona o avanço do envolvimento da sociedade e a participação dos sujeitos nas 

ações de investigação, aproximando os interesses acadêmicos dos sociais. Uma 

ferramenta importante para essa efetivação é o diálogo, permeado por estratégias de 

ensino-aprendizagem ativas, que buscam compreender e valorizar diferentes 

conhecimentos e contextos³. Nessa perspectiva, os saberes e contribuições de Paulo 

Freire, importante educador brasileiro, ao criar e defender uma metodologia de ensino 

ativa buscam a “transformação” dos sujeitos, por meio de uma relação ética e 

humanística pautada no respeito ao ser humano e aos seus valores e crenças³;². A 

abordagem qualitativa possui como diferencial a amplitude de saber envolvidos na 

pesquisa, além de que envolve as subjetividades e percepções dos indivíduos 

envolvidos, fazendo com que o pesquisador desenvolva uma escuta sensível e 

empática5. Freire percebeu, em suas incursões pelo mundo da educação, a incapacidade 

das pessoas de se autorreconhecerem como sujeitos de suas vidas, sendo que esta 

incapacidade os limitava em vislumbrar alguma possibilidade de mudança da realidade 

vivida. Desta maneira, tornam-se pessoas oprimidas, dominadas por indivíduos pessoas 

que não os reconhecem como seres humanos integrais, e somente os valorizam por lhes 

servirem e, assim alcançarem os seus (dos opressores) próprios interesses. Os métodos 

Círculo de Cultura (CC) e Criativo-Sensível (MCS) são duas estratégias de pesquisa 

qualitativa, sendo descritas neste trabalho.  Objetivos: discorrer sobre as práticas 

metodológicas Círculo de Cultura e Criativo-Sensível e sua aplicação em pesquisas 

qualitativas. Método: estudo descritivo tipo relato de experiência a partir da busca em 

referenciais e apresentação de seminário na disciplina de Abordagem Metodológica II, 

parte do currículo do Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção Primária a 

Saúde (MPEAPS) da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) CEO.   

Resultados/Discussão: no primeiro momento do seminário foi apresentada parte da 

obra de Paulo Freire, o qual trabalha com os conceitos de homem, diálogo, cultura, 

conscientização, transformação, práxis, opressor/oprimido, educação 

bancária/libertadora, emancipação, em relação ao CC¹. O CC é um termo criado por 

Freire, representado por um espaço dinâmico de aprendizagem e troca de saberes. Os 

sujeitos se reúnem no processo de educação para investigar temáticas de interesse do 

próprio grupo. Representa uma situação/problema de situações reais, que levam à 

reflexão da própria realidade, para, na sequência, descodificá-la e reconhecê-la. Trata-se 

de um referencial metodológico alinhado a pesquisa qualitativa no qual com base nas 

situações sociais, estes buscam uma forma coletiva de melhorar a compreensão da 

realidade e transformá-la3;2. A investigação temática é a primeira fase do itinerário do 

CC, representada pelo diálogo inicial, que busca a construção da educação e do 

pensamento crítico entre os participantes e os mediadores da pesquisa. Momento no 

qual corre a identificação dos temas geradores, de acordo com a realidade dos sujeitos, 

por meio do universo vocabular extraído do cotidiano³. A codificação, segunda fase, 

ocorre com base nos temas geradores levantados, com objetivo de revelar as 

contradições e apontar as representações das situações vivenciadas. Dessa forma, uma 

situação figurada que antes havia sido apreendida aleatoriamente passa a ganhar 

significação na medida em que estes temas são dialogados, contextualizados, 

substituindo a primeira visão mágica, por uma visão crítica e social do assunto 

discutido². A terceira fase, a descodificação, é um processo que leva em consideração a 

situação apresentada, busca entender as questões levadas ao círculo e proporcionar a 

discussão. Tem ligação com a formação do sujeito crítico, como na fala de Freire “não 
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chega por acaso: é uma construção que, jamais terminada, demanda briga por ela. 

Demanda engajamento, clareza política, coerência, decisão”². No desvelamento crítico, 

quarta fase, ações são apresentadas conferidas pela maneira em que são realizadas, 

como são realizadas e se contemplam os objetivos, por meio de uma proposta dialógica. 

Para tanto uma das características do CC é a importância de a realização da reflexão 

com o uso de referenciais para melhor contextualizar os conteúdos sociais da educação 

e promover um conjunto de estratégias de análise da realidade4. No segundo momento 

do seminário apresentou-se o MCS que também se baseia em Paulo Freire, 

caracterizando-se pela valorização da singularidade de cada indivíduo e pela 

coletivização de experiências. O uso de Dinâmicas de Criatividade e Sensibilidade 

(DCS) foi desenvolvido a partir da Tese da enfermeira Ivone Evangelista Cabral a partir 

de 1998, esse método é uma alternativa quando o estudo apresenta particularidades que 

são melhores discutidas no plano coletivo. As bases metodológicas da MCS são as 

dinâmicas de criatividade e sensibilidade/produção artística, discussões em grupo, 

observação participante, entrevista coletiva semi- estruturada. A fundamentação é 

construída a partir do senso comum e do saber cientifico, e tem como característica 

marcante o uso de dinâmicas de criatividade e sensibilidade³. O pesquisador deve 

manter uma atitude flexível e autocrítica, pois seu foco de estudo é a sensibilidade, 

emoções e criatividade alheia. Pode-se dizer que esse método valoriza o pensamento e 

percepções dos indivíduos tendo como base teórica a apropriação dos saberes e 

sensibilidade de cada participante do grupo, o uso das ferramentas da pesquisa 

qualitativa, conjugação de técnicas consolidadas de coleta de dados.  Para a 

sistematização do MCS, três perspectivas do construtivismo Freiriano foram essenciais: 

a ontológica, a epistemológica e a metodológica4. O MCS segue as seguintes etapas: 

introdução, produção, apresentação, discussão, avaliação³. A DCS é baseada em várias 

técnicas grupais, devendo se adaptar ao problema de pesquisa, seu produto deve causar 

reflexão e discussão coletiva, sempre levando em conta a singularidade de cada 

indivíduo4. Conclusão/Considerações: Identifica-se que o uso de estratégias 

metodológicas nas pesquisas qualitativas é de extrema importância e possibilita ao 

pesquisador maior flexibilidade na aplicação. Faz com que se obtenha maior 

proximidade, forme vínculos e promova novos saberes. Trata-se de uma troca de 

conhecimento entre pesquisador e pesquisado. 

Descritores: Pesquisa qualitativa; Método; Estratégias; 

Eixo temático: Assistencial 
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Introdução: Na hospitalização o paciente permanece fora do seu ambiente familiar e é exposto 

a um ambiente completamente estranho, onde rotinas e normas controlam e determinam suas 

ações, aspecto esse, que nem sempre é considerado pelos profissionais que o atendem. Durante 

e após sua  internação, na maioria das vezes, é submetido a vários procedimentos invasivos, 

dentre esses procedimentos podemos citar a punção venosa sendo esta uma das mais comuns. 

Em relação à situação de doença, a internação de certa forma, em sua maior parte de casos, 

determina para os usuários uma conscientização em face das incertezas, como por exemplo, 

medo de sentir dor, de se submeter a manuseios desconhecidos, de ser maltratado, de ser 

cortado, de ficar incapacitado e da morte 1. Os instrumentos básicos em uma relação de ajuda,  

como o diálogo e a empatia pela equipe de enfermagem, podem ajudar a diminuir os problemas 

apresentados pela pessoa hospitalizada, mas como não são trabalhados, tem como consequência 

falhas na comunicação. A comunicação é conceituada como a troca de mensagens e a 

compreensão da mesma, a qual tem objetivo, transmitir informações, pensamentos e valores. É 

uma ação humana que envolve a transmissão e a recepção da informação. No que tange a 

transmissão da mensagem, utilizamos dois métodos, que é a forma verbal e não verbal de 

comunicação. A comunicação verbal é efetivada por meio de palavras, sendo estas 

representadas por códigos expressa na forma escrita ou oral da linguagem. Esse tipo de 

comunicação é dividido em três grandes grupos, são eles: expressão, clarificação e validação2. 

Já a comunicação não-verbal a qual  não é expressa por palavras, sendo exercida através de 

expressões faciais, posturas corporais, distâncias físicas e gestos os quais são inconscientes ao 

comunicador, esta  também possui suas classificações, divididas em quatro grupos, são eles: os 

sinais paralinguisticos, a proxêmica, a tacésica ou o toque, além das características físicas como 

adornos usado pelos comunicantes3. Todas essas ações expressam uma mensagem e uma 

interpretação Objetivos: Desenvolver a criação de vínculo bem como comunicação ativa, que 

são fundamentais para uma relação humanizada entre profissional e usuário durante o Estagio 

Curricular Supervisionado I (ECSI) em um setor de internação num Hospital do Oeste 

Catarinense. Método: Trata-se de uma narrativa de vivência realizada durante a passagem de 

um dreno de tórax bilateral realizado na beira do leito do usuário, os acadêmicos de enfermagem 

estabeleceram uma comunicação ativa, também utilizaram os princípios do Programa Nacional 

de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH). Para a passagem do dreno à Esquerda os 

acadêmicos utilizaram as tecnologias leves avaliando a dor através das facies e questionando se 

estava sentindo dor, ao mesmo tempo em que conversavam outros assuntos relacionados com o 

usuário em sua totalidade. Já para a passagem do dreno à Direita, os acadêmicos não fizeram 

nenhuma intervenção. Resultados/Discussão: No campo das relações humanas que 

caracterizam qualquer atendimento à saúde, é essencial agregar a eficiência técnica e científica à 

ética e empatia, que considere e respeite a singularidade das necessidades do usuário e do 

profissional, que acolha o desconhecido e imprevisível, que aceite os limites de cada situação4. 

A proposta de humanização da assistência à saúde é um valor para a conquista de uma melhor 

qualidade de atendimento à saúde do usuário e de melhores condições de trabalho para os 

profissionais, sendo fundamental reconhecer a importância e estimular as iniciativas de 

humanização, valorizar as instituições e os profissionais competentes e compromissados com o 

tema. Como já mencionado, a comunicação é apenas uma das formas de humanizar a 

assistência. Ainda em comunicação não verbal existe o toque afetivo, que é descrito como o 

primeiro, é o contato físico necessário para realizar alguma atividade específica, como, verificar 

a pressão arterial do cliente, ausculta abdominal e outras. O Toque afetivo ou também chamado 

de afetivo é aquele espontâneo, sem o objetivo de realizar algum procedimento, mas sim com a 

intenção de o mostrar afeto, carinho, empatia como dar um abraço, um aperto de mão2. A 

PNHAH aponta que homem é um sistema energético interativo composto pela tríade mente, 

corpo e espírito sugerindo que um fator emocional, como ansiedade ou depressão, é gerador de 

desequilíbrios fisiológicos, como a dor, no mesmo indivíduo. Sabendo disso durante o 

procedimento de passagem do dreno a Esquerda, enquanto estabeleceu-se uma conversa com o 

usuário e o toque afetivo, com o sentimento de empatia aflorados a passagem do dreno ocorreu 

sem intercorrências o paciente não referiu dor nem verbalmente e nem por facies, já na 

passagem do dreno a direita era notável a face de dor do paciente, também houve flexão nos 

membros inferiores, e quando questionado verbalizou a dor. Foi utilizado a mesma quantidade 
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de anestesia para ambos os lados. Ficou evidente que o fato simples de segurar na mão do 

paciente e permitir que ele converse sobre assuntos que lhe façam aliviar a ansiedade, verbalizar 

suas angustias e medos, ou falar sobre o dia como foi com a vivência dos acadêmicos permitiu o 

fortalecimento do vínculo entre usuário e profissional. Vale ressaltar que no momento em que 

se emprega a comunicação terapêutica é importante que o enfermeiro se atente para os 

recursos verbais e não-verbais, pois estes recursos integram o aspecto técnico1. 

Entretanto é fundamental que o profissional conheça o contexto social, econômico e 

psicológico vivenciado pelo indivíduo, pois as pessoas possuem modos diferentes e 

individuais de sentir e encarar determinadas situações, estes dimensões possibilitam que 

a comunicação seja um ato humano. Conclusão: Em virtude de tudo o que foi discorrido 

no presente relato, levando-se em consideração o PNHAH e a  Política Nacional de 

Humanização (PNH) devemos refletir sobre a importância da comunicação terapêutica 

dentro dos assuntos em questão. Para o usuário que está hospitalizado a comunicação 

terapêutica se torna ainda mais importante, visto que este encontra-se em uma situação 

adversa, em um ambiente hostil, cercado por pessoas fora de seu convívio habitual e 

sendo convidado a sujeitar-se a procedimentos invasivos diariamente. Tudo isso, acaba 

por gerar sentimentos nefastos, que podem influenciar negativamente a sua reabilitação. 

Diante disso, a comunicação terapêutica pode proporcionar uma maior tranquilidade e 

aceitação por parte do cliente para enfrentar a situação de hospitalização. Além de 

contribuir significativamente para que o enfermeiro identifique as necessidades de cada 

usuário. 

Descritores: Humanização; Assistência; Comunicação terapêutica; Sintomas. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO  

Introdução: A partir dos anos 60 a Consulta de Enfermagem (CE) vem sendo 

implantada e implementada em instituições de saúde. Trata-se de uma atribuição 

privativa do Enfermeiro e utiliza componentes do método científico para identificar 

situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de Enfermagem que 

contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação 

do indivíduo, família e comunidade (Art. 11, inciso I, alínea “i” da Lei nº 7.498, de 25 

de junho de 1986, e no Decreto 94.406/87), e, deve ser desenvolvida na assistência de 

enfermagem, seja em instituições públicas ou privadas em todos os níveis de assistência 

(COFEN-159/1993). A CE é uma estratégia importante e resolutiva que oferece 

inúmeras vantagens na assistência aos indivíduos. Pode ser utilizada na detecção 

precoce de desvios de saúde e acompanhamento de medidas instituídas, melhorando o 

trabalho do Enfermeiro e facilitando a identificação dos problemas e a tomada de 

decisões, viabilizando a adoção de medidas favoráveis a cada indivíduo e comunidade 

(OLIVEIRA et al, 2012). Objetivos: Relatar a experiência da realização de consultas de 

enfermagem em atenção primária à saúde por acadêmicos do curso de graduação em 

enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, 

como parte da integralização curricular dos núcleos 7 e 9, sendo eles, Enfermagem em 

Saúde Coletiva I e Enfermagem em Saúde Coletiva II. Método: Através da realização 

de consultas de enfermagem com usuários das Estratégias Saúde das Famílias (ESF) e 

Centros Integrados de Saúde da Família (CISF), por meio das atividades teórico-

práticas nos cenários da atenção primária à saúde, os acadêmicos vivenciaram a rotina e 

algumas observações foram feitas diante das atividades realizadas pelos profissionais de 

Enfermagem permeando a CE. Para realização destas atividades, inicialmente, os 

acadêmicos eram divididos em grupos de cinco e distribuídos em diferentes cenários de 

prática. Para efetivação da CE os mesmos possuem um roteiro pré-estruturado, 

elaborado em sala de aula, atendendo os requisitos necessários para a entrevista. 

Considera-se na entrevista ao paciente: Seu histórico englobando os Fatores pessoais e 

Motivo da consulta, exame físico, Diagnósticos de enfermagem e 

condutas/encaminhamentos. Resultados/Discussão: Segundo a Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, regulamenta e incumbe 

ao Enfermeiro à liderança na execução e avaliação da Consulta de Enfermagem, de 

modo a alcançar os resultados esperados, cabendo-lhe, privativamente, o diagnóstico de 

enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou 

intervenções de enfermagem a serem realizadas, diante destas respostas. Perante disto, é 

na CE que existe a interação do indivíduo com o sistema de saúde, bem como a 

interação do profissional com o sujeito, família e comunidade, sendo um momento de 

reconhecimento de cada um desses membros sociais, resultando no ponto de partida 

para o conhecimento das necessidades do mesmo e do coletivo, como também 

possibilidades de traçar estratégias de melhoria da qualidade de vida e saúde de uma 

população geral ou em especifico. Conforme Oliveira et al (2012) existem muitos 

fatores que interferem na realização e na qualidade da CE, sendo elas: formação 

profissional, agendamento prévio de consultas para a realização deste trabalho, espaço 

físico, tempo e alta demanda de clientes. Durante as vivências pode-se visualizar que os 

diferentes profissionais enfermeiros usavam de técnicas diferentes, não menos eficazes, 

uns dos outros, não cumprindo os princípios de universalidade, equidade, resolutividade 
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e integralidade das ações de saúde descritas pelo Cofen, sendo conduzidas de forma 

incorreta. O ponto a ser ressaltado, ao quais os estudantes não ficaram satisfeitos foi o 

tempo que o profissional usava para realizar o atendimento ao usuário, resultando desta 

forma na coleta de dados não efetiva ou na maioria das vezes sem as informações 

mínimas necessárias como por exemplo, a não realização do exame físico. A realização 

CE pelo Enfermeiro requer mudanças na prática assistencial do mesmo, para que este 

compreenda sua complexidade enquanto atividade, que entenda que é necessária uma 

metodologia e definição de objetivos (CAIXETA, 2009). Nesse sentido é pertinente 

pontuar a necessidade de uma formação adequada, a formação profissional do 

Enfermeiro é importante para a aquisição das competências necessárias para realizar a 

CE, o que permitirá atender o paciente de maneira holística, integral e individual. A 

falta de preparo e motivação profissional na enfermagem é um aspecto que deve ser 

observado, pois, a não realização das atribuições prioritárias da profissão faz com que 

essa seja desmerecida e desprezada pelas demais profissões.  

Conclusão/Considerações: A CE é uma tecnologia levedura que acaba por empoderar 

o indivíduo, estimulando o desenvolvimento de suas próprias habilidades com relação 

ao autocuidado e melhoria de sua qualidade de vida, sendo o ambiente em que o 

Enfermeiro tem a possibilidade de praticar esse empoderamento e desenvolver 

estratégias de cuidado para o paciente e comunidade. O Enfermeiro tem o papel de 

educador em saúde e através disso disseminador de conhecimentos e transformador de 

realidades sociais, a CE atua então como uma das principais ferramentas de uso 

prioritário nesse enfrentamento. O número de estudos voltados a CE vem crescendo 

cada vez mais, uma vez que o objetivo é transformar a Enfermagem em uma ciência. 

Outro ponto a ser destacado é a formação do profissional enfermeiro, para que esta seja 

voltada ao entendimento do ser como um indivíduo biopsicosocioespiritual, que seja 

uma formação qualificada a enfrentar as adversidades da prática e a buscar cada vez 

maior pela melhoria da profissão. Durante o período de teórico pratico e o 

acompanhamento das CE observou-se a necessidade de conversar com a Enfermeira e 

relatar sobre a real importância da CE e como esta deve ser realizada, entretanto, 

enquanto acadêmicos de enfermagem não possuímos autonomia junto aos profissionais 

para abordar tal temática. Diante da vivência na ESF e CISF, percebemos o quanto os 

profissionais de Enfermagem ficam sobrecarregados pelo número elevado de consultas 

e também demandas de outros procedimentos, deliberando assim na falta de tempo em 

realizar as tarefas que necessitem de tempo e atenção especial. A não realização dos 

passos como foi observado no período de estágio cria um afastamento do profissional 

com a comunidade, dificultando os vínculos e o relacionamento da comunidade com a 

unidade de saúde e não empodera os indivíduos para que sejam atores na sua própria 

melhoria da qualidade de vida e saúde. É muito importante que a CE seja realizada de 

maneira adequada, como supracitado, essa é uma atribuição privativa do enfermeiro e 

que tem o poder de aproximar o individuo e comunidade do sistema de saúde, é através 

desta que se pode criar estratégias e traçar objetivos direcionados aos indivíduos e a 

comunidade pertencente a esta área e implementar ações para a melhoria da qualidade 

de saúde destes. Entende-se assim que a CE é uma importante estratégia na atuação do 

enfermeiro em Saúde Coletiva e destaca-se a necessidade de uma formação profissional 

mais qualificada, no que diz respeito ao atendimento do paciente e a disponibilização de 

formações continuadas para que esses profissionais já formados possam continuar 

aprimorando suas atribuições e não deixem de realiza-las de maneira correta e 

adequada, tendo assim, um conjunto de práticas usuais em relação a prática referida a 

cima, que objetivam mudanças pontuais nos modelos hegemônicos de formação e 

atenção à saúde. 
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RESUMO 

Introdução: a atuação do enfermeiro na saúde se configura em aderir à possibilidade de 

responder às demandas sociais que perpassam por quatro eixos fundamentais: 

concepção da saúde; gestão do processo do trabalho e educação; formação dos 

profissionais de saúde; participação e controle social. A conjugação desses eixos 

direciona as práxis em saúde1. Consideração o eixo gestão do processo do trabalho e 

educação, entende-se que o enfermeiro desempenha importante papel na gerência dos 

serviços/organização da equipe para o adequado e resolutivo desenvolvimento do 

processo de trabalho. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem o enfermeiro 

Responsável Técnico RT tem sob sua responsabilidade o planejamento, organização, 

direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem2 e, nesta 

perspectiva, no contexto hospitalar moderno, a gestão compartilhada é uma ferramenta 

de qualidade no gerenciamento e operacionalização de recursos humanos e se constitui 

em um direcionamento relevante que exige gestores e trabalhadores de saúde com 

aprimoramento profissional1. Neste contexto, percebe-se que para o desempenho das 

complexas atribuições que lhes são dadas, o enfermeiro RT enquanto gestor e líder da 

equipe tem a necessidade de expandir conhecimentos técnicos-científicos para o 

cuidado em enfermagem. O cuidado em enfermagem é caracterizado pelo 

acompanhamento contínuo e constante ao usuário, constituindo-se como prática 

exercida por um grupo de pessoas onde há demanda de ações coordenadas e 

supervisionadas. Assim, a gerência, representada pelo enfermeiro, se configura 

relevante no trabalho coletivo, onde a experiência prática contribui para o 

desenvolvimento do trabalho em equipe1. Neste cenário, o mestrado profissional emerge 

como meio de aprimoramento de conhecimento científico e fortalecedor para tornar 

aplicáveis as boas práticas no ambiente hospitalar. No mestrado profissional, por meio 

de pesquisas, os profissionais são capazes de localizar, reconhecer e identificar ações 

que agregam valores a suas práticas, contribuindo para o desenvolvimento da profissão3. 

