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Apresentação

No ano de 2006, vigorando o V Plano Nacional de Pós-graduação (2005-2010), a
Enfermagem brasileira, graças aos esforços conjugados da categoria incluindo ex-representantes,
ABEn Nacional e representantes do Comitê Multidisciplinar da área da Saúde, das
responsáveis pela Capes e CNPq, na área de Enfermagem registra a implantação do Comitê
Assessor de Enfermagem-CA-EF criado em junho de 2006 e aprovado pelo Conselho Deliberativo do
CNPq em outubro de 2006, considerado um marco histórico no desenvolvimento da Pesquisa em
Enfermagem.
Com este avanço as lideranças da Enfermagem levantam questões e preocupações relativas
às pesquisa que vêm sendo realizadas pelos(as) enfermeiros(as), como um desdobramento do
crescimento dos 26 programas de pós-graduação. Urge, portanto que avancemos não somente em
quantidade mas em qualidade, além de estar tornando-se necessária uma avaliação dos resultados
dessas pesquisas em relação ao impacto que vem causando na prática cotidiana da assistência de
Enfermagem.
Neste sentido o Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn) publica mais
um número do catálogo, volume 25 referente a 2005, o qual será mais um material de consulta de um
acervo de aproximadamente 4500 dissertações e teses, além de ser uma fonte de consulta para
trabalhos que venham se debruçar sobre a produção científica da Enfermagem no Brasil.
Este catálogo contém o resumo em português e informação dos autores de 554 dissertações
e teses dos cursos de Pós-graduação em Enfermagem, considerado uma expressiva contribuição e
fonte de informações para a pesquisa em Enfermagem.
Com esta publicação o CEPEN cumpre, portanto, o compromisso de divulgar o conhecimento
científico produzido pelos egressos dos diversos cursos de pós-graduação stricto sensu, além de
incentivar os(as) enfermeiros(as) a tomarem seu cotidiano de trabalho como objeto de estudos,
contribuindo para a cientificização da prática da Enfermagem em nosso país.

Joséte Luzia Leite
D iret ora do C EPEn
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Distribuição das Pesquisas Segundo:

I – GRAU ACADÊMICO

Total

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

394

TESE DE DOUTORADO

160
TOTAL

II – ANO DE DEFESA

554

Total

¾ 1999

01

¾ 2000

13

¾ 2001

04

¾ 2002

09

¾ 2003

67

¾ 2004

190

¾ 2005

270

III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo

331

Rio de Janeiro

42

Ceará

35

Rio Grande do Norte

28

Santa Catarina

28

Bahia

23

Paraná

20

Minas Gerais

14

Goiás

11

Rio Grande do Sul

11

Paraíba

08

Distrito Federal

02

Mato Grosso

01
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IV – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE DEFESA
¾

ENFERMAGEM

Total
550

Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP/EERP

156

Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem – USP/EE

73

Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento Enfermagem UNICAMP

59

Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem - UFCE

35

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem - UFRN

28

Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem –
UFSC

28

Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Programas Interunidades – USP

28

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery – UFRJ

26

Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem – UFBA

23

Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde - UFPR

20

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto - UNIRIO

16

Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem –
UNIFESP

15

Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem – UFMG

14

Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG

11

Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem – UFGO

10

Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde – UFPB

08

¾

CIÊNCIAS DA SAÚDE

Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde - UnB

¾

EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Educação - UFG

¾

SAÚDE COLETIVA

Universidade Federal do Mato Grosso. Instituto de Saúde Coletiva - UFMT

02
02

01
01

01
01

ix
Proposta de Linhas de Pesquisa em Enfermagem

ÁREA/CAMPO 1 – PROFISSIONAL
Esfera do sujeito epistêmico/consciência cognoscente: “disciplinas, conteúdos teóricos e experiências
que se ajustam ou compõem a parte mais substantiva do saber profissional ou área do conhecimento”
(Carvalho, 2000).

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

1.1 Fundamentos Teórico-Filosóficos do
Cuidar em Saúde e Enfermagem

Correntes filosóficas, teorias, conceitos,
habilidades e atitudes que norteiam o saber e o
fazer em Saúde e Enfermagem.

1.2 Tecnologia em Saúde e Enfermagem

Processos de produção e incorporação de bens e
serviços ao processo de cuidar face aos avanços
do conhecimento em Saúde e Enfermagem.

1.3 Ética em Saúde e Enfermagem

Condutas profissionais e a construção e
expressão da cidadania; valores, princípios e
dilemas éticos; direitos e responsabilidades
profissionais em Saúde e Enfermagem.

1.4 História da Enfermagem

Desenvolvimento histórico-social da profissão,
das práticas e das organizações da Enfermagem.

ÁREA/CAMPO 2 - ASSISTENCIAL
Esfera do objeto cognoscível ou realidade objetiva: “ o que se cogita ou se possa cogitar pensar ou
saber sobre aquilo que a consciência profissional se dá, a si mesma, como real objetivado e, também,
como tudo aquilo que se possa predicar sobre o ‘saber-fazer’ do profissional” (Carvalho, 2000).