Objetivos: relatar a contribuição do mestrado profissional para a prática de 

gerenciamento dos serviços de enfermagem no ambiente hospitalar.  Método: trata-se 

de um relato de experiência, fundamentado na vivência enquanto aluna do Mestrado 

Profissional em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da Universidade do Estado 

de Santa Catarina e experiência como Responsável Técnica RT de uma instituição 

hospitalar por três anos. Este relato será fundamentado com a literatura buscada na base 

de dados BVS e relacionada à gestão de enfermagem e mestrado profissional. 

mailto:adri.karal@hotmail.com


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

343 
 

 

 

Resultados/Discussão: o enfermeiro gestor é responsável pelo resultado assistencial, 

seja qualitativo ou quantitativo1. Assim, o enfermeiro deve se empenhar em ampliar 

competências elencadas no saber agir, comunicar, aprender, assumir responsabilidades e 

ter uma visão estratégica em relação às ações de saúde que possibilitarão implementar o 

adequado processo de trabalho, com vistas a um atendimento integral e humanizado. O 

mestrado profissional que partilha de experiências práticas, escuta de opiniões, permite 

que o aluno/profissional avalie suas ações no contexto de trabalho e adquira um 

posicionamento crítico a respeito de seu modelo de gestão, o que aliado ao 

conhecimento teórico existente e aprimorado nas aulas, causa mudanças de condutas, 

com vistas ao melhoramento da qualidade da assistência. A importância do trabalho em 

equipe é reforçada e permite preocupação com o bem estar e qualificação do 

profissional como meio de melhorar o desempenho da equipe sobre os cuidados 

prestados. O cenário das instituições hospitalares, pela complexidade e rapidez exigida 

nos serviços prestados se torna um ambiente desafiador para o cuidado integral e 

humanizado, todavia, se o enfermeiro gestor compreender esta importância, é possível a 

utilização de estratégias facilitadores desse processo e aqui destaque-se o mestrado 

profissional, como ferramenta para garantir uma hospitalização pautada nos princípios 

do SUS. Para tanto, os profissionais da equipe de enfermagem devem ser sensibilizados 

e aqui o RT desempenha importante função, para instigar o desenvolvimento da 

habilidade de empatia no ambiente hospitalar. O enfermeiro RT deve envolver sua 

equipe no cuidado e apresentar postura flexível para inovar e obter resultados efetivos 

na execução correta do trabalho1. Enquanto aluna de mestrado profissional e experiência 

como RT de uma instituição privada com atendimento a usuários do SUS através de 

convênio com município, é possível afirmar que o mestrado profissional possibilita 

conhecimento e empoderamento para resolução de situações na prática com resultados 

positivos. Possibilita empoderamento para questionamentos e é válido destacar aqui os 

questionamentos as entidades de classe, representantes dos profissionais enquanto 

entidades fiscalizadoras e que garantidoras das adequadas condições de trabalho. As 

aulas do mestrado compartilhadas com experiências e opiniões de colegas permitem o 

conhecimento de diferentes rotinas, aperfeiçoamento no planejamento e elaboração de 

normas e protocolos de atendimento. Conclusão/Considerações: diante do exposto, 

fica evidente que o mestrado profissional se constitui em uma ferramenta facilitadora da 

prática do enfermeiro RT e contribui para o enfrentamento de situações relacionadas à 

gestão do processo de trabalho de enfermagem no ambiente hospitalar. O mestrado 

profissional que traz um sua essência a transformação e melhoramento da prática, 

permite ao enfermeiro coordenador da equipe compreender melhor as relações de sua 

equipe e fatores limitantes do processo de trabalho. Fortalece o conhecimento teórico e 

prático, no que tange a questões relacionadas à liderança e permite posicionamento 

crítico e reflexivo a respeito dos serviços de enfermagem na prática hospitalar. Permite 

maior autonomia na tomada de decisão nos processos de trabalho e habilidades para 

liderar. O mestrado profissional capacita o aluno/profissional no conhecimento e 

atuação da prática avançada e transformadora dos processos de trabalho por meio da 

incorporação de métodos científicos. O conhecimento da importância do rigor 

metodológico é adquirido e permite aplicação na gestão além de desenvolvimento de 

pesquisas para inovações e aperfeiçoamento de tecnologias na enfermagem. A prática 

clínica é melhorada a partir do conhecimento e elaboração de instrumentos para 

organização e realização da assistência. Ainda, o mestrado profissional permite 

discussões acerca de reformas na enfermagem, com propósitos de incorporar 

conhecimentos e tecnologias inovadoras, com vistas a transformações da realidade e 

solução de problemas na prática, com base em evidências científicas. Sendo assim, fica 
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claro as inúmeras contribuições do mestrado profissional para a atuação do enfermeiro 

gestor e estas contribuições vão ao encontro de um conhecimento e prática baseada nas 

melhores evidências para suprir as prioridades na saúde no ambiente hospitalar. Sendo 

este, um ambiente desafiador no que diz respeito à consolidação dos princípios do SUS.  

Descritores: Enfermagem; Serviço Hospitalar de Enfermagem; Equipe de Enfermagem; 

Educação de Pós-Graduação em Enfermagem.  

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: O processo educativo na saúde configura-se como um instrumento de 

transformação, construção e reconstrução da realidade, contribuindo para a socialização 

de saberes, promoção da saúde e prevenção de doenças. O empoderamento de casais 

grávidos favorece a construção da autonomia para o agir, possibilitando aos envolvidos 

tornarem-se sujeitos ativos do cotidiano de cuidados ao recém-nascido, valorizando suas 

capacidades e autoconfiança. Os grupos educativos constituem-se de pessoas com 

distintas experiências e crenças, o que enriquece o debate e a construção do 

conhecimento coletivo, contribuindo para a idealização de posturas e atitudes mais 

humanas1. As atividades educativas são inerentes à atuação profissional da enfermagem, 

sendo necessário ao enfermeiro e técnico de enfermagem o aprimoramento de 

habilidades para esta finalidade, o que despende do enfermeiro e do técnico de 

enfermagem o aprimoramento de habilidades para esta finalidade, como o 

desenvolvimento da comunicação, oratória, linguagem, técnicas 

educativas/demonstrativas, conhecimento teórico, dentre outros. Desta forma, a 

educação em saúde configura-se como uma importante ferramenta para o cuidado 

clínico de enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal2. Objetivos: Este estudo 

busca apresentar as contribuições da realização de um curso educativo destinado à 

gestantes e seus respectivos acompanhantes, bem como compreender a inserção da 

equipe de enfermagem neste cenário. Método: Este trabalho consiste em uma análise 

descritiva do “Curso de Gestantes e Casais Grávidos”, realizado nas dependências do 

Hospital Regional do Oeste (HRO) em Chapecó – SC, nos dias 20, 21 e 22 de março de 

2018, sob o auxílio de duas acadêmicas do curso de graduação em enfermagem da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), durante a realização do estágio 

curricular supervisionado I (ECS I). A atividade teve como público-alvo as gestantes e 

seus respectivos acompanhantes, residentes na região oeste de Santa Catarina. O evento 

foi organizado em três noites de atividades, com oficinas e palestras ministradas de 

forma multidisciplinar pelos profissionais do hospital. No primeiro dia, os participantes 

foram acolhidos para um breve cerimonial de abertura e posteriormente receberam 

orientações de uma nutricionista acerca da alimentação adequada para a gestante e 

nutriz. Posterior a isso, uma psicóloga explanou sobre o apoio psicológico na relação do 

trinômio: mãe, pai e filho, bem como a importância do amadurecimento psicológico dos 

casais para o enfrentamento dos desafios a serem enfrentados neste novo ciclo de suas 

vidas. Após um breve intervalo, as atividades do primeiro dia retornaram com 

mailto:iankacristinaceluppi@gmail.com


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

346 
 

 

 

orientações de uma fisioterapeuta sobre exercícios de relaxamento, manejo adequado 

das dores, técnicas de respiração e alterações musculoesqueléticas no período 

gestacional. No segundo encontro, os participantes conversaram com um médico 

obstetra sobre o processo fisiológico do trabalho de parto, tipos de parto e puerpério, e 

receberam orientações de uma médica pediatra sobre a dinâmica de trabalho dos 

profissionais na sala de parto, benefícios da realização do teste do pezinho, teste do 

reflexo vermelho (teste do olhinho), triagem auditiva neonatal (teste da orelhinha), 

oximetria de pulso (teste do coraçãozinho) e esquema vacinal do recém-nascido. O 

último dia de atividades ficou sob encargo da equipe de enfermagem, onde uma 

enfermeira e uma técnica de enfermagem dialogaram sobre os principais cuidados com 

o recém-nascido, abordando temáticas como: a adequada higienização do coto 

umbilical, técnicas para o alívio de desconfortos intestinais, troca de fraldas, passo a 

passo do banho do recém-nascido, manejo da hipertermia e da febre, dentre outros 

cuidados. Após um breve intervalo, as atividades foram retomadas com orientações 

acerca do processo de amamentação. Posterior a isso, as gestantes e seus acompanhantes 

receberam uma cartilha informativa elaborada pela equipe de enfermagem, que 

propunha a orientação sobre a internação hospitalar no momento do parto. Por fim, 

foram encaminhados para uma visita ao centro obstétrico e maternidade do hospital. 

Com a finalidade de validar as atividades realizadas, no final de cada noite foi entregue 

um instrumento avaliativo para os participantes, que buscou avaliar o conteúdo 

abordado, o conhecimento do palestrante sobre a temática, a didática e as técnicas 

utilizadas, a divulgação do evento, a organização geral e a estrutura de apoio. 

Resultados/Discussão: Os três períodos de atividades totalizaram 43 participantes, que 

avaliaram positivamente o desenvolvimento e organização do curso e apresentaram 

sugestões para a realização trimestral (quatro vezes ao ano) das atividades e maior 

divulgação do evento. Além disso, os participantes elogiaram o acolhimento e as 

dinâmicas adotadas pelos profissionais, que buscaram favorecer os questionamentos e 

esclarecimento de dúvidas, além da utilização de vocabulário simplista e não-científico, 

facilitando o entendimento das gestantes e dos acompanhantes. Desta forma, percebeu-

se a necessidade de que o educador e os educandos adotem postura dialógica, 

indagadora, curiosa e não apassivadora e opressora durante os momentos de 

socialização, estimulando o pensando crítico-reflexivo2. Alguns estudos afirmam que a 

participação em grupos de casais grávidos possibilita a desmistificação de crenças 

relativas à gestação, ao parto e pós-parto, além de ampliar os conhecimentos sobre as 

transformações fisiológicas ocorridas na gravidez, os cuidados com a gestante e o 

recém-nascido, formas de participação do acompanhante e os direitos da mulher em 

todo o processo gravídico-puerperal1. Além disso, constatou-se que o grupo educativo 

ultrapassou sua finalidade informacional e adquiriu aspecto terapêutico ao possibilitar a 

troca de saberes, vivências, angústias, medos e sentimentos. Outro ponto a ser destacado 

refere-se a ampliação do público-alvo do curso para além das gestantes, incluindo o 

parceiro(a)/acompanhante como sujeito ativo no processo de gestação, parto e pós-

parto, estimulando a paternidade e responsabilização do parceiro para com a 

gestante/puérpera e o recém-nascido. A atuação multidisciplinar também enriqueceu a 

troca de conhecimentos entre os participantes e os profissionais de saúde, pois 
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possibilitou a abordagem de temáticas a partir da perspectiva de diversas categorias 

profissionais, complementando as informações e instigando o pensamento crítico e 

reflexivo dos participantes. Assim, a associação do cuidado com as ações educativas 

buscaram compartilhar práticas por meio de relações horizontalizadas, agregando ao 

papel de educador do enfermeiro o “saber-fazer popular” e empírico. Nesse ínterim, o 

cuidado de enfermagem obstétrico possibilita a construção de saberes a partir de 

práticas educativas, indo ao encontro das diretrizes preconizadas pelo Ministério da 

Saúde na Política Nacional de Humanização (PNH) e na Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (PNAISM)4. Conclusão/Considerações: A realização do 

curso de gestantes e casais grávidos resultou na construção de um espaço para a 

reflexão, socialização de saberes, ressignificação de conceitos e construção de 

conhecimentos coletivos, propiciando o empoderamento e protagonismo da gestante e 

seu acompanhante no processo de nascimento e pós-parto. Além disso, a atividade 

também contribuiu para o exercício das habilidades educativas da enfermagem e da 

equipe interdisciplinar, que apresentam na ação educativa um de seus principais eixos 

norteadores nos vários espaços de realização da prática do cuidado e da promoção de 

saúde. 

Descritores: Educação em saúde; Gestantes; Saúde da Mulher. 

Eixo temático: Assistencial. 
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RESUMO 

Introdução: Historicamente, os acompanhamentos dos trabalhos de partos ocorriam no 

ambiente domiciliar, no qual a mulher era assistida por outra mulher, geralmente uma 

parteira ou uma “aparadeira” de sua confiança, e apoiada pelos seus familiares¹. Após a 

segunda guerra mundial no século XX, institucionalizou-se a hospitalização destas 

parturientes, em nome da redução das elevadas taxas de mortalidade materna e infantil 

ocorre a institucionalização do parto, passando do domicílio para o hospital, e 

consequentemente a sua medicalização, a profissional ajuda a mulher a encontrar as 

posições mais favoráveis durante as contrações, faz massagens e compressas para aliviar 

a dor, ajuda o parceiro a se envolver e participar ativamente do parto e informa o casal 

sobre todos os procedimentos que estão sendo realizados.“Ter a doula ao nosso lado foi 

fundamental. Ela me ajudou a ficar firme e não me desesperar vendo a Mariana sentir as 

contrações”, afirma Gabriel Guimarães, que viveu o trabalho de parto intensamente com 

sua esposa. O serviço desta assessora começa antes do dia do nascimento do bebê, com 

encontros para conhecer a gestante e informá-la sobre as etapas do trabalho de parto, 

preparação do períneo e elaboração do plano de parto. E também continua após a 

chegada do novo membro da família, tirando dúvidas sobre o início da amamentação e 

conversando sobre a experiência do parto¹. No decorrer dos anos vem se reavaliando 

esta prática e voltando a um atendimento mais humanizado, pois a própria Organização 

Mundial de Saúde recomenda que a escolha do acompanhante deva ser feita pela 

mulher, pois assim haverá garantia que ela estará acompanhada por alguém da sua 

confiança, com as quais se sentirá mais a vontade. Assim, podem ser escolhidos para 

desempenhar tal função tanto profissional quanto o companheiro, familiar, amiga da 

parturiente, parteiras, enfermeiras ou doulas². Com isto vemos cada vez mulheres mais 

instruídas e optando pelo apoio das doulas.  Doula é uma palavra de origem grega que 

significa “mulher que serve a outra mulher ². Atualmente, refere-se às mulheres que dão 

suporte físico e emocional às parturientes durante e após o parto. Esse suporte aborda 

aspectos emocionais como encorajar, tranqüilizar e estimular; medidas de conforto e 

prestar orientações, podendo diminuir a medicalização do parto e que este seja mais 

natural e tranqüilo possível. Objetivos: Descrever a experiência de educação em saúde 

na equipe de enfermagem sobre o papel e importância das doulas dentro do centro 

obstétrico de um hospital público da região Oeste de Santa Catarina, a partir do estágio 

curricular supervisionado I do curso de graduação em enfermagem da Universidade 

Estadual de Santa Catarina - UDESC. Método: Trata-se de um relato de experiência, do 

tipo descritivo, desenvolvido a partir da vivência de uma ação educativa do estágio 

mailto:marildafaus@hotmail.com
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curricular supervisionado I do curso de graduação em enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina – UDESC. A intervenção compreendeu dois encontros com as 

equipes de enfermagem do período diurno do centro obstétrico onde se realizou uma 

roda de conversa e foram abordados os seguintes temas: papel e importância da doula 

dentro do centro obstétrico, entrada da doula na instituição e a qualidade do atendimento 

ao parto humanizado. Resultados/Discussão: A doula é uma mulher que tem como 

função orientar e acompanhar a parturiente durante o trabalho de parto, promovendo 

tranquilidade e encorajamento, após o nascimento auxilia na orientação dos cuidados 

com o recém-nascido. Durante a atividade de orientação com a equipe de enfermagem 

foi abordado a importância e o papel das doulas dentro do centro obstétrico e como será 

o acesso delas ao local para realizar o acompanhamentodo trabalho de parto. As equipes 

demonstraram conhecer o significado da palavra doula, e também suas atribuições 

como: priorizar e acompanhar a parturiente; proporcionar conforto físico; dar apoio 

emocional durante o trabalho de parto; contatar com os profissionais e familiares; ser 

presença amigável e constante; incentivar a amamentação e fortalecer a relação pais-

bebês. Ressaltam ainda que as doulas juntamente com a equipe de enfermagem 

aumentam a qualidade do atendimento através da atenção, orientação e apoio a 

parturiente e sua familia tornando o momento ainda mais humanizado. Durante o 

trabalho de parto, a doula facilita a comunicação entre a equipe, a parturiente e a 

família, traduzindo e explicando os procedimentos hospitalares, atenuando os impactos 

de um ambiente tradicionalmente frio em um ambiente mais agradável e adequado ao 

trabalho de parto, desde que acordado com a equipe, podem diminuir a luz, diminuir 

barulhos externos, tocar música, estimular a parturiente a se movimentar e a dançar, 

utilizar aromaterapia ou colocar itens que tranquilizam e acalmam a mesma. Nesse 

sentido, é fundamental que a parturiente tenha vínculo com a sua doula que lhe permita 

escutar sua opinião, e frases de incentivo através de uma voz tranquila e suave, 

auxiliando-a nesse importante momento de sua vida. A atividade da doula é inovadora e 

recente no Brasil sendo o significado da palavra assim como o seu papel no suporte à 

parturiente, ainda desconhecido pela grande maioria dos profissionais de saúde e pela 

população. Ao entrarem no projeto, as doulas, recebem treinamento onde se aborda 

assuntos, tais como: a gestação, o parto, o puerpério, a amamentação, os cuidados com o 

bebê, o planejamento familiar, o papel da doula, as rotinas da instituição e ética 

profissional. Conclusão/Considerações: O papel da doula dentro do centro obstétrico é 

de auxiliar a parturiente durante o período de trabalho de parto de forma a efetivar o 

cuidado humanizado. Sendo assim, essas profissionais devem ser/estar habilitadas para 

esta função e deverão estar cadastradas na instituição para realizar acompanhamento da 

parturiente intra-hospitalar Resgatou a essência da atuação conjunta e interligada de 

todos os profissionais envolvidos, médicos, enfermagem e os acompanhantes, e doulas 

durante o trabalho de parto para garantir uma assistência segura, humanizada e de 

qualidade para as parturientes, pontuando os benefícios deste atendimento, notamos a 

importância essencial da doula em um centro obstétrico a mesma e a principal 

responsável pela humanização do parto, ela quem traz um bêbê em segurança e de 

forma consciente e autonômica para a mãe, na qual espera esse momento, sabemos que 
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o profissional de enfermagem e responsável principalmente para acompanhar essas 

pacientes. 

Descritores: Educação em Saúde, Enfermagem Obstétrica, Doulas, Parto Humanizado, 

Humanização da Assistência. 
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RESUMO 

Introdução: A educação permanente em saúde tem sido compreendida, quanto aos seus 

pressupostos conceituais e metodológicos, como uma estratégia transformadora das 

práticas de saúde[1]. A educação permanente em saúde compreendida como um processo 

de atualização técnica-científica baseia-se na aprendizagem e na possibilidade de 

transformar as práticas de trabalho [2]. Colabora com o rompimento do paradigma 

tradicional que orienta os processos de formação de trabalhadores da área da saúde. 

Consiste num instrumento que desperta o desenvolvimento pessoal, social e cultural, em 

que o próprio sujeito que aprende é o agente ativo, autônomo e gestor de sua educação. 

Propõe aos sujeitos a reflexão sobre a realidade, buscando soluções criativas para a 

superação dos problemas de saúde[1], considera as singularidades, as necessidades de 

formação, os conhecimentos e experiências das pessoas[2]. Dessa maneira, a educação 

em saúde consiste na problematização do processo de trabalho, objetivando a 

transformação das práticas profissionais e da organização do trabalho, fator essencial 

para melhorar a qualidade da assistência de enfermagem, fortalecendo a atenção integral 

a saúde, pois reflete sobre as necessidades de saúde das pessoas e populações[2,3]. O 

processo de promoção do trabalho exige o desenvolvimento de estratégias para 

sensibilização dos trabalhadores, possibilitando assim, o desenvolvimento da 

capacitação profissional. Na área de enfermagem, os profissionais são expostos a 

diversos fatores que podem interferir no seu processo de trabalho, a forte carga 

emocional e física, longas jornadas de trabalho, déficit de funcionários, baixa 

remuneração, falta de autonomia e motivação. Para tanto, a educação continuada pode 

contribuir como forma de estimular e motivar o autoconhecimento profissional, 

proporcionando a melhora do relacionamento entre cliente, família e equipe. Deste 

modo, é fundamental que as ações de educação permanente sejam realidade no 

cotidiano dessa categoria[2]. Nesse contexto, o objetivo desse resumo é relatar as 

experiências quando da realização da educação permanente realizadas pelas acadêmicas 

em enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Método: Trata-se de 

um relato de experiência, desenvolvido no período de Março e Abril de 2018, com o 

propósito de abranger as esferas do gerenciamento, assistência, pesquisa e educação 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

352 
 

 

 

permanente num Hospital do Oeste de Santa Catarina. Durante o período desenvolveu-

se atividades como observação do fluxo hospitalar, elaboração de escalas e protocolos, 

gerenciamento de materiais, possibilitando a identificação de fragilidades no que tange 

ações de educação continuada, padronização de assistência e pesquisa. A partir do 

diagnóstico situacional realizado na instituição elaborou-se um plano com ações que 

serão desenvolvidas durante todo o período de estágio das acadêmicas, sendo de março 

a junho de 2018. Espera-se que a equipe de enfermagem sensibilize-se e de 

continuidade as ações propostas após o termino do estágio. Participaram acadêmicas de 

enfermagem, professoras supervisoras, uma enfermeira mestranda e um enfermeiro 

gerente. Resultados/Discussão: Percebeu-se a relevância que a educação permanente 

tem em relação a assistência prestada e a própria autonomia do profissional, deixando 

evidente que sua falta abre espaço para um modelo, por vezes, desorganizado e não 

padronizado de trabalho. A sobrecarga de tarefas demanda boa parte do tempo do 

funcionário, dificultando sua saída para participar de atividades educativas, sendo 

justificada pelo possível acúmulo de afazeres e atraso das atividades assistenciais. Fator 

que pode ser modificado por meio da avaliação de dimensionamento de pessoal, mais 

investimento na área de enfermagem e valorização dos profissionais. Por outro lado, a 

presença desses trabalhadores fora do horário de trabalho, também é dificultada por 

motivos como, duplo vínculo empregatício, dificuldades familiares, afazeres 

domésticos, entre outros. Nesse sentido, sugere-se que as atividades sejam planejadas de 

maneira a possibilitar sua execução durante a jornada de trabalho, levando em 

consideração disponibilidade, tempo, participação e adesão. Visto que os profissionais 

concordam que a educação permanente contribui para a atualização e para o 

aprimoramento das suas práticas[4-5]. Situação observada na instituição em pauta, onde 

os profissionais não encontram condições para organizar protocolos ou mesmo 

pequenas atividades de atualização com a equipe toda reunida. Embora percebam como 

positivas as ações e afirmem a necessidade da realização das mesmas, como 

possibilidade de crescimento, valorização e qualificação da assistência prestada. No 

entanto constatou-se o pouco incentivo, investimento e valorização dos profissionais de 

enfermagem, por parte da instituição, elementos que contribuem para a não realização 

de atividades de educação permanente. A Educação Permanente pode ser compreendida 

como aprendizagem-trabalho, ou seja, o processo de aprender e ensinar devem 

acontecer e ser incorporados ao cotidiano das pessoas e das organizações[3]. Contudo, 

para o aprendizado acontecer em serviço, é preciso existir comprometimento entre as 

partes: profissional, educação permanente e instituição[5]. Ao manterem-se interligados, 

esses elos favorecem que as atividades educativas gerem inquietude nos envolvidos, 

proporcionando reflexão das práticas cotidianas e busca pela melhoria[4]. Para tanto, os 

profissionais precisam se envolver com esse processo educativo priorizando a sua 

participação. A educação permanente deve ser realizada considerando-se o contexto em 

que os profissionais estão inseridos, a realidade institucional e as condições de trabalho 

oferecida[5] e a instituição precisa estar envolvida, oferecendo suporte e as condições 

necessárias para a concretização dessas ações. Desse modo, são necessárias estratégias 

transformadoras das práticas de saúde que orientem os processos de formação dos 

profissionais da saúde[1]. Ao passo que a realização de cursos, reuniões de equipe, 

repasse de informações administrativas e capacitações específicas são ações 

fundamentais para a educação permanente em saúde, além de ser um aprimoramento 

contínuo na busca de aperfeiçoamento pessoal e profissional[1]. Essas atividades 

educativas devem instigar os participantes a pensarem suas ações individual e 

coletivamente[5].  Conclusão/Considerações: Diante do exposto, concluímos que é de 

extrema importância o início da educação permanente por meio de planejamento e 
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desenvolvimento de treinamentos baseados em discussões problematizadoras acerca das 

demandas do território, profissionais e população inseridas neste espaço. Essa proposta 

de educação continuada contribui na atualização técnica-científica, na construção do 

trabalho em equipe e na comunicação dos profissionais da instituição.  Um dos pilares 

de sustentação de uma entidade é a formação de seus trabalhadores, sendo necessária a 

implantação de atividades de atualização e capacitação de seus colaboradores, tornando-

os críticos em relação às condições de trabalho e consequentemente elevando a 

qualidade dos serviços prestados. Salienta-se a importância de proporcionar condições 

dimensionais, para que desta maneira as ações possam ser planejadas e executadas a fim 

de alcançar resultados, onde profissionais e instituição se desenvolvem e trabalham 

juntos para melhorar cada vez mais a prestação de serviço. 

Descritores: Enfermagem; Educação permanente; Cuidado; Gerenciamento.  

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO  

Introdução: A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do profissional 

enfermeiro, respaldado legalmente pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) nº159/1993, onde se baseia no desenvolvimento de ações deliberadas e 

sistematizadas, relacionadas entre si, buscando incentivar ações de cuidado1. Desta 

forma, permite ao enfermeiro atuar diretamente e de maneira autônoma junto aos 

pacientes ou usuários dos serviços de saúde, atividade esta que contribui para o 

fortalecimento do empoderamento profissional. A consulta ginecológica de enfermagem 

é fundamental na vida da mulher por se tratar de um espaço que promove a prevenção, 

diagnóstico e tratamento de patologias do sistema reprodutor2. A atenção à saúde das 

mulheres é uma prioridade do Ministério da Saúde (MS) e também um desafio para os 

gestores e profissionais da área da saúde, para tanto foi elaborada no ano de 2004 a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes 

(PNAISM), que objetiva a assistência à saúde reprodutiva, planejamento familiar, 

prevenção de câncer cervicouterino e de mama, questões relativas às doenças 

sexualmente transmissíveis e ações relacionadas à sexualidade em todas as fases da 

vida3. Contudo, apesar da retórica ênfase na integralidade em saúde, presente nas 

Políticas e Programas dirigidos à saúde das mulheres, a saúde ginecológica segue sendo 

definida de modo restrito e simplificada, ficando as necessidades de saúde expressas nos 

ciclos da vida das mulheres externos ao período reprodutivo4. Além disso, a falta de 

comunicação estreita e a prática hierarquizada fazem com que a verbalização dos 

verdadeiros motivos da procura ao serviço seja reprimida, assim como favorece a 

vergonha e o medo2. Sendo assim, essas condutas que suprimem a autonomia da mulher 

colocando-a em posição de desvantagem diante do profissional durante a consulta 

ginecológica podem interferir na relação profissional-cliente e, com isso, distanciar a 

mulher do serviço5. Nota-se que em consulta ginecológica de enfermagem, continua 

ancorado nas funções e perturbações peculiares às mulheres, atrelado ao ramo da 

ciência que trata problemas relativos à sexualidade e à reprodução. Objetivos: Refletir 

sobre a consulta ginecológica de enfermagem ofertada na rede de atenção à saúde no 

oeste Catarinense, e sobre as oportunidades de educação em saúde perdidas na consulta 

ginecológica de enfermagem de rotina anual.  Método: Foram elencados aspectos 

importantes com base na literatura sobre a temática educação em saúde na consulta 

ginecológica de enfermagem, sendo discutidos com base na experiência adquirida em 

atividades teórico-práticas e estágio no Curso de Graduação em Enfermagem, na rede 

mailto:nara.fe@hotmail.com
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de atenção a saúde no Oeste de Santa Catarina. Resultados/Discussão: A atenção à 

saúde das mulheres é uma prioridade do Ministério da Saúde (MS) e também um 

desafio para os gestores e profissionais. É importante se manter uma coerência no 

âmbito da rede de atenção à saúde das mulheres, entre as ofertas de atenção e as 

necessidades de saúde, também em constante transformação. Nota-se que em consulta 

ginecológica de enfermagem de rotina, muitas oportunidades de educação em saúde são 

perdidas, considerando que nem sempre, o profissional oportuniza o diálogo para 

assuntos relevantes à saúde da mulher, tais como, sexo, saúde sexual e saúde vaginal.  

Logo, alguns assuntos permanecem velados e não costumam ser colocados durante o 

atendimento ginecológico. A reflexão provê que o profissional enfermeiro ao assumir 

uma postura linear de orientação heterossexual, não abrir para o diálogo sobre sexo e a 

sexualidade e saúde vaginal, permitirá a interpretação de sinais e sintomas errôneos, 

diagnósticos precipitados e conduções inadequadas. A consulta precisa considerar as 

diferenças de atendimento, oportunizar o diálogo sobre sexo e a sexualidade, reconhecer 

as usuárias homossexuais, não utilizar como parâmetro de normalidade a 

heterossexualidade, e não (sub) estimar a capacidade sexual na velhice, somente assim, 

será possível apreender as especificidades e necessidades da saúde sexual das mulheres. 

Por conseguinte, além dos motivos concretos da consulta, têm que ser valorizados, 

outros incômodos “ocultos” decorrentes da condição do gênero. É  possível observar ao 

longo dos anos casos de mulheres que sofreram ao lado de seus companheiros. Que não 

desfrutam do direito de questionar, de expor suas opiniões, sendo valorizadas apenas no 

período da gestação e por suas habilidades para cuidar de tarefas domésticas e dos 

filhos. Por anos os corpos femininos foram vistos apenas pela capacidade de 

desenvolver essas atividades. Seus pensamentos e sentimentos eram ignorados. O 

gênero surge a partir da construção de identidades em um processo que ultrapassa as 

diferenças anatômicas e que envolve os papéis atribuídos às mulheres e homens em uma 

sociedade. Apesar de um grande número de mulheres buscarem ajuda nos serviços de 

saúde para problemas referentes ao sexo e à sexualidade, alguns profissionais de saúde 

ainda tratam como assunto proibido e vergonhoso. As mulheres necessitam de um 

atendimento em que sejam ouvidas, compreendidas como organismo, com respeito aos 

seus saberes e valores. Ressaltam-se as premissas do modelo humanizado, em que a 

mulher é o foco da atenção. Assim, cabe ao profissional adotar estratégias, a fim de 

tornar para a mulher a consulta ginecológica um ambiente mais acolhedor. Há omissão 

dos profissionais de saúde, quando se trata da sexualidade feminina, reforça a ausência 

de direitos das mulheres à informação de como desfrutar a sexualidade. A sexualidade 

humana é repleta de tabus e preconceitos que, infelizmente, se manifestam na postura 

dos profissionais de saúde que atendem mulheres. Isso provoca angústia e revela uma 

violação ao direito de pensar e agir livremente. Vale a pena ressaltar também que a 

consulta ginecológica é um ambiente que ainda sofre as repercussões da abordagem 

tecnocrática, interferindo, desta forma, na relação cliente- profissional, podendo, como 

consequência, distanciar as mulheres do serviço. Conclusão/Considerações: Assim, 

dada à importância da consulta ginecológica de enfermagem para à saúde das mulheres, 

propomos um repensar da atenção ginecológica ofertada nos serviços de saúde no oeste 

catarinense, como um encontro onde as mulheres tenham a oportunidade para expressar, 

vivenciar e legitimar suas necessidades. A consulta como uma prática transformadora 

junto às mulheres, deve visar justamente à superação da fragmentação e do paradigma 

da queixa-solução, no sentido de substituir à atenção ginecológica centrada no aparelho 

reprodutor por uma atenção sustentada em contexto de intersubjetividade. A 

oportunidade de agregar conhecimento às mulheres que participam das consultas 

ginecológicas de enfermagem é fundamental para que possam ter mais autonomia 
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perante suas escolhas e conhecimentos sobre seu corpo e sexualidade. Contudo, é 

visível a falta de diálogo aberto sobre essa temática, desta forma, rejeitar o discurso 

assexuado das mulheres é a melhor maneira de promover a saúde sexual deste segmento 

populacional. 

Descritores: Educação em Saúde, Saúde da Mulher, Atenção Primária a Saúde. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO  

Introdução: O avanço da obstetrícia moderna contribuiu e ainda contribui para a 

diminuição da taxa de morbimortalidade materna e perinatal. No entanto, esse avanço 

permitiu a consolidação de um modelo de atenção tecnicista, o qual considera o parto 

como um evento médico e de risco, marcado por inúmeras intervenções desnecessárias, 

como a episiotomia, as cesarianas, o uso de ocitocina, manobra de Kristeller, entre 

outras[1-2]. Esse excesso de procedimentos realizados deixou de considerar a mulher a 

protagonista do seu parto, desconsiderando por vezes seus aspectos emocionais, 

culturais e sociais[1,2]. Entre as práticas intervencionistas destaca-se a episiotomia, 

realizada a partir de um corte no períneo para ampliar a parte inferior da vagina durante 

a fase de expulsão do feto[3]. O uso rotineiro da episiotomia não tem vantagens, ao 

contrário, não reduz o dano perineal, aumenta a chance de dor pós parto, dispareunia, 

edema, hematoma, infecção, etc[4]. Ainda, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

complementa que não existem evidencias científicas confiáveis que comprovem efeitos 

benéficos e nenhuma influência foi encontrada em relação ao efeito protetor desse 

procedimento para a incontinência urinária e para a condição fetal[4]. Todavia, o alto 

índice de episiotomias revela que essa técnica continua sendo executada, de modo 

liberal e inapropriado, durante o trabalho de parto e parto, em diversos centros de 

saúde[2-3]. Com a finalidade de transformar o modelo assistencial tecnocrático obsoleto 

surgiram os movimentos de humanização do parto, bem como o uso de práticas 

humanizadas baseadas em evidencias científicas. Ao ofertar um ambiente aconchegante, 

com rotinas flexíveis, garantindo uma atenção acolhedora, de respeito a individualidade 

de cada parturiente é possível garantir subsídios para a participação da parturiente por 

meio da manifestação de suas expectativas e preferencias[1-2]. Nesse contexto, o 

objetivo desse resumo é refletir sobre as intervenções obstétricas desnecessárias 

realizadas em um modelo de atenção tecnicista durante a vivência prática em um 

hospital da região oeste de Santa Catarina. Método: Trata-se de um relato de 

experiência de caráter qualitativo reflexivo vivenciado por acadêmicas do Curso de 

Graduação em Enfermagem, da Universidade Federal da Fronteira Sul, durante a 

realização da atividade teórico-prática do componente curricular “O cuidado no 

processo de viver humano II”, no primeiro semestre de 2017. As reflexões foram 

fundamentadas pelas Diretrizes Internacionais de Assistência e Manejo ao Parto da 

OMS[5]. Resultados/Discussão: Durante a vivência prática hospitalar foi possível 
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perceber que mesmo o hospital disponibilizando recursos e propiciando uma assistência 

a partos humanizados, como o direito ao acompanhante, liberdade de movimento, 

escolha de posição, deambulação e métodos não farmacológicos para o alívio da dor, 

muitas intervenções desnecessárias ainda eram realizadas por alguns profissionais. 

Observou-se um elevado índice de cesarianas, bem como de episiotomias. A elevada 

proporção dessa prática rotineira esteve associada a paridade, início do parto (induzido 

ou estimulado), posição no momento do período expulsivo, peso fetal e profissional que 

conduzia o parto, principalmente quando realizado por profissionais médicos. Ressalta-

se que os partos assistidos pelas enfermeiras obstetras constituíram um fator protetor 

para a episiotomia. Além disso, outras práticas observadas também configuram o 

contexto da assistência tecnicista, como por exemplo, a administração de ocitocina para 

a indução do parto na maioria das parturientes atendidas sem critério pré-estabelecido 

para o seu uso. Vale destacar que houve mulheres que não foram expostas a nenhum 

procedimento intervencionista, e que isso dependia diretamente do profissional que 

estava assistindo. Por exemplo, algumas mulheres pariram neonatos com peso superior 

a 3,500Kg, sem episiotomia, sem manobra de Kristeller, enquanto que outras mulheres, 

com recém-nascido de peso inferior, eram submetidas aos procedimentos supracitados. 

O mesmo ocorria em relação a posição da mulher durante a fase do período expulsivo. 

Algumas mulheres tinham autonomia e liberdade para escolherem a posição mais 

confortável, resgatando o seu protagonismo durante o processo de parturição, ao passo 

que outras eram conduzidas, por vezes coagidas a assumirem determinadas posições que 

favoreciam o conforto e a prática do profissional que a assistia. Outro ponto relevante a 

ser observado foi quanto a participação efetiva da equipe de enfermagem no processo de 

parturição. Ainda a atuação desse profissional não é valorizada na realidade estudada, 

mesmo sabendo que a participação de enfermeiras obstétricas na assistência ao trabalho 

de parto e parto contribui significativamente para a concretização dos princípios da 

humanização, no que tange o respeito às práticas desnecessárias realizadas[2]. Na 

perspectiva de fortalecer as práticas baseadas no modelo humanizado, enfatizando a 

promoção e o resgate das características naturais e fisiológicas do parto e nascimento, 

surgiram outras modalidades de atenção em ambientes não hospitalares, como o parto 

domiciliar e em centros de nascimento dentro ou fora dos hospitais[1-2]. A experiência 

vivenciada no momento do parto, única e repleta de emoções, deixa impressões 

positivas ou negativas para o resto da vida da mulher e sua família. Desse modo, 

algumas mulheres buscam partos fora do ambiente hospitalar, no seu domicilio, 

geralmente assistidas por enfermeiras obstétricas e raramente por médicos[1]. Embora 

tenham sido criados políticas e programas estimulando a transformação do modelo 

assistencial obstétrico na atualidade, essa prática requer esforços conjuntos das equipes 

multiprofissionais, gestores e sociedade. Muitas mudanças já foram realizadas, porém 

ainda é preciso conscientizar os profissionais quanto ao parto não estar relacionado a 

um processo patológico, mas de reflexo de saúde e vida. As mulheres também precisam 

ser orientadas e empoderadas quando ao seu protagonismo e autonomia. Conclusão: O 

excesso de intervenções desnecessárias realizadas pelos profissionais de saúde não 

garante melhores desfechos neonatais. O cuidado humanizado torna-se fundamental 

para as unidades de saúde ao garantirem um nascimento saudável e livre de 

imprudência, negligência e imperícia. Cabe aos profissionais, principalmente da 

enfermagem, a disseminação de informação de qualidade e o incentivo a realização de 

práticas comprovadamente benéficas e sustentadas por evidências científicas. A mulher 

deve ter seus direitos reconhecidos e as suas vontades valorizadas.  As instituições de 

ensino superior devem sensibilizar seus estudantes para que se tornem profissionais 

humanos, com responsabilidade, que lutem pelos direitos dos usuários, bem como 
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cuidados centrados na pessoa e não na técnica. São imprescindíveis essas 

transformações no momento da formação para que os futuros profissionais atuem de 

maneira diferenciada e não deixem-se influenciar pelo sistema e métodos estabelecidos.  

Descritores: Obstetrícia; Episiotomia; Parto Humanizado; Enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) se caracteriza como uma situação de 

emergência nos serviços de saúde, exigindo rápida tomada de decisão, raciocínio clinico 

e habilidades técnicas para seu atendimento. A equipe de enfermagem possui 

competências profissionais para atuar no atendimento da PCR, incluindo habilidades 

gerenciais, assistenciais e educativas para manuseio desta situação clínica. A PCR é 

definida basicamente pela ausência dos batimentos cárdicos e/ou falta de movimentos 

respiratórios, que podem ser provocadas por doenças respiratórias, doenças cardíacas, 

causas iatrogênicas causadas por substâncias medicamentosas ou drogas e causas não 

cardíacas, sabendo da patologia pregressa de uma pessoa, é possível trabalhar com 

planos de prevenção e detecção precoce para quadros que possam evoluir para uma 

parada.1 Caracteriza-se por uma intercorrência de comum incidência nas instituições de 

saúde, desencadeando a necessidade de estabelecer rápido e efetivo atendimento para a 

recuperação do paciente. Intrínseco ao processo formativo do enfermeiro, o ensino do 

suporte básico a vida é fundamental para lidar com essas situações, principalmente para 

a equipe de enfermagem, pois é durante a assistência aos pacientes que são detectadas 

as paradas cardíacas, assim deve ser imediatamente comunicada ao setor para que sejam 

mobilizadas pessoas e recursos suficientes para atender a emergência. Baseada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), o enfermeiro deve possuir raciocínio clinico 

que permita a rápida tomada de decisões para realizar as condutas adequadas, utilizando 

recurso de comunicação e liderança no trabalho em equipe multiprofissional.2 É de 

fundamental importância que o enfermeiro possa reconhecer os sinais e sintomas que 

evidenciam a PCR, definir estratégias de ação entre a equipe de enfermagem e iniciar o 

atendimento ao cliente, visto a gravidade da situação e necessidade imediata de 

intervenção. São ações estabelecidas durante o atendimento de enfermagem a PCR, 

manobras visando compressão cardíaca, abertura e manutenção de via aérea pérvia, e 

ainda, circulação sanguínea. Estas ações são complementadas na diretriz de Reanimação 

Cardiorrespiratória da Associação Americana de Cardiologia (AHA) que baseada em 

evidências criou a Cadeia de Sobrevivência de Parada Cardiorrespiratória Intra-

Hospitalar (PCRIH) A cadeia de sobrevivência de PCRH consiste em 5 elos: vigilância 

e prevenção, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, 

manobras de RCP, imediata de qualidade, rápida desfibrilação e suporte avançado de 

vida e cuidados pós-PCR.3 Objetivo: Relatar a experiência discente frente a uma parada 

cardiorrespiratória vivenciada durante realização das atividades teórico práticas da 

graduação de enfermagem, observando aspectos assistenciais e gerenciais da conduta do 
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enfermeiro. Método: Trata-se de um relato da experiência de natureza descritivo vivenciado 

durante as atividades teórico práticas da Disciplina de Enfermagem no Cuidado da Saúde do 

adulto e idoso, do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado de Santa 

Catarina – UDESC, realizada no mês de outubro de 2017, em uma unidade de internação de 

pacientes de um Hospital de grande porte da região oeste de Santa Catarina.  

Resultados/Discussão: A inserção dos discentes nos cenários práticos de atuação de 

enfermagem, desperta sentimentos como ansiedade e expectativa, uma vez, que será 

realizado contato com pacientes, equipe multiprofissional e as rotinas de trabalho. 

Situações de urgência e emergência geram pela sua característica de atendimento, a 

curiosidade do discente para os fluxos de trabalho que são empregados, manobras 

adotadas e posturas da equipe de enfermagem, em especial, do enfermeiro, uma vez que 

este possui habilidades de assistência ao paciente e, também habilidades gerenciais para 

organizar a equipe e O atendimento. Durante o processo formativo, vivenciamos a 

reanimação cardiopulmonar (RCP), na disciplina de Suporte Básico a Vida, estudando 

as causas, condutas a serem adotadas, avaliação do paciente e técnica de RCP. 

Primeiramente deve-se sempre procurar ajuda e então iniciar os cuidados iniciais como 

as de manobras que devem ser realizadas durante uma RCP, avaliação de vários fatores, 

descritos atualmente como C-A-B: a letra C diz respeito a circulação, a pulsação, 

quando ausente deve ser iniciada compressões torácicas com uma frequência entre 100 e 

120 compressões por minutos, com profundidade de 5/6cm; a letra A se refere as vias 

aéreas ao posicionamento correto da cabeça, que permite a entrada e saída do ar e a letra 

B refere-se a breath (respiração) onde o socorrista responsável pela ventilação deve 

manter uma frequência de 2 respirações a cada 30 compressões durante a manobra de 

RCP 3-4 Ao vivenciar uma situação clinica que evolui para PCR, prestou-se atenção na 

forma como o atendimento de enfermagem foi organizado. Pode-se perceber como as 

ações e condutas foram distribuídas entre os membros da equipe, bem como observar a 

postura do enfermeiro frente a esta situação. Dessa forma, foi possível perceber que 

existe a necessidade de comunicação assertiva, clara e objetiva entre a equipe, como 

forma de subsidiar a tomada de decisão. Outro ponto de observação, foi em relação aos 

equipamentos, materiais e medicamentos utilizados, ficando evidente a necessidade de 

organização dos mesmos, em locais de fácil acesso, e em quantidades satisfatórias. 

Neste processo, a postura do enfermeiro foi marcante pois, este colaborou para o 

atendimento, organizando as ações da equipe e discutindo informações clinicas junto a 

equipe multiprofissional. Outras abordagens em situações de emergência como a PCR, 

envolve o registro das informações em prontuário, anotação dos insumos/medicamentos 

utilizados e ainda, a abordagem com familiares e/ou cuidadores, explicando a situação e 

as condutas adotadas. Conclusão: A presença do enfermeiro em situações de urgência e 

emergência contribui significativamente na qualidade da assistência, visto que colabora 

para o sincronismo no desenvolvimento operacional e clinico da prestação do cuidado aos 

pacientes. Vivenciar uma situação como esta durante a formação acadêmica permite ao discente 

observar a importância e a responsabilidade do enfermeiro na condução e cumprimento dos 

protocolos de atendimento emergencial, e refletir sobre os conhecimentos técnico científicos 

necessários para a tomada de decisão. Assim, cabe ao enfermeiro conhecer seus pacientes, 

identificar situações clinicas que ofereçam risco de vida, e sempre que possível prevenir essas 

situações, dispondo de recursos e uma equipe capacitada para realizar uma rápida intervenção 

de qualidade, onde consideramos a importância de manter uma comissão de educação 

permanente no serviço de saúde, capacitando os profissionais de forma contínua sobre 

intercorrências clinicas, permitindo sempre a atualização, padronização e aperfeiçoamento dos 

seus profissionais.  

Descritores: Educação em Enfermagem, Parada Cardíaca, Reanimação 

Cardiopulmonar, Emergência. 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

362 
 

 

 

Eixo temático: Assistencial 

 

REFERÊNCIAS 

1 Woods S, Motzer SU, Froelicher ESS. Enfermagem em Cardiologia. 4ª ed. Barueri: 

Manole, 2005. 

2 Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº. 3, de 7/11/2001. Institui Diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação em enfermagem. Brasilia: Conselho 

Nacional de Educação, 2001. 

3 American Heart Association. Destaques das atualizações das diretrizes da AHA 2015 

de RCP e ACE. Texas: Guidelines, 2015.  

Silva, DV. Conhecimento de Graduandos em enfermagem sobre suporte básico a vida. 

Revista Baiana de Enfermagem, Salvador, v. 29, n. 2, p. 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

363 
 

 

 

 

 

 

 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL COMO 

FERRAMENTA DE GESTÃO EM SAÚDE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 
STUANI, Carolyne Diehl1; RANSOLIN, Andressa2; PERTILLE, Fabiane³ 

  
1Relator. Graduanda em Enfermagem, da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó  

2 Co-autor. Graduanda em Enfermagem, bolsista do curso de enfermagem, da Universidade Comunitária 

da Região de Chapecó - Unochapecó  

3 Orientador. Mestranda em Biociências e Saúde, Docente da Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó - Unochapecó 

 
E-mail para correspondência: carolynedi@unochapeco.edu.br  

 

RESUMO  

Introdução: O exercício profissional de enfermagem envolve-se com amplas 

dimensões do cuidado humano. Competência técnica, raciocínio clínico e habilidades 

gerenciais são alguns atributos necessários para a categoria de enfermagem. As 

habilidades do enfermeiro devem iniciar ainda durante a graduação para serem 

exercidas ao longo da profissão, sendo as principais da área da gestão a liderança, 

tomada de decisões, administração e gerenciamento, atenção à saúde, educação 

permanente, entre outras¹.  Durante o processo formativo, os discentes de enfermagem 

têm aproximação com diferentes áreas de assistência à saúde, cenários práticos e 

experiências que envolvem gestão e gerência do cuidado, proporcionando a aquisição de 

saberes especializados e experiências enriquecedoras. No tocante as habilidades e 

competências que circundam a área da gestão e gerenciamento de enfermagem, diversos 

instrumentos podem ser utilizados como forma de direcionar ações, visto que a 

qualidade do cuidado e o exercício profissional, exigem organização do serviço através 

do sincronismo de vários fatores institucionais, recursos humanos e condições da 

clientela. Um dos instrumentos usados na gestão do cuidado de enfermagem, diz 

respeito ao Planejamento Estratégico Situacional, que é uma ferramenta de 

planejamento de ações para a solução dos problemas de um determinado setor, 

possuindo uma articulação com o governo e as políticas públicas de saúde² e sua 

aplicabilidade consiste na intervenção dos problemas da população resultando em 

negociação entre os diferentes modos da visão sobre o processo saúde-doença³. Durante 

o processo formativo do enfermeiro, as competências de gestão são expressivas como 

uma das habilidades profissionais a serem desenvolvidas, visto que o enfermeiro, possui 

habilitação legal para a gerência do cuidado, organização de unidades de atendimento, 

gerência sob a equipe de enfermagem, exigindo assim, aproximação do mesmo com 

ferramentas que o auxiliem na tomada de decisão sobre as questões gerenciais, em 

consonância com as premissas profissionais, quando o enfermeiro deve exercer cargos 

de direção, gestão e coordenação dos serviços de saúde, tendo como atribuição a gestão 

de pessoas e serviços, supervisão e avaliação da assistência4. Objetivos: Relatar a 

experiência acadêmica no desenvolvimento de atividades gerenciais de enfermagem 

utilizando o planejamento estratégico situacional como estratégia de gestão de 

enfermagem em um setor de atendimento hospitalar de urgência e emergência. Método: 

Relato de experiência de natureza descritiva sob a ótica discente vivenciado durante o 

estágio curricular do Núcleo 15 – Estágio Curricular Supervisionado I, do Curso de 
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Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, 

desenvolvida em um setor de atendimento de urgência e emergência, no período de 

setembro a dezembro de 2017, em um Hospital de grande porte da região oeste de Santa 

Catarina. O referido núcleo possui como ferramenta de gestão o Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) como proposta metodológica de ensino e aprendizagem, 

objetivando a aproximação da teoria com a prática de enfermagem. As atividades do 

PES foram desenvolvidas simultaneamente com o desenvolvimento do estágio, onde 

foram divididas e organizadas em planilhas conforme os momentos do PES, a saber: 

Normativo, Explicativo, Estratégico e Operacional. A intervenção teve duração de 45 

dias e vislumbrou potencialidades e fragilidades do setor que possuíam potencial de 

ampliação e/ou modificação. Após todas as etapas serem concluídas, formulou-se 

planilhas de controle, apresentadas ao enfermeiro coordenador e assistencial do setor e 

socializado em sala de aula com os colegas e professores do núcleo, como forma de 

contribuição para o serviço e reflexão profissional. Resultados/Discussão: A inserção 

dos discentes nos cenários práticos de atuação profissional do enfermeiro, é permeado 

por diversos fatores, incluindo a expectativa dos mesmos, fatores institucionais como 

ementa, objetivo curricular e tempo de duração do estágio. Os discentes foram recebidos 

no setor e se inserindo-se na rotina conhecendo os fluxos de trabalho, protocolos 

institucionais, aspectos ligados a assistência e gestão, bem como indicadores do setor. 

As competências que permeiam a gestão de enfermagem são desenvolvidas com maior 

enfoque nas fases finais do curso, visto os acadêmicos possuírem conhecimento mais 

ampliado acerca dos processos de trabalho do enfermeiro e organização da rede de 

atenção à saúde, adquiridos ao longo do curso. Nessa perspectiva, os estudantes de 

enfermagem são instigados a conhecer, elaborar e executar as etapas do PES, adotando 

o mesmo como estratégia gerencial. Para operacionalizar o PES, utiliza-se o referencial 

teórico de Carmem Teixeira, que organiza o PES em fases distintas no seu processo de 

operacionalização, e para o desenvolvimento das atividades desse núcleo a estrutura do 

PES, ficou organizada nos quatros momentos. A primeira etapa consiste no momento 

normativo, onde é realizado o levantamento de problemas/potencialidades através de 

observações e diálogos com a equipe. Os itens identificados são categorizados em três 

eixos, a saber: condições de saúde da população, gestão em saúde e determinantes e 

condicionantes de saúde. A segunda etapa chamada de momento explicativo, consiste 

em realizar a análise e seleção das priorizações dos problemas e potencialidades do 

setor, procurando saber quais são as causas para que esse problema e/ou potencialidade 

aconteça. Paralelo a esse momento é definido os problemas/potencialidades que serão 

trabalhados nas próximas etapas do PES. Ainda nessa etapa executa-se a matriz 

explicativa, que consiste na rede explicativa que contém as causas e as soluções dos 

problemas sob controle do distrito sanitário, controle do SUS ou para além desse, 

concluído isso passa-se para a terceira etapa nomeado de estratégico, ou seja, nesse 

momento inicia-se o planejamento de como, por quem será feito as ações de soluções 

dos problemas levantados na primeira etapa do PES, a planilha é composta por nó 

crítico, objetivos, cenários favoráveis e desfavoráveis, ação, responsável e o prazo da 

execução, nesse momento pode-se dizer que é um dos mais difíceis, pois precisa de uma 

abertura da equipe e apoio dos enfermeiros, em razão de que esses irão dar continuidade 

nas atividades propostas, em vista de que as ações deverão ser executadas por longo 

período e as estudantes iniciaram, mas não conseguirão finalizar. Partindo disso, chega-

se na última etapa do PES, chamado de operacional, momento em que se deve executar 

todo o planejamento já realizado, mas deve ter um indicador, a fonte de verificação, 

periodicidade da coleta e formas de divulgação a fim de saber se a ação deu certo e ou 

se é necessário fazer alterações. No entanto, ao longo da atividade os profissionais do 
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setor, reconheceram a importância desse instrumento e como ele pode auxiliar nas 

soluções dos problemas e para manter o que tem de melhor. Para os discentes, esse 

trabalho representou a satisfação de conseguir alcançar os objetivos traçados no início 

da atividade, além de favorecer a aproximação com a área da gestão em enfermagem. 

Durante o período de inserção no setor, paralelo as ações gerenciais, foram 

desenvolvidas atividades assistenciais, tendo uma vasta gama de experiências, pois foi 

possível aprimorar os conhecimentos teóricos aplicando na prática cotidiana, o que 

contribui para a compreensão aplicada do PES. Conclusão: Durante a realização do 

PES, percebeu-se a necessidade de mobilizar conhecimentos sobre as políticas públicas 

de saúde, saberes aprendidos nos núcleos anteriores a este, como forma de integralizar 

as habilidades que permeiam a gestão de enfermagem. Esta vivência permitiu visualizar 

as características e desafios que circundam a gestão de enfermagem, bem como a 

necessidade de aprendizagem constante sobre os processos envolvidos na elaboração, 

prestação e avaliação do cuidado. Reflete-se sobre a dimensão envolvida nos aspectos 

de gestão e gerenciamento de enfermagem, exigindo do enfermeiro habilidades diversas 

para a tomada de decisão.  

Descritores: Enfermagem; Gestão em Saúde; Planejamento em Saúde. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução:  a formação acadêmica em enfermagem oportuniza discussões e reflexões 

éticas pautados em princípios norteadores e situações vivenciadas durante a realização 

de estágios e aulas teórico práticas. Ao longo da vida acadêmica são repassados 

conceitos e metodologias as quais objetivam considerar a construção do processo ético 

na formação do profissional enfermeiro. Os princípios éticos a serem repassados são 

pautados na deontologia e na visão integradora articulando-se entre ensino, 

conhecimentos, investigação e assistência1. Diversas situações expressam a forma como 

os profissionais agem diante de práticas e saberes que envolvem aspectos éticos durante 

a prestação do cuidado. Neste direcionamento destaca-se a finitude da vida, processo 

pela qual os profissionais de enfermagem constantemente deparam-se com o 

enfrentamento, aceitação e atuação diante do limite da vida. A finitude da vida pode ser 

relacionada à vulnerabilidade, onde se entende que a vida humana é limitada, sofre com 

os danos e é uma condição da existência humana2. Nesta ocasião o paciente e seus 

familiares necessitam contar com profissionais que prestem assistência no momento de 

fragilidade, com confiança, qualidade nos cuidados que recebe e que este profissional 

esteja preparado para lidar com diversas situações que se apresentam, assumindo uma 

postura de responsabilidade, competência e humanidade1. O enfermeiro tem papel chave 

neste processo, pois este consegue estabelecer uma relação interpessoal com o paciente 

e familiar de confiança e presteza dos cuidados, possuindo um olhar mais amplo e 

integral sobre o indivíduo3. Deseja-se que os profissionais atuantes tenham bem 

desenvolvidos a capacidade de intervenção, em qualquer nível de atenção, com sentido 

ético e moral, a cerca dos questionamentos que se apresentem e as atitudes a serem 

tomadas1. Objetivos: refletir sobre o processo da ética durante o exercício profissional 

da enfermagem e como esta se relaciona com pacientes que se encontram na finitude da 

vida. Método: trata-se de um ensaio teórico, em que se busca refletir como a construção 

da ética profissional acontece, relacionando ao processo de finitude da vida, que os 

profissionais de enfermagem vivenciam através de seus pacientes, em seu cotidiano. 

Tais abordagens causam inquietações e a necessidade de se refletir sobre, provocando 

um movimento em busca destas discussões, não apenas de cunho conceitual e 

metodológico, mas além destes, como esta prática é realizada e vivenciada pelos 

profissionais. Discussão: a finitude da vida constitui parte essencial dos indivíduos, pois 

há a certeza que este processo ocorrerá. Entretanto, aceitar e lidar com este processo 
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pode ser dificultoso, quando se trata do próprio indivíduo ou de seus entes queridos. 

Quando o sujeito se depara com uma condição clínica e toma consciência de estar no 

processo de finitude, inicia-se um enfretamento em que este passa a refletir o seu 

processo de morte. Pode-se dizer que não somente envolve-se o paciente neste processo, 

mas também seus familiares, amigos e, os profissionais de saúde que vivenciam e 

acompanham todos os estágios deste processo, por vezes, participando do sofrimento e 

vivenciando-o junto da família2. Neste momento, é necessário que estes estejam 

preparados, tenham mecanismos de enfrentamento e postura profissional para lidar com 

tais situações. Estabelece-se deste modo uma relação em que deve ser encorajada a 

autonomia do paciente, desenvolvendo habilidade humanizada, para proporcionar a 

compreensão e o apoio aos sujeitos envolvidos no processo3. Os problemas éticos 

podem ser classificados em três: incerteza moral, dilema moral e sofrimento moral, 

onde cada um destes se apresenta de diversas maneiras no cotidiano e nas dimensões do 

cuidado e, para que o profissional possa lidar com isto, é necessário fazer discussões e 

reflexões constantes, visto que não há uma solução explicita ou se haverá resolução, 

buscando-se então, um recurso pautado na singularidade dos fenômenos vivenciados4. 

Por vezes, as discussões acadêmicas a cerca da ética não abordam assuntos relacionados 

a finitude da vida, não preparando os acadêmicos para lidar nestas situações. Algumas 

situações vivenciadas em campo quando da inserção acadêmica em estágios, sejam estes 

em ambiente hospitalar, conduzem ao envolvimento diante do processo de finitude. Este 

processo permite a escuta, o acolhimento e a visualização de atitudes por vezes tomada 

por profissionais de enfermagem com condutas contraditórias do que se conduz através 

da ética profissional. Estas condutas por vezes inapropriadas podem causar sofrimento 

aos familiares que estão ao entorno presenciando comentários e comportamentos 

inadequados.  Entre as diversas inquietações éticas que podem ser encontradas na 

prática, está a abstenção e a suspensão terapêutica, que é um principio ético de não 

iniciar ou não dar continuidade a um tratamento, por este não trazer mais benefícios ao 

paciente3. Neste momento então, o profissional já espera e acompanha a finitude do 

paciente, iniciando um processo de preparação de si, assim como, dos familiares. Neste 

momento pode haver comentários e falas pejorativas entre os profissionais, ao comentar 

a decisão tomada de abstenção ou suspensão para um e outro profissional. Em algumas 

ocasiões em que surgem comentários inapropriados, considera-se importante a 

sensibilização dos profissionais, bem como cautela e ponderação aos aspectos da 

humanização. Este tipo de situação, muitas vezes não é considerado em sua importância 

ética, mas como um atrito de relacionamento da equipe de enfermagem, médicos, 

pacientes e acompanhantes. A percepção desta ocorrência pode não ser bem 

compreendida pelos profissionais, portanto tem-se uma barreira na comunicação e na 

resolução destas situações4. Considerações: por conseguinte, pode-se perceber que a 

finitude da vida é uma situação delicada, requer preparação e mecanismos de 

enfrentamento e, sobretudo, atitudes e postura ética frente a esta situação da vida. A 

ética profissional é pautada durante toda a formação acadêmica e, posta a prova no 

mundo profissional. Este processo ético deve ser fortalecido frente à situação de fim da 

vida, em que a assistência de enfermagem deve ser direcionada as necessidades do 

paciente e familiares e, podendo o profissional envolver-se com o sofrimento 

vivenciado. Frente ao exposto, considera-se que o processo de ética profissional é algo a 

ser construído através de reflexões e discussões, pois o enfermeiro se depara com casos 

singulares onde não há uma resposta pré-estabelecida ou resolução do caso. Quando se 

trata de finitude da vida, poucos são os indivíduos que pensam este processo, porém que 

o profissional o vivencia constantemente. Desta maneira, considera-se que este trabalho 

concedeu reflexões pertinentes no que se trata da finitude da vida vivenciada pelos 
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profissionais de enfermagem com vistas aos aspectos éticos fundamentais para o 

exercício da profissão.  

Descritores: Enfermagem; Ética; Estágios do ciclo de vida. 
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RESUMO  

Introdução: A enfermagem contemporânea vem evidenciando o desafio de gerenciar o 

cuidado seguro e de qualidade. Nesse contexto, as atividades desenvolvidas pelos 

enfermeiros na gerencia, na coordenação, na articulação do trabalho da equipe e 

sobretudo nas ações de cuidado, necessitam de atendimento adequado e eficiente.  Para 

isso tem-se utilizado protocolos de enfermagem, que são instrumentos que agregam 

qualidade ao cuidado e orientam as condutas no processo de trabalho dos enfermeiros1. 

São considerados ferramentas de apoio teórico-prático, promovem o planejamento do 

cuidado, sistematização e padronização da prática de enfermagem2,3. Os protocolos de 

enfermagem nos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS) estabelecem as ações dos 

enfermeiros nesses serviços, atuam como documentos direcionador do profissional, 

além de respaldar suas ações destacam a consulta de enfermagem como atividade 

privativa do enfermeiro, sendo essencial para o funcionamento da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS).Objetivos: discorrer sobre a experiencia na organização do protocolo de 

enfermagem para o atendimento da demanda espontânea de usuário adulto na APS em 

um município do noroeste do Rio Grande do Sul (RS). Método: estudo descritivo tipo 

relato de experiencia das etapas para a organização e construção do protocolo de 

enfermagem na APS em um município da região noroeste do RS, com a participação de 

oito enfermeiros. Esse município possui 100% de cobertura da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), contando com oito equipes. Para fins didáticos, os encontros foram 

organizados em quatro etapas. A primeira etapa abrangeu a discussão da relevância do 

uso de protocolos de enfermagem e a escolha do tema, na segunda elencou-se e dividiu-

se os conteúdos do protocolo, na terceira ocorreu a apresentação dos conteúdos pelos 

enfermeiros participantes aos demais membros da equipe de enfermagem por meio de 

um seminário, e na quarta etapa os conteúdos foram compilados resultando no protocolo 

construído.  Resultados/Discussão: na primeira etapa houve a discussão da relevância 

do uso de protocolos de enfermagem na busca da autonomia da profissão. A 

implantação de protocolos assistenciais significa uma decisão estratégica de 

fortalecimento das práticas assistenciais. Essa iniciativa liderada pelo enfermeiro 
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representa um esforço institucional que valoriza e impulsiona a utilização da consulta de 

enfermagem pelas equipes de enfermagem. A escolha do tema, atendimento a demanda 

espontânea ao adulto, se deu devido à grande procura dessa população por serviços 

médicos sem agendamento existente na APS do município, e também pelos possíveis 

riscos aliados ao não atendimento resolutivos desses usuários. Então, tornou-se 

importante estabelecer um roteiro de ações que norteie a equipe de enfermagem no 

atendimento à demanda espontânea do adulto, tido como a pessoa com mais de 18 anos 

de idade, estabelecendo um protocolo que defina o papel do enfermeiro no atendimento 

a essa população. Cabe ressaltar que na APS do referido município a enfermagem 

realiza até então apenas a triagem para o atendimento médico desses usuários. A 

abordagem desse tema para o desenvolvimento do protocolo aconteceu após a análise 

dos problemas levantados pelas enfermeiras participantes, que de maneira conjunta 

elegeram como o de maior urgência, considerando que a sua resolutividade poderá 

melhorar de maneira significativa a qualidade do serviço ofertado a comunidade, 

proporcionando atenção integral ao usuário, permitindo a consulta de enfermagem 

fundamentada na sua cientificidade. Na segunda etapa foram relacionados os conteúdos 

que comporiam o protocolo: dor de ouvido, febre, náuseas e vômitos, dor de garganta, 

pirose, constipação intestinal, dor lombar, resfriado comum, olho vermelho, problemas 

da pele mais comuns na APS, problemas da boca mais comuns da APS e atuação da 

enfermagem nas situações e demandas da saúde mental. Essa seleção teve como base o 

Caderno de Atenção Básica (publicação do Ministério da Saúde), referente a esse tema. 

Cada enfermeiro ficou responsável pela pesquisa, estudo e construção de dois conteúdos 

do protocolo. A pesquisa dos agravos selecionados ocorreu em bases de dados 

científicos, em livros de práticas de enfermagem, em cadernos da atenção básica, bem 

como em protocolos de enfermagem já instituídos (guidelines), considerando a Prática 

Baseada em Evidências (PBE), tida como o uso consciente, explícito e criterioso da 

melhor evidência disponível na tomada de decisões sobre o cuidado ao usuário. Esta 

prática requer a integração da melhor evidência disponível na literatura à experiência 

clínica do profissional, às preferências do usuário e aos recursos disponíveis na 

instituição3.  A revisão de literatura, entendida como busca e análise crítica das 

publicações, é etapa estratégica na elaboração de protocolos. Encontrar as melhores 

evidências sobre o assunto proposto é fundamental para a construção de protocolos 

consistentes. O estudo envolveu a caracterização do agravo, sintomas, conduta, 

prescrição medicamentosa e solicitação de exames e encaminhamentos, além da 

organização do fluxo desse atendimento adaptado a realidade local. Na terceira etapa, os 

enfermeiros apresentaram o que haviam construído para os demais profissionais da 

equipe de enfermagem, visto ser fundamental que a enfermagem esteja devidamente 

sensibilizada e capacitada para o atendimento e encaminhamento das morbidades mais 

comuns, assim como identificação de sinais de alerta que possam indicar uma situação 

potencialmente grave. Esta apresentação ocorreu em um seminário organizado pelas 

enfermeiras participantes nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, contou 

com a participação de oito técnicas de enfermagem da APS local, as quais contribuíram 

na discussão e organização do protocolo. Na quarta etapa os conteúdos foram 

compilados e elaborado o protocolo municipal, com a finalidade de ser simples, prático 

para que possa ser consultado quanto a identificação de morbidades, prescrição de 

medicamentos e solicitação de exames referentes as condições descritas. O uso de 

protocolos tende a aprimorar a assistência, favorecer o uso de práticas cientificamente 

sustentadas, minimizar a variabilidade das informações e condutas entre os membros da 

equipe de saúde, estabelecer limites de ação e cooperação entre os diversos 

profissionais. Os protocolos são instrumentos legais, construídos dentro dos princípios 
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da prática baseada em evidências e oferecem as melhores opções disponíveis de 

cuidado. Conclusão/Considerações: pretende-se com esse protocolo validar a prática 

de enfermagem sobre os temas abordados. Contudo ainda é necessário mais algumas 

etapas, que estão em andamento, como a sua validação enquanto protocolo institucional 

pelo município e a aplicação na prática da consulta de enfermagem. Os encontros, as 

discussões e as trocas de conhecimentos permearam todo o processo de elaboração deste 

protocolo, absorvendo conhecimentos mútuos e integração entre os profissionais 

enfermeiros. Para além de apresentar um trabalho concluído deseja-se que este 

protocolo, já validado como documento, seja um agente motivador dos debates na 

enfermagem municipal visando sua evolução com os avanços da área de saúde. A 

experiencia foi muito exitosa, pois propiciou o crescimento pessoal, o aprimoramento 

profissional e a organização da enfermagem no município. 

Descritores: Adulto; Atenção Primária á Saúde; Enfermagem; Enfermagem no 

Consultório; Protocolo. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 
Introdução: Os jovens são a maior parte da população que praticam o exercício físico, 

porém o sedentarismo está cada vez mais atingindo essa fase, preocupando os 

profissionais da área da saúde. Com isso, buscam-se alternativas para incentivar a 

prática da atividade física, melhorando as condições de saúde, permitindo o bem estar 

físico e psicológico assim promovendo e prevenindo doenças através do esporte¹. A 

prática do esporte contribui para a melhoria de uma saúde física, tornando-a mais 

saudável, isso pode ser perceptível a longo tempo, nas alterações positivas que o 

metabolismo demonstra e em exames laboratoriais, diminuindo os índices de crianças e 

adolescentes obesos. Estudos identificam que jovens ativos ou que praticam exercícios, 

consequentemente tornam-se adultos que irão adquirir hábitos saudáveis². O bem estar 

das crianças e adolescentes é o ponto principal deste estudo, que além de trazer 

inúmeros benefícios já citados, proporciona um futuro cidadão com desenvolvimento 

social, pessoal, habilidades motoras e uma vida mais saudável, além de uma experiência 

sobre moral e bons costumes, conhecendo os direitos e deveres dos cidadãos, 

favorecendo a inclusão social destes jovens proporcionando novas amizades e 

beneficiando momentos de prazer³. Em casos da população de baixa renda o que 

preocupa são os jovens que são expostos a uma realidade onde a criminalidade é maior, 

obtendo mais vulnerabilidade destes que podem optar por se inserir no cenário da 

criminalidade.  Estes jovens precisam ser assistidos dentro da realidade em que estão 

inseridos, para poderem obter resultados efetivos e convincentes, como sugestão, é 

realizada a implementação de programas sociais, como o projeto atleta do futuro 

desenvolvido em  alguns municípios brasileiros, que vem incentivando crianças e 

adolescentes a participarem de esportes, a fim de proporcionar um futuro cidadão com 

desenvolvimento social, pessoal e habilidades motoras adequadas, tirando-os da rua e 

distanciando-os da criminalidade4. Objetivos: Relatar a experiência dos acadêmicos de 

enfermagem, no acompanhamento de crianças que fazem parte de um projeto esportivo 

municipal, através das atividades realizadas por profissionais da área da saúde de uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS) para o incentivo do exercício físico, de valores sócio 

educativos e uma vida mais saudável. Método: Estudo descritivo do tipo relato de 
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experiência, vivenciado na disciplina Estágio Curricular supervisionado II por 

acadêmicos de enfermagem da 10° fase do curso de graduação em enfermagem da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A vivência ocorreu durante o 

período do estágio em uma UBS, no município de Chapecó – SC com o intuito de 

formar um cidadão de boa índole e com uma vida mais saudável. A diretoria do esporte 

da Prefeitura Municipal de Chapecó resolveu implantar o projeto atleta do futuro, 

desenvolvido desde o ano de 2005 visa fornecer diferentes modalidades de esportes para 

crianças e adolescentes, tendo como princípio a promoção de valores sócios educativos, 

aptidão física e habilidades motoras destes jovens4. Sendo assim, o futebol é o esporte 

que foi implementado dentro da área de atuação da UBS, através do recebimento de 

incentivo e apoio da unidade por meio de um agente comunitário de saúde juntamente 

com colaboradores do campo de futebol do bairro onde residem. A atenção primária 

exerce sua função neste projeto proporcionando orientações para as crianças e 

adolescentes e realizando atividades educativas com este público, além de conferência 

de cadernetas de vacinas e aferições das medidas antropométricas para controle do 

índice da massa corpórea. Resultados/Discussão: A obesidade e o sedentarismo estão 

em constante crescimento, atingindo jovens na infância e adolescência sendo 

geralmente caracterizada pela alimentação inadequada e principalmente pela carência 

do exercício físico. Estudos comprovaram que jovens de baixa renda possuem um 

índice de obesidade e sedentarismo maior do que em jovens de classe superior5. Essas 

questões preocupantes devem ser revertidas de alguma forma, com isso, o incentivo ao 

esporte foi ganhando força, trazendo muitos benefícios para a saúde das crianças e 

adolescentes, como diminuição no peso corpóreo, melhoria da força muscular e óssea e 

consequentemente controlando a pressão arterial, gerando uma saúde mais adequada. O 

esporte é uma ferramenta muito valiosa para a construção de uma vida mais saudável, 

um grande exemplo é fornecer atividades esportivas em comunidades carentes, com a 

intenção de envolver as crianças e adolescentes distanciando-os da criminalidade e das 

drogas.  Através do estágio na UBS, verificamos que a maior parte da população que 

demanda essa unidade são famílias de baixa renda. Os profissionais de enfermagem da 

UBS conhecendo a realidade de seus usuários decidiram auxiliar na implantação do 

projeto ATLETA DO FUTURO para oferecer atividade esportiva para as crianças e 

adolescentes com o intuito de tira-las da rua, proporcionando uma atividade que ocupe o 

tempo livre da melhor maneira possível. A Unidade Básica atua no projeto, através dos 

acadêmicos de enfermagem, da enfermeira responsável pela abrangência da área e do 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) por meio da conferência de carteiras de vacinas, 

nas medidas antropométricas, orientando-os sobre diversos temas relacionados a saúde, 

tais como: alimentação saudável, ingestão de água, uso do protetor solar, hábitos de 

higiene, e registrando a participação das crianças e adolescentes no prontuário 

eletrônico utilizado na UBS, “o Winsaude”, para ter mais informações desse usuário que 

utilizam com pouca frequência a unidade de saúde.  As aulas que são realizadas no 

campo de futebol ocorrem duas vezes por semana em dois turnos, tendo em média 50 

alunos participantes. Nesse contato precoce com as crianças podemos observar que 

grande parte dos jovens que nos apresentaram a carteira de vacinas, possuía alguma 

vacina em atraso sendo orientada a atualização das mesmas na UBS para dar 

continuidade no projeto. Através dessa ligação da UBS com as crianças e adolescentes, 

a unidade adquire maior praticidade para acompanhar parte dessa população, que tem 

menor procura e utilização dos serviços de saúde. Considerações: Considera-se que as 

crianças e adolescentes são a parte da sociedade mais fragilizadas em relação a 

criminalidade, ao uso de drogas e aos efeitos da obesidade e sedentarismo, sendo assim 

é de grande valor que projetos sociais como o atleta do futuro venha a fazer parte de 
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meios sociais mais encarecidos, para assim proporcionar um futuro cidadão com um 

desenvolvimento social adequado, favorecer uma boa saúde e evitando futuras doenças 

que podem surgir com o sedentarismo e a obesidade através das ações que são 

oferecidas pela unidade, como o  projeto, que conseguiu se aproximar das crianças que 

utilizam os serviços da UBS com uma frequência reduzida podendo contribuir para 

acompanhar o seu desenvolvimento. 

 

Descritores: Unidade Básica de Saúde; Atividade esportiva; Jovens. 
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RESUMO 

Introdução: O Estágio Supervisionado em enfermagem consiste no desenvolvimento 

de atividades referentes as práticas diárias das ações enfermeiro, dentro dessas 

atividades então as ações gerencias, assistenciais, educativas e investigativas. Dessa 

forma, o estágio constitui-se em um instrumento de formação profissional em que o 

estagiário vivencia as potencialidades e dificuldades encontradas na prática durante a 

atuação profissional. O estágio supervisionado curricular I prevê que essas atividades 

sema realizada no âmbito hospitalar, dentre os campos disponíveis o escolhido para a 

realização desse relato de experiencia é a oncologia pediátrica¹. O câncer corresponde a 

doenças nas quais as células sofrem mutações e se reproduzem de forma exorbitante 

levando ao acumulo de células anormais no corpo, podendo ocorrer em qualquer parte 

do organismo. Os tumores que mais acometem as crianças e jovens até 19 anos são as 

leucemias, os do sistema nervoso central e linfomas. Também acometem essa faixa 

etária os neuroblastomas, tumores de Wilms, retinoblastomas, tumores germinativos, 

osteossarcomas e os sarcomas. No Brasil, o câncer infanto-juvenil representa a primeira 

causa da mortalidade, com 8% do total. Estima-se que, para 2018 ocorrerão 420 mil 

casos novos de câncer em crianças e adolescentes. As Regiões Sudeste e Nordeste 

apresentarão as maiores incidências com 5.300 e 2.900, respectivamente, seguidas pelas 

Regiões Centro-Oeste com índice de 1.800, Sul com 1.300 e Norte com 1.200 casos 

novos. O seu prognóstico é de 80% de cura quando diagnosticado e tratado 

precocemente. Em casos de impossibilidade de cura, faz-se necessário que o paciente 

receba terapêutica para minorar sinais e sintomas, apoio psicológico e cuidados 

paliativos, se for indicado². A assistência oncológica qualificada inicia-se no momento 

do diagnóstico, perpassando pelo tratamento com seus efeitos colaterais até dos 

cuidados paliativos. O enfermeiro ao prestar assistência ao paciente oncológico precisa 

atentar-se para além das necessidades biológicas, voltando seu olhar também as 

necessidades psicológicas, sociais e espirituais. Entender o impacto do câncer ao 

paciente, desde o momento do diagnostico, o tratamento e seus efeitos colaterais e até 

mesmo quando ele está em condição terminal, é primordial para uma assistência 

qualificada, pois dessa forma é possível traçar um plano de cuidado eficaz que auxilie o 

paciente em seu estado de saúde. ³A hospitalização está presente em diversos momentos 
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durante o tratamento oncológico, levando ao desenvolvimento de sentimentos como o 

medo e insegurança nas crianças. O hospital por ser um local novo para os pacientes, 

onde eles são privados de suas atividades diárias, seus brinquedos e seus familiares, ele 

se transforma em um ambiente e hostil, no qual elas são expostas a procedimentos 

invasivos, desconhecidos e muitas vezes dolorosos. O maior contato que as crianças têm 

no ambiente hospitalar é com a equipe de enfermagem, sendo assim, essa deve realizar 

cuidados para que a hospitalização não seja tão agressiva e intimidadora. É 

imprescindível ouvir os pacientes e entender como a eles estão se sentindo a respeito da 

experiencia da hospitalização, para assim proporcionar as intervenções possíveis, dentro 

das limitações ambientais, auxiliando a minimizar os efeitos negativos desse ambiente. 4 

A partir de uma prática vivenciada do estágio supervisionado I do curso de graduação 

em enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC OESTE), 

identificou a relevância de descrever a atuação do enfermeiro oncológico pediátrico. 

Objetivo: Relatar o papel do enfermeiro oncológico pediátrico a partir de uma vivência 

prática como acadêmica do curso de enfermagem. Método: Trata-se de um relato de 

experiência a partir das práticas vivenciadas em uma unidade oncologia pediátrica de 

um hospital escola, durante o estágio supervisionado I de um curso de graduação em 

enfermagem, no período de fevereiro a abril de 2018. Resultados/Discussão: Durante o 

período de imersão na unidade oncológica pediátrica, foi possível perceber a 

importância do papel da enfermagem na assistência ao paciente oncológico, visto que 

esses pacientes tem um grau de dependência maior da equipe de enfermagem, referente 

as queixas álgicas, aos picos febris, as transfusões sanguíneas, as administrações de 

quimioterápicos, aos exames laboratoriais, e a diversos outros procedimentos, sem 

esquecer de mencionar  que esses pacientes precisam de cuidados específicos 

relacionados ao estado psicológico que se encontram devido ao diagnóstico e aos efeitos 

colaterais da quimioterapia.  O enfermeiro que atua nessa área deve sempre 

proporcionar um ambiente acolhedor ao paciente. Além disso é de extrema importância 

que o enfermeiro esteja realizando suas ações de forma a contribuir com as ações da 

equipe multidisciplinar, ampliando o cuidado tornando-o mais efetivo, sendo assim, o 

enfermeiro deve avaliar diariamente o paciente verificando que as ações da equipe estão 

sendo resolutivas para que juntos possam traçar cuidados específicos que auxiliem na 

melhora efetiva do quadro. Para isso, são realizadas reuniões semanais para discussão 

dos casos pediátricos clínicos e, assim elaborados critérios de intervenções e cuidados, 

conforme estadiamento da doença. Além disso, há um auxílio emocional a família visto 

que esses adoecem junto com o paciente, são também privados de suas atividades 

diárias e acabam levando consigo a ideia social de que o câncer representa morte, sendo 

assim imprescindível cuidar também desses familiares. No hospital referido eles são 

inseridos ao cuidado da equipe multidisciplinar e atendidos por psicólogos e assistentes 

sociais além da própria equipe de enfermagem que auxiliam dando informações e 

tranquilizando-os quanto aos procedimentos e ao tratamento.  Considerações: Durante 

a vivência foi possível perceber a importância e o papel do enfermeiro no setor de 

oncologia pediátrica. Os pacientes têm uma maior dependência da equipe de 

enfermagem devido sua doença e seu tratamento, essa dependência perpassa as 

necessidades biológicas, pois a assistência deve ser direcionada também a saúde 

psicológica, social e espiritual, para que dessa forma as intervenções possam ser 

resolutivas e promover maior conforto ao paciente. Além disso é de extrema 

importância que os cuidados de enfermagem caminhem de forma concomitante aos da 

equipe multidisciplinar, para que dessa forma as intervenções tenham uma efetividade 

maior. Vale ressaltar a importância de estender esse cuidado aos familiares, visto que 

esses adoecem junto com os pacientes e trazem consigo a ideia de que esse diagnostico 
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acarreta em sofrimento e morte. Por estarem fragilizados acabam passando esses 

sentimentos ao paciente, por esse motivo a equipe multidisciplinar além de criar 

estratégias aos pacientes doentes devem prestar assistência também aos seus familiares, 

para que assim o cuidado possa ser integral e resolutivo garantindo uma boa assistência 

a suade a esses indivíduos.  

Descritores: Oncologia; Enfermagem; Pediatria; 

Eixo temático: Assistencial 

 

 

REFERÊNCIAS 

1 Benito, GAV et al. Desenvolvimento de competências gerais durante o estágio 

supervisionado. Revista brasileira de enfermagem [Internet], v. 65, n. 1, 2012. 

Disponível: http://www.scielo.br/pdf/reben/v65n1/25.pdf 

2 Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional do Câncer. Estimativa 2018 - 

incidência de câncer no Brasil. Disponível: http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/ 

3 Salimena AMO, Teixeira SR, Amorim TV, et al. Estratégias de enfrentamento 

usadas por enfermeiros ao cuidar de pacientes oncológicos. Rev Enferm UFSM 

[Internet]. 2013 jan-abr; 3(1): 8-16. Disponível: 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs2.2.2/index.php/reufsm/article/view/6638  

4 SILVA PLN et al. Câncer infantil: vivências de crianças em tratamento 

oncológico. Enfermagem em Foco [Internet]. v. 7, n. 3/4, p. 51-55, 2017.  Disponível: 

http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/916/346  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inca.gov.br/estimativa/2018/


79ª SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

14ª SEMANA DE ENFERMAGEM: ABEn/SC NÚCLEO CHAPECÓ 

"A centralidade da Enfermagem nas dimensões do cuidar" 

378 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA: UMA DÉCADA 

DE FORTALECIMENTO DO TRABALHO DO ENFERMEIRO 

 
BARIMACKER, Saionara Vitória1; PUHL, Janice Terezinha2; PESSOTTO, Janine Gehrke3; 

SCHNEIDER, Carise Fernanda4; KORB, Arnildo5. 

  
1Relatora. Enfermeira, Mestranda, Secretaria de Saúde de Chapecó 
2 Coautora: Enfermeira, Mestranda, Secretaria de Saúde de Palmitos 
3Coautora: Enfermeira, Mestranda, Secretaria de Saúde de Pato Branco 
4Coautora: Enfermeira. Mestranda, Secretaria de Saúde de Chapecó 
5Orientador. Biólogo. Doutor, Docente da Universidade do Estado de Santa Catarina 
 

E-mail para correspondência: saionarabarimacker@yahoo.com.br 

 

RESUMO 

Introdução: criado em 1994, o Programa Saúde da Família trouxe a lógica da 

promoção da saúde e prevenção às doenças aos serviços. Isto serviu como base 

estruturante para a Estratégia Saúde da Família (ESF), que foi instituída como a 

principal estratégia de ampliação, reorganização e consolidação da Atenção Básica 

(AB) no Brasil (BRASIL, 2006). A PNAB é resultado da experiência somada de vários 

atores envolvidos com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 2012). A Política de 2006 traz como eixos transversais a 

universalidade, integralidade e equidade, objetivando a redefinição destes princípios, 

bem como das responsabilidades em cada esfera de governo. Em 2011, a Política foi 

atualizada sem perder a sua essência, com inclusão de estratégias de apoio às equipes, 

como a flexibilização da carga horária do profissional médico e incorporação dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). A AB continuou sendo estratégia 

prioritária, constituindo-se como ordenadora na estruturação das Redes de Atenção em 

Saúde (RAS) e como principal porta de acesso do usuário no SUS (BRASIL, 2012). Em 

2017, permeada por várias discussões e incertezas, houve atualização das diretrizes da 

PNAB, que trouxe mudanças referentes a conformação e implantação das equipes, a 

cobertura do NASF (que passou a ser chamado de NASF-AB), ao teto populacional e a 

incorporação do Registro Eletrônico em Saúde, além da criação do perfil de gerente de 

Unidade Básica de Saúde (UBS) (BRASIL, 2017). Objetivo: relatar as experiências 

vivenciadas na prática do enfermeiro no SUS, fazendo um paralelo com relação a 

trajetória da PNAB, trazidas pelas mestrandas do Programa de Mestrado Profissional 

em Enfermagem na Atenção Primária à Saúde da UDESC. Método: trata-se de um 

relato de experiência sobre a trajetória de trabalho do enfermeiro na AB. 

Resultados/Discussão: as reestruturações da PNAB trouxeram mudanças significativas 

na formação dos enfermeiros. Neste sentido, no ano de 2007, as escolas de Enfermagem 
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voltaram-se ao ensino da nova política, objetivando preparar o aluno para atuar em 

consonância com as diretrizes na sua prática profissional. Este fato também ocorreu na 

escola de enfermagem pela qual as mestrandas foram formadas, que possuía um projeto 

intitulado “Diagnóstico de Comunidade”, no qual eram realizadas atividades que 

auxiliaram no entendimento da territorialização e cadastramento dos indivíduos e 

famílias de uma determinada localidade. Observou-se na prática, ainda enquanto 

acadêmicas, a importância dos conceitos da adscrição da população, do vínculo da 

equipe com a comunidade, da identificação de territórios de risco e de sua contribuição 

para a prevenção de agravos e promoção da saúde. Em 2011, quando aprovada a revisão 

da PNAB, as mestrandas já atuavam como enfermeiras na AB, e no contexto cotidiano, 

ficava evidente a consolidação e fortalecimento Política, principalmente no que dizia 

respeito à garantia de acesso e qualidade da assistência, com a instituição do Programa 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Momento em 

que, além dos princípios da universalidade, equidade e integralidade serem postos em 

prática, começam a surgir outras estratégias que contribuem para isso, sendo elas a 

Academia em Saúde, NASF, Telessaúde, Programa de Valorização dos Profissionais da 

Atenção Básica (PROVAB), dentre outros. Nesse mesmo ano, foram criadas as 

primeiras equipes do NASF. A intenção era contribuir de forma articulada e 

multiprofissional para maior resolubilidade para o trabalho da AB, no entanto, 

encontravam obstáculos em articular suas ações com as das equipes de ESF, esbarrando 

nas dificuldades de comunicação e no reconhecimento do diferentes papéis de cada 

profissional. Nesse momento, vivenciávamos um período em que a UBS configurava-se 

como a principal porta de entrada do usuário no SUS. À AB cabia a atribuição de 

gerência dos problemas e resolução da maioria dos agravos de saúde da população sob 

sua responsabilidade. Em decorrência disso, houve intensificação do fortalecimento do 

vínculo dos profissionais com o usuário. A AB passou a ser mais procurada pelos 

usuários, que começaram a compreender melhor o processo de adoecimento e de co-

responsabilização pela sua saúde. Ocorreu o aumento do número de exames preventivos 

e de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. A formação dos profissionais 

médicos também passou a se voltar para uma melhor compreensão dos objetivos da 

saúde pública. Consequentemente esses profissionais envolveram-se mais nas atividades 

da ESF, tais como grupos e reuniões de planejamento. Este fato, provavelmente se deu 

pelo fortalecimento das grades curriculares da graduação, incentivo constante das 

especializações e residências em saúde pública. Com isso, o trabalho multidisciplinar 

ganhou força, o modelo curativista, ainda que dominante, começou a ser desconstruído 

e outros profissionais ganharam autonomia na prestação de cuidados complementares. 

Nos anos seguintes, a Educação Permanente em Saúde e as capacitações foram 

fortalecidas, contribuindo na qualificação da assistência prestada. Nesse período 

também ocorreram as primeiras avaliações do PMAQ, que favoreceram a mobilização 

dos profissionais na organização da oferta dos serviços e o fortalecimento da 

participação social. A estimulação do Controle Social também fez parte das 

experiências advindas da prática nas ESF em que atuávamos, auxiliando na formação 

dos Conselhos Locais de Saúde, participação em Conselhos Municipais de Saúde, como 

também em Conferências Municipais e Estaduais. Apesar de tudo isso, nos três anos 

que antecederam a última revisão da PNAB, iniciou-se um período de contenções, 

estagnação e retrocesso na AB. Em 2017 a nova PNAB é aprovada e a revisão das 

diretrizes trazem importantes modificações para a organização da AB. São mudanças 

que ainda estão em discussão, contextualização e análise, porém, em linhas gerais, nos 

parecem ir na contramão de toda construção alcançada desde a primeira publicação da 

Política em 2006. Considerações: durante esses anos de prática profissional, observou-
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se a contribuição do enfermeiro no papel de ordenador de todas essas diretrizes que 

compõe a PNAB. Para quem vivenciou o nascimento da política, aprendendo em 

paralelo ao seu desenvolvimento, a adaptar o seu processo de trabalho, ficam claros os 

avanços em pouco mais de uma década. Como também, tem-se o entendimento de que a 

mesma, pode proporcionar meios que objetivem garantir a qualidade, continuidade e 

resolubilidade do atendimento prestado aos usuários do SUS, desde que suas diretrizes 

sejam bem definidas. Porém, na última reformulação de 2017, a PNAB apresenta 

lacunas geradoras de inúmeros questionamentos, inclusive referentes a efetivação dos 

princípios e diretrizes da própria Política.  

 

Descritores: Estratégia Saúde da Família; Políticas Públicas em Saúde; Enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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 RESUMO 
Introdução: o atendimento pré-hospitalar de urgência/emergência tem como objetivo 

transportar as vítimas de acidentes que requerem cuidados de urgência, até um 

estabelecimento de saúde mais próximo. Em Santa Catarina, esse atendimento é 

realizado pelo Corpo de Bombeiros, que além de atender a vítima no local, prestam 

atendimento de saúde imediato, garantindo por profissionais capacitados suporte à vida 

durante todo o transporte, favorecendo assim, a sobrevida das vítimas¹. Regido pela 

Portaria nº 2048/2002 do Ministério da Saúde, o serviço de atendimento pré-hospitalar 

caracteriza-se como sendo, um serviço de resgate a vítimas de traumas e múltiplas-

vítimas. Esse serviço se destaca por ser o tipo de ocorrência de maior número dentre as 

atendidas pelos componentes das guarnições de Bombeiros Militares no estado. Em 

2015, de acordo com o Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina (CBMSC), foram 

registradas, com o código “Atendimento Pré-Hospitalar”, 105.742 ocorrências desta 

natureza em todo o estado. Sendo Chapecó a cidade com o maior número de todas as 

cidades Catarinenses². O 6º Batalhão, localizado em Chapecó abrange 25 cidades. Por 

se tratar do atendimento a situações de urgência/emergência, os socorristas estão 
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constantemente expostos a agentes patológicos. De acordo com as Instruções 

Provisórias ao Manual Operacional Bombeiro Militar: Protocolo do Serviço de 

Atendimento Pré-Hospitalar, os profissionais bombeiros devem fazer uso das 

precauções padrões, com uso de equipamentos de proteção individual, tais como: luvas, 

óculos, máscara e farda com manga comprida. Os socorristas precisam estar cientes, 

tanto com suas responsabilidades no atendimento, quanto aos cuidados de 

biossegurança que visam protegê-los contra as doenças infectocontagiosas no ambiente 

de trabalho. A padronização da lavagem dos materiais visa uma melhor assistência a 

saúde no atendimento pré-hospitalar, pois assegura a qualidade dos materiais e reduz 

gastos desnecessários com compra constante de insumos, com isso esses gastos podem 

ser direcionados a outras áreas, como a qualificação dos próprios profissionais³. 

 Objetivos: elaborar protocolos de processamento de artigos e superfícies e reorganizar 

as práticas a partir da promoção da saúde no serviço de atendimento pré-hospitalar de 

um Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Métodos: Trata-se de 

um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir do olhar de uma enfermeira 

sobre a prática de limpeza e assepsia dos materiais utilizados no serviço de atendimento 

pré-hospitalar, pelo 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Chapecó/SC, Brasil. 

Utilizou-se a metodologia da problematização, na qual propõe soluções para um 

problema a partir da realidade, usando como referencial teórico o Arco de Maguerez, 

que se constitui por etapas de observação da realidade, pontos-chave, teorização, 

hipóteses de solução e aplicação à realidade.  Os dados foram coletados durante o ano 

de 2017, sob reconhecimento da coordenação da instituição. Resultados/discussões: 

dentre os atendimentos realizados pelo serviço de atendimento pré-hospitalar em 

Chapecó, 76,6% da população atendida pelo Corpo de Bombeiro, são vítimas de 

traumas. Para o atendimento dessas vítimas, os profissionais fazem uso de diversos 

materiais e equipamentos, tais como: maca rígida, encosto de cabeça, coxins, tira-

aranha, colar cervical e outros, os quais são lavados muitas vezes de forma errônea após 

sua utilização. Desse modo, notou-se a necessidade da revisão do protocolo e a inclusão 

da normatização de procedimentos padrões, para a limpeza dos materiais, com base em 

questionamentos a partir da observação da realidade vivenciada diariamente, pelas 

equipes de atendimento pré-hospitalares. O primeiro questionamento levantado foi: 

como é realizada a limpeza dos equipamentos e superfícies após sua utilização?  O 

segundo questionamento teve como questão: quais eram os produtos de limpeza usados 

para realizar a assepsia dos materiais, equipamentos e superfícies usadas no atendimento 

imediato? Com base nesses questionamentos, os profissionais informaram que a 

limpeza dos materiais era realizada pela lavanderia do hospital, o qual ficava as vítimas. 

Assim, após acondicionar as vítimas na emergência do hospital os materiais seguiam 

para sala de expurgo e posteriormente para a lavanderia do hospital. Para a assepsia 

desses materiais, fazia-se uso de água oxigenada a 3% e álcool 70%, em alguns casos, 

utilizava-se apenas água e sabão. Devido ser realizado à lavagem dos materiais no 

hospital, muitas vezes esses eram extraviados ou danificados pelo uso de água quente, 

como informado pelo Setor de Compras do Batalhão. Assim, gerava um custo excessivo 

para a instituição, pois demandava compras constantes de materiais, pelo simples fato 

de serem lavados de forma errônea num primeiro momento. A partir desses dados, foi 

realizada a segunda fase do processo de intervenção e melhoramento do 

acondicionamento dos materiais para o setor, com a elaboração e implantação do 

Protocolo de Processamento de artigos e superfícies seguindo as normas preconizadas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), destacando os conceitos e 

técnicas de limpeza e assepsia. Esse processo permeou-se através do questionamento de 

como a enfermagem poderia intervir para melhorar a eficiência na limpeza dos materiais 
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sem que houvesse tantas perdas.  Após a aprovação do projeto pelo Comandante do 6º 

Batalhão, foi colocada em prática a terceira fase, a qual consentiu na disponibilização 

do protocolo impresso na sala de limpeza, assim como no Auto Socorro de Urgência - 

ASU contendo todas as etapas do processo de limpeza e assepsia do material e 

superfície. Também foram expostos através de desenho os processos de forma 

resumida. Assim como, aquisição de saneantes padronizados e baldes para a realização 

do processamento dos materiais, equipamentos e superfícies de acordo com o protocolo, 

pelos próprios profissionais, não mais deixando em hospitais para sua lavagem. 

Conclusão/Considerações: a construção do protocolo teve por objetivo a otimização 

dos gastos públicos com materiais de uso no atendimento pré-hospitalar pelo Corpo de 

Bombeiros de Chapecó. Desse modo, pode-se garantir a técnica e o uso dos saneantes 

corretos para a limpeza dos materiais, equipamentos e superfícies, garantindo uma 

maior vida útil para os mesmos. O uso do método da problematização facilitou a 

organização do projeto e a aplicação de forma eficiente e clara para o executor e para o 

comando do 6º Batalhão que a partir da ordem de serviço autorizou a guarnição a adotar 

o protocolo como nova padronização de limpeza dos materiais. A elaboração do 

protocolo cumpriu com o intuito de compartilhar conteúdos teóricos com o propósito de 

conscientizar os profissionais da importância de sua adesão às boas práticas de 

processamento de produtos para a saúde.  

Descritores: Atendimento Pré-hospitalar; Promoção da Saúde; Enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC). Florianópolis, 2007. 
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RESUMO 
Introdução: o crescente número de mulheres que adentram o sistema prisional 

caracteriza-se, em sua maioria, como sendo mulheres jovens de 18 a 29 anos, negras ou 

pardas, solteiras, com filhos, baixo nível de escolaridade e renda familiar precária. 

Tendo como crime principal, o tráfico de drogas, com mais de 62% do total de crimes 

acometidos por mulheres no Brasil¹. O projeto Mulheres Livres tem como objetivo 

agilizar o processo de desencarceramento de mulheres gestantes ou mães de crianças 

menores de doze anos e/ou portadores de necessidades especiais, que se encontra em 

privação de liberdade.  Instituído pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 

órgão ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa surge com a 

intenção de incluir na proteção social a mulher presa egressa do sistema prisional, 

garantindo assim a sua reintegração junto à sociedade.  Esse programa tenciona, não 
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somente para a liberação dessas mulheres, mas também na criação de uma rede de apoio 

para reinserção em meio educacional, social e profissional. Regulamentado pela Lei 

13.257/2016, denominada Lei da Primeira Infância, o projeto objetiva-se a ofertar a essa 

população, assistência jurídica e treinamentos profissionais, para torná-las 

economicamente independentes garantindo a relação mãe-filho². De acordo com o 

Depen, no Brasil são mais de 42.355 femininas em situação de privação de liberdade, 

num crescente de 567% entre os anos 2000 e 2014, representando mais que o dobro em 

comparação a prisões de masculinos nesse mesmo período (220%). A prisão de 

mulheres provoca maiores consequências para a família comparada a do homem, isso 

devido à relação que a mulher possui na manutenção dos laços familiares, o qual 

influência no desenvolvimento de seus filhos. O projeto divide-se em quatro 

importantes fases: inicia-se com o levantamento de dados sobre o processo criminal a 

qual a apenada está inserida; a segunda fase avalia a situação a qual encontrará quando 

for liberta; a terceira julga e concede liberdade; e quarta e última fase oferecerão 

assistência integral através dos CRAS e CREAS, e também capacitações para que 

cheguem ao mercado de trabalho, com uma profissão, SUS, SUAS e educação. Essa 

última fase consistirá, em manter contato direto com a apenada e a família, através de 

centrais de alternativas penais e serviços de referência aos egressos, na qual será 

garantido a essas mulheres abrigo, documentação e alguns benefícios relativos à 

assistência social. Esse projeto também possibilitará a redução de gastos públicos, 

gerados para manter essas mulheres em cárcere privado, sendo também um dos pilares 

que consiste esse programa.  Como referido pelo Ministério da Justiça, além de manter 

mãe e filhos próximos, o Mulheres Livres pretende diminuir cerca de 38 milhões de 

reais gastos por mês, para manter essa população alocada no sistema carcerário 

brasileiro. O projeto atenderá inicialmente, mais de 16 mil mulheres que se encontram 

no regime provisório, fechado, semiaberto e aberto. O programa funciona com o apoio 

das Defensorias Públicas do país, órgãos federais e estaduais, além do Judiciário e 

empresários brasileiros.  Santa Catarina é o segundo estado a implantar o projeto piloto 

que se estenderá por todo o país. Responsável por realizar o levantamento dos dados das 

mulheres privadas de liberdade no estado, a Penitenciária Agrícola de Chapecó conta 

com o serviço de Projetos Especiais, o qual está colocando em prática o projeto 

Mulheres Livres do Governo Federal. Atualmente, o estado possuí 1.054 mulheres 

privadas de liberdade divididas entre regime provisório, semiaberto e fechado. Parte 

dessas são mães com filhos menores de doze anos e gestantes, público alvo deste 

projeto3. Objetivo: relatar a importância da experiência vivenciada por uma enfermeira 

e uma acadêmica no planejamento e ação de um projeto que visa caracterizar e 

proporcionar proteção e inclusão social da mulher presa e egressa do sistema prisional. 

Método: trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a 

partir de vivências de uma enfermeira e uma acadêmica do curso de Enfermagem na 

Penitenciária Agrícola de Chapecó (PACH). As vivências ocorreram na implementação 

do projeto Mulheres Livres, nos municípios catarinenses onde encontram-se 

penitenciárias e presídios, nos quais estão alocadas as mulheres privadas de liberdade 

gestantes e/ou com filhos menores de doze anos. Resultados: Santa Catarina é o 

segundo estado brasileiro a implantar o projeto piloto que proporcionará liberdade a 

mulheres que encontram-se na privação de liberdade. O programa está na fase inicial, 

ou seja, no levantamento dos dados sobre as questões socioeconômicas de cada 

apenada. O estado conta com 1.054 femininas em situação de cárcere privado, desse 

total, 34,4% (n=363) são mulheres em regime provisório, 38,9% (n=410) em regime 

fechado e 26,7% (n=281) em regime semiaberto. Dentre as faixas etárias 41,5% (n=437) 

possuem idade entre 18-30 anos, 57,1% (n=602) entre 31-60 anos e 1,4% (n=15) com 
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60 anos ou mais de idade. Com relação à cor da pele, 60,5% (n=638) possui cor branca, 

29,2% (n=308) são pardas, 9,4% (n=99) mulheres negras, 0,8% (n=8) amarelas e 0,1% 

(n=1) não foram informadas sobre a coloração da pele. Outros aspectos avaliados foram 

o estado civil e a escolaridade, no qual dentre os estados civis destacam-se: 39,6% 

(n=417) são solteiras, 39,1% (n=412) união estável, 8,7% (n=92) são casadas, 4,2% 

(n=44) não informaram, 3,5% (n=37) viúvas, 3,1% (n=33) são separadas e 1,8% (n=19) 

são divorciadas. Com relação à escolaridade: 43,3% (n=456) não concluíram o ensino 

fundamental, 15,7% (n=165) concluíram o ensino fundamental, 16,7% (n=176) 

concluíram o ensino médio, 13,8% (n=146) não finalizaram o ensino médio, 2,2% 

(n=23) não concluíram o ensino superior, 1,7% (n=18) estão sendo alfabetizadas, 2,2% 

(n=14) possuem ensino superior completo, 1,3% (n=14) estão cursando o ensino 

fundamental, 1,2% (n=13) cursando o ensino médio, 1% (n=11) são analfabetas, 0,6% 

(n=6) cursando o ensino superior, 0,2% (n=2) não informaram o grau de escolaridade e 

0,1% (n=1) possuí pós graduação. Das ações básicas para a execução desse projeto 

estão previstas cinco fases, iniciando por grupos prioritários. Desse modo, a primeira 

fase monitorará aproximadamente 176 mulheres com filhos de até 12 anos ou gestantes 

que receberão o Habeas Corpus (HC) coletivo, posteriormente, serão as mulheres 

monitoradas eletronicamente, que atualmente são aproximadamente 47 femininas; na 

terceira fase serão monitoradas as mulheres que encontram-se no regime semiaberto, 

aproximadamente 281; quarta fase as mulheres privadas de liberdade do regime 

fechado; e finalizando com o quinto grupo, que são mulheres, aproximadamente 194, 

que já encontram-se no regime aberto e egressas. Desse modo, serão acompanhadas 

todas as mulheres com intuito de inserir essas na sociedade e mercado de trabalho e 

assim, que não retorne ao sistema prisional. Conclusão: o projeto Mulheres Livres 

constitui como um dos pilares para tornar as mulheres gestantes e/ou com filhos 

menores de doze anos, libertas do sistema carcerário. Esse projeto tem como objetivo 

assegurar o direito a dignidade humana, e também incluir essas mulheres no mundo do 

trabalho, com acolhimento de modo humanizado, atendendo seus direitos e 

necessidades. Como a mulher é o principal elo familiar, o programa prioriza o retorno 

dessas para suas famílias, garantindo que consigam sobreviver e cuidar de seus filhos de 

modo, que não busquem mais no crime sua fonte de renda.  

Descritores: Prisioneiro; Projeto; Promoção da Saúde; Enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: Formar profissionais de saúde sob a perspectiva da integralidade constitui 

uma proposta desafiadora, uma vez que significa a ruptura não só com o modelo 

tradicional de formação como também implica na reorganização dos serviços e na 

análise crítica dos processos de trabalho1.  Em sentido disto, o curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – Unochapecó, 

pautado no descrito e comprometido com as mudanças paradigmáticas que vêm 

ocorrendo na formação em saúde1, em seu componente curricular Estágio Curricular 

Supervisionado II (ECS-II), realiza uma Prática Assistencial (PA), em cenários de 

atuação do enfermeiro. A PA, consiste em um processo de reflexão dos passos a serem 

realizados, antes de sua aplicação; é um fazer reflexivo, consciente. É uma reflexão 

sobre o cotidiano do trabalho, com vistas à uma assistência de qualidade, fundamentada 

teoricamente2. Compreende-se que a realização da PA, vai ao encontro, das mudanças 

educativas que os cenários de aprendizagem apresentam hoje como ambientes onde a 

teoria e a prática edificam uma enfermagem profissional, atual e comprometida com a 
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realidade humana e social3. Neste sentido no ECS-II, um grupo de estudantes, sob 

supervisão docente optou pela realização de uma PA com adolescentes em uma escola 

de ensino fundamental, considerando que é basilar que o atendimento à saúde do 

adolescente ultrapasse os muros dos hospitais e centros de saúde e envolva a 

participação de outros setores da sociedade4. Destaca-se ainda, que a escola está 

vinculada ao Programa de Saúde na Escola (PSE) o qual prevê a integração e a 

articulação permanente entre as políticas de educação e de saúde4. Para as atividades 

com este grupo, optou-se pela implementação de ações de promoção à saúde sexual e 

reprodutiva, sendo este um dos eixos do PSE. Optou-se por esta temática pois nota-se 

que o sexo e a sexualidade na adolescência, embora sejam bastante explorados no meio 

científico, ainda carecem de estudos voltados para a comunidade escolar. Assim, faz-se 

necessário refletir acerca de meios para abordá-los, visto que cada vez mais os 

adolescentes iniciam cedo sua vida sexual, sem cuidados contraceptivos, expostos à 

gravidez, à paternidade precoce e as infecções sexualmente transmissíveis5. Objetivos: 

Relatar a experiência de promoção a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes em uma 

escola de ensino fundamental, por meio de uma prática assistencial. Método: Relato de 

experiência, de uma PA desenvolvida no ECS -II, do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó. 

Inicialmente, no segundo semestre de 2017, realizaram-se trinta horas de observação do 

ambiente de prática e a construção do projeto. E neste primeiro semestre de 2018, está 

em andamento a PA e o relatório de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. O cenário 

da prática, trata-se de uma escola municipal de ensino fundamental, inserida no 

Programa de Saúde na Escola (PSE).  A proposta da PA é um processo sistemático 

realizado com base no diagnóstico situacional da realidade, e envolve uma intervenção 

prática com vistas às mudanças da realidade assistencial em saúde; a proposta, 

dependendo do seu foco, pode ser de caráter educativo, assistencial ou gerencial2.Desta 

forma, inicialmente foi realizada a observação do cenário por trinta horas e a partir disto 

realizado o plano de ação de caráter educativo, com vistas a promoção a saúde sexual 

reprodutiva de adolescentes. Quanto aos participantes mediante autorização prévia da 

escola e responsáveis, foram convidados 170 estudantes, na faixa etária dos 10 aos 19 

anos, destes 23 aderiam as ações de promoção à saúde as quais ocorreram em seus 

contra turnos de aula. Para os alcances do objetivo da prática assistencial, forma 

realizados rodas de conversa, com encontros semanais, onde discutiram-se temas 

referentes a educação em saúde enfocados na saúde sexual e reprodutiva. Para as 

atividades foram utilizados materiais áudio visuais bem como metodologias ativas como 

mapas conceituais e dinâmicas de grupos. Os encontros foram registrados em diários de 

campo, os quais fundamentaram as ações. A PA encontra-se em execução ainda e prevê 

a visitação a universidade e um encontro com os familiares e ou responsáveis. 

Resultados/Discussão:  A PA, encontra-se em fase de execução, contudo destaca-se os 

relevantes resultados obtidos até o momento, quanto às questões teóricas, práticas e 

organizacionais, sendo que com os estudantes foram realizadas quatro oficinas até o 

momento. Inicialmente, para a aproximação com o cenário de atividade, foi necessário 

estabelecer estratégias para vincular-se aos participantes das atividades, desta forma em 

um primeiro momento houve uma discussão entre a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) do território, membros da escola, graduandos em enfermagem e seus docentes, 

deste encontro emergiu a proposição para a abordagem ocorrer na escola por meio de 

Rodas de Conversa, no contra turno de aula sendo as rodas de adesão voluntária. Desta 

forma, a escolha pela escola como cenário das atividades mostrou-se favorável, uma vez 

que, por se tratar de ambiente do cotidiano dos adolescentes, onde permanecem boa 

parte do dia, sentiram-se seguros para expressar suas dúvidas, medos e sentimentos. 
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Quanto a adesão as atividades mesmo somente 13,5% dos estudantes da escola 

participarem considera-se que estes poderão atuar como multiplicadores em suas 

turmas.  A modalidade proposta de aprendizagem compartilhada, por meio de atividade 

grupal das Rodas de Conversa, propicia aos participantes um ambiente acolhedor de 

aprendizagem estimulante, visando à criatividade na busca de soluções4. Quanto ao 

tema da abordagem a saúde sexual e reprodutiva, sabe-se que o assunto representa 

grande preocupação para a saúde pública do país, devido aos elevados índices de 

gestação na adolescência e o alto risco de infecções sexualmente transmissíveis4. 

Decorre daí a importância de focalizarmos o conhecimento e a adoção de métodos 

contraceptivos por essa população, não só pela influência que isso tem na gestação 

adolescente como também para prevenir doenças4. Outro ponto relevante, observado foi 

a predisposição de muitos profissionais em consolidar o PSE e colaborar com as 

atividades de promoção à saúde. Conclusão/Considerações: Podemos considerar que 

esse tipo de intervenção se faz necessário para que os adolescentes se tornem 

multiplicadores de saberes e conhecimentos no que se refere a sua saúde, bem como a 

responsabilização pelo seu autocuidado. Sendo assim, considera-se positiva a 

participação dos adolescentes, tendo em vista a adesão as Rodas de Conversa, bem 

como o estabelecimento de um espaço de reflexão e de compartilhamento de saberes, 

construído em conjunto com base nas vivências singulares, tanto dos acadêmicos quanto 

dos estudantes da escola. 

 

Descritores: Enfermagem; Saúde do Adolescente; Educação em Saúde; Saúde Sexual e 

Reprodutiva. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: A atenção à saúde da família (SF) é uma estratégia capaz de consolidar as 

propostas do Sistema Único de Saúde (SUS) e de fortalecer a atenção básica (AB).  Por 

meio da SF os trabalhadores da saúde podem se aproximar da vida das pessoas e assim 

prestar uma assistência digna e humana nos diferentes ciclos de vida1. A criança é 

considerada uma das prioridades no Brasil, em suas políticas públicas de saúde, devido 

a vulnerabilidade a que está exposta durante o processo de crescimento e 

desenvolvimento. Neste sentido, por meio de ações de promoção, prevenção e 

reabilitação, busca-se a consolidação da atenção à saúde  da criança a fim de garantir a 

redução da morbimortalidade por causas evitáveis e consequentemente melhorar a 

qualidade de vida desta população. Observa-se que a atenção à saúde da criança vem 
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sofrendo diversas transformações em decorrência da mudança de perfil epidemiológico, 

bem como alterações nos modelos assistenciais, e avanços científicos e tecnológicos2. 

Ao considerar que os processos de trabalho dos enfermeiros tornam-se cada vez mais 

complexos, destaca-se a relevância da criação de protocolos que orientem, normatizem 

e proporcionem segurança e qualidade no desempenho das atividades3. A construção de 

protocolos estabelece a padronização de condutas, o favorecimento de indicadores de 

processo e resultados, a disseminação de conhecimento e a comunicação profissional. O 

protocolo de enfermagem em saúde da criança tem a finalidade de aprimorar a 

assistência de enfermagem, indicando as melhores condutas a serem tomadas em 

relação à saúde da criança, buscando assim garantir um atendimento individualizado, 

personalizado, coletivo ou grupal, embasado na integralidade e holísmo. Objetivos: 

Descrever as etapas da construção do protocolo de enfermagem da atenção básica para a 

saúde da criança no município de Chapecó/SC. Método: Trata-se de um relato de 

experiência sobre a construção do protocolo de enfermagem em saúde da criança, no 

período de março a outubro de dois mil e dezessete. A coordenação da AB do município 

solicitou a colaboração dos profissionais para a construção de protocolos assistenciais, 

então foram  criadas comissões segundo as prioridades epidemiológicas e linha de 

cuidado (atenção à saúde da criança, atenção à saúde da mulher, assistência ao pré-natal 

de baixo risco e protocolo de enfermagem para hipertensão e/ou diabetes). Os 

enfermeiros, onze integrantes das quatro comissões participaram de encontros 

quinzenais organizados e conduzidos pela Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC) Oeste, por meio do programa de extensão “Fortalecendo Redes na Atenção à 

Saúde do município de Chapecó” em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 

abordando as etapas da elaboração dos protocolos e orientando sobre o processo de sua 

construção a partir do referencial teórico pautado nas práticas baseadas em evidência 

(PBE). Participaram deste processo quatro enfermeiras da atenção básica, que 

desenvolveram o protocolo em nove etapas. Resultados/Discussão: Na etapa (I) foi 

realizada uma oficina sobre como produzir um protocolo assistencial a partir da PBE, 

sua relevância para a atenção a saúde da população. A etapa (II) contemplou a pesquisa 

em base de dados e busca de protocolos do Ministério da Saúde e protocolos de 

enfermagem de outros estados do Brasil já validados pelo Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN). Para a etapa (III) foram elencados os principais temas a serem 

abordados no referido protocolo, entre eles a visita domiciliar ao recém-nascido, 

consulta de enfermagem à saúde da criança, imunizações, alimentação saudável, 

prevenção de acidentes na infância. A etapa (IV) consistiu na validação do conteúdo 

utilizado para compor o protocolo de saúde da criança propriamente dito. Na etapa (V) 

ele foi revisado pelas enfermeiras da gerência da AB. Para a etapa (VI) realizou-se a 

aprovação do protocolo pelos enfermeiros coordenadores em reunião de coordenação, 

onde o mesmo foi aprovado. Na etapa (VII) ele foi apresentado na reunião do Conselho 

Municipal de Saúde (CMS) do dia vinte e um de novembro de dois mil e dezessete, 

sendo aprovado por unanimidade, conforme ATA número 128 e Resolução nº210 de 

quatro de dezembro de dois mil e dezessete. Salienta-se que o CMS constitui-se como 

um espaço público que atua na formulação de estratégias e no controle da execução das 

políticas de saúde na instância correspondente. Pressupõe-se que a participação da 

sociedade deva ser acolhida pelo Estado como forma de controle social e interferência 

na definição e desempenho das políticas públicas. Ainda, são corresponsáveis pela 

discussão, reflexão, resolução e decisão da melhoria das ações ou práticas de saúde na 

esfera municipal4 .  A etapa (VIII) consistiu na capacitação dos enfermeiros da AB para 

uso do protocolo qual foi realizada no dia primeiro de março de dois mil e dezoito. A 

etapa (IX) tratou da implantação do protocolo em todas as unidades de saúde do 
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município. Todo protocolo de saúde tem por objetivo ampliar a resolutividade da 

assistência, com enfoque clínico e de gestão do cuidado, subsidiando a tomada de 

decisão qualificada pelos profissionais, e de acordo com os aspectos essenciais do 

cuidado na atenção básica5. Assim sendo, busca-se na atenção à saúde da criança 

promover uma interação entre serviços – profissional – família e comunidade, para 

consequentemente refletir acerca do acesso e da oferta de serviços na rede de atenção à 

saúde da criança2. Pensando nisso, os capítulos que compuseram o protocolo foram: 

visita domiciliar; primeira consulta do recém-nascido; consulta de enfermagem; exames 

complementares em crianças assintomáticas; imunizações; alimentação saudável; 

prevenção de acidentes; proteção e cuidados para crianças e suas famílias em situação 

de violência; rede de cuidado e proteção social; assistência de enfermagem a queixas 

comuns na infância; grupos educativos em saúde da criança e atribuições dos 

profissionais da atenção básica em relação à saúde da criança. O maior destaque deste 

protocolo foi a consulta de enfermagem, pois abrange a sistematização da assistência, de 

forma global e individualizada, identificando demandas e necessidades da criança e sua 

família no processo saúde- doença.Conclusão/Considerações:As crianças necessitam 

de um olhar atento e cuidadoso dos profissionais da saúde. Elaborar o protocolo de 

saúde da criança proporcionou o desafio de definir quais os temas possibilitariam 

abordar orientações e condutas que buscassem contemplar as reais necessidades das 

crianças e a continuidade do cuidado, bem como proporcionar uma assistência de 

enfermagem mais qualificada e padronizada. Além disso, o protocolo contribui para 

auxiliar os profissionais a planejar suas ações sustentadas no vínculo com as famílias, 

corresponsabilidade e acolhimento desta população a partir do reconhecimento de sua 

realidade, seu contexto de vida, e suas demandas e necessidades em saúde. A construção 

do protocolo oportunizou também o fortalecimento da integração entre ensino e serviço 

de saúde, possibilitando aprofundar os preceitos da PBE bem como dos aspectos éticos 

e legais da Enfermagem, assegurando uma assistência segura e qualificada na AB.  

Descritores: saúde da criança, atenção primária à saúde, protocolos de enfermagem. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO  

Introdução: O Centro Cirúrgico (CC) se caracteriza como uma unidade hospitalar onde 

são executados procedimentos anestésico-cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, tanto 

em caráter eletivo quanto emergencial. Marcadamente de intervenções invasivas e de 

recursos materiais com alta precisão e eficácia, requer profissionais capacitados para 

atender diferentes necessidades do usuário diante da elevada densidade tecnológica e o 

conhecimento especifico desse setor e também a variedade de situações que lhe 

conferem uma dinâmica autêntica de assistência em saúde¹. O Centro Cirúrgico é 

considerado um cenário de alto risco, onde os processos constituem-se em práticas 

complexas e, interdisciplinares, como forte dependência da atuação individual e da 

equipe em situações ambientais dominadas por pressão e estresse². A utilização de 

instrumentos para a promoção de segurança e prevenção de eventos adversos no Centro 

Cirúrgico identifica que a equipe de enfermagem contribui consideravelmente com 
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registros indispensáveis para o desenvolvimento de ações com segurança para com o 

paciente, e cabe ao enfermeiro, enquanto gestor, líder, adotar e estimular tais iniciativas. 

Os enfermeiros se deparam com desafios ao organizar as diferentes interfaces que 

compõe o seu processo de trabalho, implicando no gerenciamento do cuidado de 

enfermagem no transcorrer de todo período perioperatório, iniciando no pré-operatório, 

no transoperatório até o pós-operatório, demandando com isso conhecimento e 

habilidades inerentes a esse setor. Esta condição compreende a demanda de 

coordenação de fluxo de pacientes, dos insumos e da equipe de saúde no CC, durante a 

realização do cuidado, influenciando e sendo influenciado por ele³. Objetivos: 

Identificar as diferentes formas de cuidar do enfermeiro no Centro Cirúrgico e sua 

relação com o contexto institucional. Método: Trata-se de um Relato de Experiência 

ocorrido no primeiro semestre de 2018, durante o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado I que ocorre na 9° fase do curso de Enfermagem da Universidade do 

Estado de Santa Catarina. A disciplina oportuniza vivenciar e atuar em um setor 

especifico de sua escolha, e com isso desempenhar o papel do enfermeiro em sua 

complexidade. Particularmente escolhi o setor do Centro Cirúrgico por tratar-se de um 

setor que vivencia a mudança constantemente, e atua diretamente com uma equipe 

multiprofissional. Proporciona o exercício do raciocínio clínico, crítico, fortalecendo o 

conhecimento e habilidades de gestão e gerenciamento assim como possibilitando a 

vivência de diferentes relações interpessoais. Resultados/Discussões: O enfermeiro 

desenvolve o papel de gestor, líder e faz bom uso da ferramenta de gestão para o bom 

andamento do setor, desenvolvendo uma série de estratégias para superar dificuldades 

assim como gerenciar fragilidades e conflitos do mesmo. Dessa forma, as atividades 

gerenciais desenvolvidas pelo enfermeiro podem ser identificadas e destacadas como o 

gerenciamento de materiais, gerenciamento da equipe de enfermagem e articulação do 

trabalho da equipe multiprofissional. A articulação do trabalho de enfermagem com os 

demais serviços de apoio para a providência de recursos materiais tendo em vista a 

concretização, a qualidade e a segurança dos procedimentos no Centro Cirúrgico, como 

um desafio para os enfermeiros4. A acerca dos materiais utilizados em Centro Cirúrgico 

que apontam fatores como precariedade de recursos materiais, os equipamentos 

deficientes e o instrumental insuficiente diante dos procedimentos como as principais 

causas dos conflitos entre a equipe multiprofissional. Contudo, destacam-se como 

estratégicas: o enfermeiro ter conhecimento sobre sua equipe e espaços para discussões 

coletivas entre as diferentes equipes que atuam no Centro Cirúrgico para a construção 

de alternativas viáveis da gestão dos recursos materiais, tendo em vista a otimização do 

tempo e dos recursos disponíveis, contando com instrumentos de comunicação mais 

eficientes entre os diferentes serviços de apoio do Centro Cirúrgico. O enfermeiro, 

enquanto responsável pelo gerenciamento do período transoperatório do paciente, 

necessita ter ciência de que as intercorrências com instrumentais e demais equipamentos 

incorrem diretamente na qualidade e na segurança assistencial, também produzindo 

impacto na rotina de todos os profissionais envolvidos, como um efeito cascata. 

Devemos mencionar que foram observados assuntos relacionados as limitações e 

desafios dos enfermeiros com o trabalho da equipe de enfermagem, onde podemos citar: 

dificuldades na compreensão e integralidade do cuidado; situações imprevisíveis nos 

procedimentos cirúrgicos; ruídos de informação; espaço físico insuficiente; quantitativo 

de pessoal insuficiente para a demanda; realocação constante dos profissionais de 

enfermagem no transoperatório; demandas situacionais da gestão de pessoal e um 

contexto de ansiedade e tensão. As atividades gerenciais do enfermeiro no Centro 

Cirúrgico requerem de modo peculiar: agilidade de tomadas de decisões, conhecimento 

técnico-científico, organização e planejamento das atividades, habilidade em trabalhar 
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em equipe, flexibilidade e comunicação eficiente com os demais profissionais. 

Enfatizamos que o conhecimento técnico-cientifico, sobressai diante de profissionais 

que exercitam a educação permanente em enfermagem, onde os mesmo precisam 

acompanhar as modificações, as singularidades e as pluralidades apresentadas nos 

cenários onde o enfermeiro atua, demandando planos capazes de atender ou solucionar 

as constantes tensões e evoluções. Podemos enfatizar que o enfermeiro no Centro 

Cirúrgico, além do trabalho com instrumentais e equipamentos, atua diretamente junto 

ao paciente, desde a sua admissão até a transferência, fato, que atribui a construção de 

vínculos de satisfação e comprometimento com o mesmo. Conclusões/Considerações: 

Os desafios e limitações apresentadas nesse relato de experiência foram encontrados nas 

atividades gerenciais das enfermeiras que atuam no Centro Cirúrgico. Resultam muitas 

vezes das condições da própria ambiência, que tem como característica particular, a 

imprevisibilidade e a necessidade constante de (re)planeamento e (re)organização de 

ações. Esta problemática se intensifica quando ocorrem obstáculos como a deficiência 

de materiais e equipamentos, ruídos de comunicação, desgastes físico e emocional dos 

trabalhadores e ainda uma grande e marcante limitação da equipe médica na 

compreensão do trabalho da enfermagem. O hospital por proporcionar atividades 

universitárias favorece uma verdadeira inserção dos acadêmicos nos setores, 

promovendo uma formação condizente ao sistema de saúde atual, apontando a realidade 

assistencial a qual posteriormente estarão inseridos para que se aproximem da prática e 

ainda estejam preparados para a resolução de problemas e a busca do conhecimento 

técnico-cientifico. Nesse sentido busca-se estimular estudos em busca de constituir 

ações para tais enfrentamentos apontados. Percebeu-se também, que os profissionais de 

enfermagem têm uma visão positiva da importância do enfermeiro enquanto gestor do 

centro cirúrgico, gerenciando não apenas a equipe, mas, também, os procedimentos 

realizados no setor. 

Descritores: Centros Cirúrgicos; Gestão em Saúde; Enfermagem; Enfermagem 

Perioperatória; Administração Hospitalar. 

Eixo temático: Assistencial  
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RESUMO 

Introdução: O Sistema Nervoso (SN) representa uma rede de comunicação do 

organismo e executa três funções básicas: sensorial, função integrativa e função motora. 

Sua divisão é feita em Sistema Nervoso Central (SNC) que é constituído pelo encéfalo e 

pela medula espinhal e o Sistema Nervoso Periférico (SNP) que é formado por 

nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal e que tem como função 

conectar o Sistema Nervoso ao resto do corpo.1 Das várias patologias que afetam o 

sistema neurológico, as que se destacam são as doenças vasculares como o Acidente 

Vascular Encefálico (AVE) ou “derrame cerebral” e as lesões medulares como as 

paralisias e paraplegias. Das sequelas ocasionadas pela ocorrência dessas enfermidades 

encontra-se a perda ou diminuição da capacidade de movimentação de membros ou 
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alguma parte do corpo, que consequentemente acabam por necessitar de auxílio para 

movimentar-se ou desempenhar atividades do dia-a-dia. Dentro de um ambiente 

hospitalar, os pacientes restritos ao leito por um longo período e com dificuldades 

sensoriais ou motoras, cognitivas prejudicadas e de mobilidade são indivíduos em risco 

para desenvolver algum tipo de Lesão por Pressão (LPP).2 A Lesão por Pressão é um 

dano na pele e/ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente ocorre sobre uma 

proeminência óssea ou está relacionada ao uso de dispositivo médico ou de outro 

objeto. A lesão provém do resultado da pressão intensa e/ou prolongada em combinação 

com o cisalhamento do local. Ainda, é caracterizada como um evento adverso e 

representa importante desafio para o cuidado em saúde e enfermagem por contribuir 

com o aumento da morbidade, da mortalidade, custos do tratamento de saúde e afetar 

uma grande quantidade de pessoas. Com isso, no Brasil, o Ministério da Saúde, através 

da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente, no qual um dos objetivos é a diminuição da ocorrência da LPP.3 4 

Objetivos: Destacar a importância e os cuidados básicos de Enfermagem para a 

prevenção de Lesão por Pressão (LPP) em pacientes restritos ao leito em um setor de 

Neurologia, a partir da vivência enquanto acadêmica durante o período do Estágio 

Supervisionado I. Método: Trata-se de um relato de experiência vivenciado em um 

hospital público do estado de Santa Catarina em um setor de Neurologia por meio das 

atividades do Estágio Supervisionado I, do nono período do curso de Enfermagem da 

UDESC, que tem como principal objetivo oportunizar, capacitar e desenvolver 

habilidades e competências dos acadêmicos para a prática e exercício de gestão e 

gerenciamento em saúde e enfermagem na atenção hospitalar. Resultados/Discussão: 

Durante o período que estive no setor de neurologia, pude perceber e acompanhar que a 

maioria dos pacientes internados são aquelas vítimas de Acidente Vascular Encefálico 

(AVE) ou que tiverem alguma lesão medular e que devido ao trauma que apresentam a 

maioria estão restritas ao leito com a mobilidade prejudica ou incapazes de movimentar-

se sozinhos, como principalmente alternar a mudança de decúbito sem auxílio. Com 

isso, a chance de provocar uma lesão por pressão aumenta, pois dependendo do grau de 

gravidade do trauma muitos pacientes quando o decúbito é alternado não conseguem se 

manter de tal forma pois sentem dor ou possui alguma outra queixa, como a ansiedade, 

dificuldade em respirar que consequentemente pode influenciar negativamente na 

saturação de oxigênio e alterações nos sinais vitais. Devido a isso, alguns cuidados e 

ações são feitos para ter controle de pacientes com risco maior de desenvolverem LPP, 

inicialmente é utilizado a Escala de Braden que tem como objetivo promover a 

prevenção da ocorrência de LPP e outras lesões da pele que analisa seis principais 

fatores de risco: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção 

e cisalhamento, cada um desses fatores é pontuado de 1 a 4 e ao final da soma é 

classificado em risco baixo, moderado ou elevado. Ainda, durante a admissão do 

paciente no setor, a pele é inspecionada a procura de lesões já existentes ou não. Logo, 

quando os pacientes são acolhidos, a prescrição de enfermagem é feita e liberada e 

pacientes que são restritos ao leito são os que geralmente necessitam de banho de leito e 

é utilizado como rotina após banho a hidratação com creme (Trixo-Lind Pure) que 

minimiza a irritação e ressecamento da pele, além da reavaliação e inspeção cutânea, 

principalmente em locais do corpo que as lesões são mais comuns. Durante o período 

que o paciente está internado, é utilizado colchão pneumático que auxilia na prevenção 

de escaras, outro cuidado é a troca das roupas de cama, geralmente após o banho (ou 

quando necessário) mantendo-as sem rugas e secas. A mudança de decúbito é feita de 

acordo com o quadro que o paciente apresenta, mas havendo ou não a mudança, 

geralmente é utilizado travesseiros e/ou coxins como apoio para evitar o cisalhamento 
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das regiões. Esses cuidados são feitos diariamente e no maior parte dos casos auxilia na 

prevenção das lesões, e quando acontece algum tipo de lesão, assim que identificada, a 

Comissão de Prevenção de lesões de pele é contatada para avaliar e prescrever os 

cuidados necessários. Considerações: A equipe de enfermagem está presente durante 

grande parte do tempo de hospitalização do paciente e o profissional de enfermagem é 

um dos principais cuidadores dos pacientes que estão restritos ao leito, principalmente 

quando há conhecimento da probabilidade de desenvolverem uma lesão por pressão. 

Devido a isso, é importante que a equipe esteja alerta diariamente quanto à inspeção e se 

há alterações cutâneas, além de manter os cuidados de prevenção, principalmente 

hidratação da pele e do paciente, mudança de decúbito, higiene corporal adequada e 

manter rouparia sem rugas e secas. Além disso, é de extrema importância lembrar que o 

desenvolvimento de alguma LPP é multifatorial e que o desenvolvimento de lesões é 

geralmente prolongado e gera gastos para as instituições.5 Por isso, medidas de 

prevenção devem se feitas juntamente com a equipe multidisciplinar com o intuito de 

adquirir os melhores resultados visando contribuir para a qualidade de vida dos 

pacientes, otimizando cuidados e principalmente qualificando a acolhida e assistência 

de enfermagem durante o processo de hospitalização.  

Descritores: Lesão por Pressão; Cuidados de Enfermagem; Neurologia. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer do colo uterino 

é o terceiro mais incidente na população feminina brasileira, e representa a quarta causa 

de morte de mulheres por câncer no Brasil1. A alta incidência dessa neoplasia é 

resultado da exposição das mulheres aos fatores de risco e falta de efetividade de um 
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programa de rastreamento. O exame citopatológico do colo uterino proporciona a 

detecção das lesões precursoras em mulheres assintomáticas, reduzindo a incidência e 

mortalidade do câncer de colo uterino2. A importância epidemiológica do câncer no 

Brasil e sua magnitude social, as condições de acesso da população brasileira à atenção 

oncológica e os custos elevados dos tratamentos de alta complexidade, refletem a 

necessidade de estruturar uma rede de atenção integral à população. Com a estimativa 

de 529.000 casos e 275.000 óbitos por ano em todo o mundo, a carga do câncer de colo 

de útero varia consideravelmente entre os países, com mais de 85% dos casos da carga 

global da doença distribuída nos países de baixa ou média renda. A diferença entre as 

taxas de incidência observada entre os países e as diversas regiões do planeta reflete a 

prevalência da infecção pelo human papilloma virus (HPV) e da qualidade e da 

cobertura dos programas de screening que utilizam o Papanicolaou como método de 

rastreamento3. A fim de realizar o monitoramento e avaliação do rastreamento do câncer 

do colo uterino, em 1999, foi implantado um sistema de informação, denominado 

SISCOLO – Sistema de Informação do Câncer do Colo Uterino. A fim de auxiliar a 

estruturação do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, o 

Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com o 

INCA, desenvolveu, em 2011, um sistema informatizado de entrada de dados, 

atualizando o SISCOLO. Esse sistema permite coletar e processar informações sobre a 

identificação de pacientes e laudos de exames citopatológicos e histológicos. O 

SISCOLO configura-se como uma ferramenta de controle e avaliação do câncer do colo 

uterino, semelhante aos demais sistemas de informações do Ministério da Saúde, 

destacando-se por ser web e inter-relacionado a plataforma do Cartão Nacional de 

Saúde – CADWEB. O uso do SISCOLO tem a intenção de fortalecer as ações de 

prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo uterino. Objetivo: apresentar 

uma reflexão sobre o uso do SISCOLO, na Atenção Primária à Saúde, como uma 

ferramenta epidemiológica para o controle do câncer do colo uterino. Método: trata-se 

de uma reflexão teórica, fundamentada em artigos extraídos da plataforma Biblioteca 

Virtual em Saúde, através do cruzamento dos descritores Sistemas de Informação em 

Saúde AND Câncer do Colo Uterino. Resultados/Discussão: a base de dados do 

SISCOLO tem como propósito conter 100% dos exames de colpocitologia. A utilização 

do SISCOLO no ambiente de trabalho, principalmente na APS, apresenta muitos 

benefícios tanto para os profissionais envolvidos na assistência direta quanto à gestão 

do município. Isso se deve às funcionalidades permitidas no sistema, dentre elas, pode-

se destacar: a obtenção de informações sobre todos os exames realizados; o 

gerenciamento de investimentos, através da relação entre exames pagos e exames 

apresentados; disseminação informações em saúde para gestão e controle social do 

SUS; apoio à pesquisa em saúde; oferta de subsídios para elaboração de sistemas de 

planejamento, controle e operação do SUS; emissão de laudos de exames 

citopatológicos e histológicos; e geração de relatórios de produção laboratorial por 

período desejado. Esse sistema epidemiológico fornece dados para o monitoramento 

externo da qualidade dos exames, e assim, orienta os gerentes estaduais do Programa 

sobre a qualidade dos laboratórios responsáveis pela leitura dos exames no município. 

Além disso, através desta ferramenta, é possível produzir relatórios de todos os exames 

realizados, filtrando-os por tipo, data, usuário e alterações. Avaliando a literatura, é 

possível perceber que há indícios de dificuldades por parte dos profissionais em operar 

o sistema, tais como, impressão de laudos, inserção do exame na base de dados e 

impressão de relatórios4. Tais problemas foram justificados pela falta de capacitação 

para utilizar a plataforma e também pela dificuldade de compreender a linguagem 

técnica contida do manual. Quanto ao ambiente virtual operacional, os profissionais 
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consideram que o sistema é simples e atende parcialmente os objetivos propostos4. As 

unidades de saúde informatizadas e com acesso à internet podem, através do SISCOLO, 

solicitar exames, visualizar laudos e acompanhar as mulheres com resultados de exames 

alterados (seguimento). A utilização desta ferramenta permite a criação de estratégias 

para monitoramento e avaliação do Programa de controle do câncer do colo uterino. 

Conclusão/Considerações: embora o sistema SISCOLO tenha sido avaliado como 

simples, apresenta aceitabilidade parcial pelos profissionais. Contudo, emergem 

inúmeras críticas ao uso do SISCOLO, como por exemplo, a instabilidade constante do 

sistema. Tal característica operacional acaba por atrapalhar, consideravelmente, a 

prática no cotidiano de trabalho do enfermeiro, uma vez que o mesmo fica inoperante 

em vários momentos no mesmo dia, chegando a se estender por dias ou semanas 

seguidos, o que acaba por provocar um atraso entre o momento da coleta do exame e a 

inserção do exame pelo sistema, podendo ocasionar até o atraso do envio do exame ao 

laboratório. Outro fator complicador é subutilização do sistema pelos profissionais, 

considerando todas as outras funcionalidades a que ele se destina, como por exemplo, a 

sua utilização para o planejamento das ações de prevenção e monitoramento do câncer 

do colo uterino; do aumento de cobertura do rastreamento do câncer do colo uterino; 

acompanhamento do seguimento do tratamento de mulheres com exames alterados e, a 

realização de busca ativa daquelas que abandonam o tratamento. Neste sentido, se faz 

necessário movimentos de educação permanente e continuada dos profissionais para 

otimizar o uso da ferramenta nas ações de controle do câncer do colo uterino, bem como 

a necessidade de revisão do operacional do SISCOLO para correção de erros e 

instabilidade do sistema e avaliação constante do sistema de informação. A ampliação e 

uso do SISCOLO pelos serviços de saúde precisam ser estimulados, explicitando aos 

profissionais acerca dos objetivos do sistema e sua finalidade nas ações de controle do 

câncer do colo uterino. Dessa forma, à medida que as avaliações do sistema sejam 

feitas, torna-se viável a divulgação dos dados e o aperfeiçoamento constante do sistema, 

garantindo a credibilidade dos profissionais nessa ferramenta. Acredita-se que o 

SISCOLO seja uma importante fonte de dados para a prevenção e promoção da saúde 

da mulher, e que necessita ser melhor explorada no processo de trabalho dos 

enfermeiros na APS. 

Descritores: Sistema de informação em Saúde; Câncer do colo uterino; Atenção 

Primária à Saúde. 

Eixo temático: Assistencial 
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RESUMO 

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) possui valores que conduzem à 

assistência a saúde, sendo que uma das ferramentas utilizadas para isso são as visitas 

domiciliares, tendo como principal ação a assistência integral a saúde da população. 

Visando fortalecer essas ações, foi criado no ano de 1994 o Programa Saúde da Família 

(PSF), hoje denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), esse trouxe novos atributos 

e estratégicas de mudança no padrão de atenção à saúde da população. A atenção básica 

caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo 

de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das 

pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. As Unidades 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/139562/sartori_mcs_me_bot.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Básicas de Saúde instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e 

vivem, desempenham um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção 

à saúde de qualidade. (¹) A visita domiciliar (VD) é componente do UBS, sendo de 

extrema importância para o acompanhamento do indivíduo e família com alguma 

comorbidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, 

considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 

necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma 

visita/família/mês. (¹) É um instrumento de atenção à saúde que possibilita, a partir do 

conhecimento da realidade do indivíduo e sua família in loco, fortalecer os vínculos do 

paciente, da terapêutica e do profissional. Lembra-se que a VD é integrada à Rede de 

Atenção à Saúde (RAS), e ainda contempla a continuidade do cuidado. A partir disso, 

os ACS´s e o Enfermeiro são profissionais que compõem a equipe multiprofissional e 

interdisciplinar de VD. Nesta perspectiva, destaca-se a importância do acadêmico de 

enfermagem dispor do roteiro de VD para auxiliar a compreensão do contexto familiar. 

Alguns dos objetivos da VD, o primeiro passo é definir seu foco, que pode abranger um 

ou mais dos seguintes, conhecer o domicílio e suas características ambientais, 

identificando socioeconômicas e culturais, verificar a estrutura e a dinâmica familiares 

com elaboração do genograma ou ecomapa, identificar fatores de risco individuais e 

familiares, prestar assistência ao paciente no seu próprio domicílio, especialmente em 

caso de acamados e dentre outros.(²)A VD só se configura como instrumento 

intervencionista das equipes de saúde da família quando previamente planejada e 

realizada de forma sistematizada, iniciando-se antes e continuamente após o ato da 

visitação. Nem toda ida do profissional ao domicílio do usuário pode ser considerada 

VD, pois para se caracterizar como tal deve estar pautada em objetivos claros e ser 

previamente delineada pela equipe de profissionais. A CIPE por sua vez é uma 

taxonomia utilizada para diagnóstico de Enfermagem por profissionais da Atenção 

Básica, considerando assim que não é possível, obter  um diagnóstico preciso sem o 

mesmo. (²) Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos  de enfermagem na visita 

domiciliar  durante o período de atividade teórico-práticas em uma Unidade Básica de 

Saúde Marechal Bormamm. Método: As Atividades Teórico-Práticas (ATP’s) da 4° 

fase do curso de Enfermagem (Núcleo7: Enfermagem em Saúde Coletiva I) da 

Universidade Comunitária de Chapecó- Unochapecó, foram realizadas na Unidade 

Básica de Saúde do Distrito Marechal Bormann, no município de Chapecó. Durante o 

período de ATPs que ocorreu em um período de quinze dias de atividade teórico-

práticas voltadas à assistência à saúde na Unidade Básica de Saúde (UBS). Para o 

desenvolvimento deste trabalho, voltada à VD em um paciente relativo a alguma 

comorbidade, ou seja, restrito ao leito, vítima de acidente automobilístico. Cabe 

ressaltar as exigências da portaria N°963 de 27 de março de 2013 do Ministério da 

Saúde, foram respeitada.  
Art. 5º A Atenção Domiciliar seguirá as seguintes diretrizes: 

Ser estruturada na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde, tendo a 

atenção básica como ordenadora do cuidado e da ação territorial baseado nos 

princípios de ampliação do acesso, acolhimento, equidade, humanização e 

integralidade da assistência; 

Estar incorporada ao sistema de regulação, articulando-se com os outros 

pontos de atenção à saúde e com serviços de retaguarda; 

Estar inserida nas linhas de cuidado por meio de práticas clínicas cuidadoras 

baseadas nas necessidades do usuário; 

Adotar modelo de atenção centrado no trabalho de equipes multiprofissionais 

e interdisciplinares; e 

Estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, (³). 
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Resultados/Discussão: A realização da VD iniciou-se no período das atividades 

teórico-práticas da 4° Fase, realizada no Distrito Marechal Bormann adjunto à 

Enfermeira para um usuário com diagnóstico de obstrução de uretra, com o intuito de 

manutenção da drenagem supra púbica, realizada pela Enfermeira daquele território. A 

partir dos observado pela mesma, uma vez que estava em condições inadequadas, 

realizada a técnica novamente, porém todavia, ela é feita através da introdução de um 

cateter após uma incisão ou punção na região supra púbica, a qual é preparada 

cirurgicamente, sendo que o cateter é posteriormente conectado à um sistema de 

drenagem fechado. Suas indicações principais são pacientes com retenção urinária por 

obstrução uretral sem possibilidades de cateterização, em pacientes com neoplasia de 

próstata ou em pacientes com plegias, ou seja, quando há necessidade de uso crônico da 

sonda(4). Neste caso o uso ocorreu devido complicações do acidente. Além disso, se 

observou as necessidades de cada membro da família, a evoluções dos cuidados 

prestados anteriormente, assim como a melhora do paciente na sua integralidade. Desta 

forma tem-se como diagnóstico segundo CIPE, eliminação urinária alterada, por via 

optativa, uma vez que havia obstrução do canal uretral. Conclusão/Considerações: A 

partir do diagnóstico adscrito acima, tem-se como intervenção a determinação do 

monitoramento a eliminação urinária, gerenciamento da implementação do protocolo de 

cuidados com eliminação urinária. Resultados: Eliminação urinária melhorada. Após a 

experiência da realização da visita domiciliar, pôde-se considerar que, é de extrema 

importância a inserção dos profissionais de saúde no contexto familiar, pois por meio 

disso o cuidado prestado se torna efetivo, além do acompanhamento por estar de acordo 

com a realidade vivenciada, conhecendo a comunidade e suas fragilidades e 

potencialidades.  Em suma, compreende-se que as orientações realizadas pela 

enfermeira dentro da residência, ressalta uma ideia de comprometimento maior, 

havendo uma confiança mútua entre o profissional e o paciente, e quando a equipe é 

multidisciplinar, essas visitas tornam-se ainda mais valiosas, devido aos conhecimentos 

diversificados e integrados, em busca da resolutividade. 

Descritores: Visita Domiciliar, Atenção Primária à Saúde, Assistência à Saúde.  

Eixo temático: Assistencial. 
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RESUMO 

Introdução: A Sífilis é uma doença de caráter sistêmico, causada pelo Treponema 

pallidum, exclusiva do ser humano, e que, quando não tratada precocemente, pode 

evoluir para uma enfermidade crônica com sequelas irreversíveis em longo prazo. É 
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transmitida predominantemente por via sexual e vertical. A OMS estima a ocorrência de 

mais de um milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis (IST) por dia, 

mundialmente. Ao ano, calcula-se aproximadamente 357 milhões de novas infecções, 

entre clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase1. No Brasil, nos últimos cinco anos, foi 

observado um aumento constante no número de casos de sífilis em gestante, congênita e 

adquirida, que pode ser atribuída, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, 

com ampliação do uso de testes rápidos, redução do uso de preservativo, resistência dos 

profissionais de saúde à administração de penicilina na atenção básica, 

desabastecimento mundial de penicilina, entre outros2
.  A Sífilis na gestação torna-se 

também uma preocupação, devido as graves lesões que pode provocar no concepto, 

desde que não tratada. A mesma afeta um milhão de gestantes por ano em todo mundo, 

levando a mais de 300 mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco de morte 

prematura mais de 200 mil crianças.  A Sífilis Congênita é o resultado da disseminação 

hematogênica do treponema pallidum da gestante infectada, não tratada ou 

inadequadamente tratada, para seu concepto por via transplacentária. A sífilis é uma 

doença cujo tratamento e controle é imprescindível para romper-se a cadeia de 

transmissão do treponema. São necessárias mais políticas públicas que incentivem o uso 

do preservativo, o cuidado com materiais perfuro cortantes e o acompanhamento do pré-

natal para que maiores complicações sejam evitadas. Também se faz necessária o 

aconselhamento do paciente procurando mostrar a importância da comunicação com o parceiro 

e a preparação e planejamento das equipes de saúde ao combate a esta doença3. Este agravo é 

de notificação compulsória, portanto, quanto maior o número de detecções e 

notificações de casos de sífilis e com o tratamento sendo feito de forma correta e 

efetiva, tornam-se maiores as chances de redução de casos da doença4. O curso de 

graduação em Enfermagem da Universidade Comunitária da Região de Chapecó – 

UNOCHAPECÓ possui três eixos curriculares: Promoção da Saúde, Cuidado Holístico 

e Gestão e Gerência. É notório a importância dada pela instituição em formar 

enfermeiros generalistas, críticos e criativos, com competência técnica e socialmente 

comprometidos, capazes de desenvolver uma prática assistencial de acordo com as 

necessidades da população, bem como participar de definição de políticas coerentes 

com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na integralidade e 

participação social. Com isso o projeto tem como finalidade, qualificar a equipe de 

enfermagem para o fortalecimento da interação com o paciente e o desenvolvimento das 

potencialidades do cuidado; aprimorar os conhecimentos da equipe de enfermagem no 

manejo e controle da doença para o alcance de metas, em municípios pertencentes à 

Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó. Objetivos: Relatar a experiência 

das autoras no serviço de atenção básica sobre a importância do preenchimento correto 

das notificações de sífilis. Método: Esse relato de experiência está baseado na Prática 

Assistencial que está sendo desenvolvida no município de Chapecó/SC, na Agência 

Regional de Desenvolvimento de Chapecó (ADR), juntamente com o setor de Atenção 

Básica e as equipes de enfermagem dos municípios da ADR com maior fragilidade nos 

indicadores de óbitos infantis e fetais, indicadores de sífilis congênita e gestacional. A 

Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) é localizada no município de 

Chapecó/SC, sendo a 4ª regional do estado de Santa Catarina. A escolha do cenário se 

deu devido nossa região estar sofrendo com a epidemia de sífilis, e com isso 

participando do cotidiano da regional, podemos então ter uma aproximação aos 

municípios mais fragilizados quanto à doença. Os municípios elencados para prática 

assistencial são: Quilombo, São Carlos, Palmitos e Pinhalzinho. Resultados/Discussão: 

Como resultado deste relato, pode-se destacar os seguintes impasses: 1- dúvidas não 

questionadas em reuniões presenciais, que após pouco tempo das mesmas a ADR, no 
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setor de Atenção Básica, recebe inúmeras ligações; As qualificações são agendadas com 

duas semanas de antecedência, seus convites são enviados via e-mail para todos os 

participantes e, é feito também um reforço via telefone na semana da mesma, porém 

alguns destes munícipios acabam não comparecendo, mesmo ocorrendo este reforço por 

meio telefônico. No dia do evento, após a explanação do assunto, todas as equipes têm 

espaço para esclarecer suas dúvidas, porém nem sempre é isso o que acontece. 2 - pouca 

adesão dos profissionais representantes dos municípios, conforme mencionado acima, 

nas reuniões/qualificações oferecidas, com isso aumenta a ocorrência de preenchimento 

das notificações de sífilis com dados insuficientes para análise. O caráter compulsório 

da notificação implica em responsabilidades formais para todo cidadão e uma obrigação 

inerente ao exercício da medicina, bem como de outras profissões na área de saúde. 

Mesmo assim, sabe-se que a notificação nem sempre é realizada de forma completa ou 

com todas as informações corretas, o que ocorre por desconhecimento de sua 

importância e, também, por descrédito nas ações que dela devem resultar5. 3- a pouca 

efetivação na comunicação da rede de atenção, o que fragiliza o atendimento e o 

estabelecimento do vínculo entre os profissionais e os usuários. Vale destacar o 

empenho da ADR, Setor de Atenção Básica, nas diversas tentativas de chamar e 

marcar/agendar as reuniões e manter uma logística efetiva para atender a todos os 

municípios dando ênfase aos mais fragilizados em cada aspecto, aqui neste caso, nas 

questões no dimensionamento e manejo da sífilis. Conclusão/Considerações: A partir 

de nossa vivência na Agência de Desenvolvimento Regional de Chapecó-SC (ADR), 

especialmente no setor da Atenção Básica, podemos perceber as dificuldades que os 

profissionais do serviço encontram em captar os municípios para participação efetiva 

nas qualificações/especializações sobre a importância do preenchimento correto das 

notificações de sífilis. Vale ressaltar ainda que o trabalho a ADR não se limita somente 

ao manejo com a sífilis, conforme mencionado neste relato, mas a abrangência geral de 

sua atuação define a importância do seu trabalho que, muitas vezes, fica limitado devido 

à baixa adesão dos profissionais dos municípios envolvidos.  

Descritores: Sífilis; Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST`s); Prevenção e 

Controle; Metas. 

 

Eixo temático: Assistencial  
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