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

2.1 Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem

Processo sistematizado de cuidar do ser humano
sadio ou doente, no âmbito individual ou coletivo;
dimensões subjetiva e objetiva de cuidar e de ser
cuidado.

2.2 Saúde e Qualidade de Vida

Determinantes, indicadores e expressões da
saúde e qualidade de vida e sua relação com o
processo saúde-doença no âmbito individual e
coletivo.

* As linhas 2.3 – Determinantes do Processo Saúde-Doença e 2.4 – Infecção Hospitalar e NãoHospitalar foram incorporadas às linhas 2.1 e 2.2.

x
ÁREA/CAMPO 3 - ORGANIZACIONAL
Esfera da imagem ou “instrumental”: “disciplinas, conteúdos teóricos e experiências de ciências afins,
correlatas ou do domínio conexo e que servem às aproximações da realidade no âmbito das
atividades do conhecimento” (Carvalho, 2000).

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

3.1 Políticas e Práticas em Saúde e
Enfermagem

Concepção, formulação e estratégias de
operacionalização de políticas públicas de saúde
e a articulação com as práticas de Enfermagem.

3.2 Políticas e Práticas de Educação e
Enfermagem

Concepções pedagógicas, políticas e tecnologias
educacionais aplicadas ao campo da Saúde e da
Enfermagem; a dimensão educativa do trabalho
em Saúde e na Enfermagem.

3.3 Produção Social e Trabalho em Saúde e
Enfermagem

Produção e processo de trabalho em Saúde e
Enfermagem; relação entre trabalho e saúde.

3.4 Gerenciamento dos Serviços de Saúde e
de Enfermagem

Teorias, princípios e finalidades da administração
e organização de serviços; gerenciamento da
estrutura, do processo e dos resultados do cuidar
em Saúde e Enfermagem.

3.5 Informação/Comunicação em Saúde e
Enfermagem

Teorias, princípios, finalidades e
operacionalização de sistemas de informação e
de processos de comunicação em Saúde e
Enfermagem.

Fonte: Proposta discutida na Oficina de Coordenadores dos Programas de Pós Graduação Stricto Sensu,
Capes/CNPq, realizada em Salvador - Bahia, em junho de 2000. Publicado na Escola Anna Nery: Revista de
Enfermagem, v. 6, n.1, abr. 2002.
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Organização do Catálogo

Cada registro deste Catálogo apresenta os seguintes elementos: número de classificação no
Banco de Teses do CEPEn, autor, título, local, instituição, ano de defesa, número de páginas, grau
acadêmico, orientador(es) e resumo.
Os resumos foram transcritos dos originais encaminhados ao CEPEn, sendo de inteira
responsabilidade de seus respectivos autores. A atual versão do Banco de Dados possibilitou a
inclusão integral dos resumos, sem limitação de número de caracteres como aconteceu nos catálogos
automatizados anteriormente publicados.
A ordem do número de classificação segue a chegada ao Banco de Teses do CEPEn. No
final do catálogo encontram-se os Índices de autores, títulos e assuntos que remetem a esse número
de classificação.
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Bibliografia

Nº de Classificação: 3909
CUNHA, Maria Lúcia Ferreira Marquez. Representações e memória coletiva: um estudo da
identidade profissional da enfermeira. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Educação, 2003. [177] f.
Dissertação (Mestrado em Educação)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maurides Batista de M. F.
RESUMO: Este estudo tem a intenção de compreender as representações sociais que demonstram
relevância na constituição da identidade profissional da enfermeira - o seu status como profissão na
área de saúde. Foram contemplados dois momentos: primeiramente, buscou-se identificar as
imagens da enfermeira veiculadas na História; a seguir, foi investigado junto a nove enfermeiras como
elas percebem as representações que a sociedade faz e, também, como elas próprias representam a
Enfermagem e a enfermeira. Essa investigação foi realizada por meio da entrevista semi-estruturada
e do exame de documentos e fotografias pertencentes a essas enfermeiras. Para fundamentação
deste estudo, utilizou-se como referencial teórico as "Representações Sociais" em diversas
abordagens, as definições de "Identidade pessoal, social e profissional" de acordo com estudiosos da
Psicologia Social e, principalmente, os conceitos de "Memória Coletiva" segundo a concepção de
Maurice Halbwachs, filósofo e sociólogo francês que introduziu, com seus trabalhos na primeira
metade do século XX, uma nova visão de memória - memória como função social, como trabalho e
produção coletiva - possibilitando uma releitura, uma (re)construção do passado frente às novas
imagens sociais do presente. Assim, reler o passado e (re)descobrir novas visões através da memória
coletiva expressa nas narrativas das enfermeiras possibilitou identificar as representações que, de
certa forma, contribuíram para a construção de uma imagem contraditória da enfermeira: às vezes
gloriosa, às vezes desvalorizada socialmente, como submissa ou enfrentadora que, oscilando de um
pólo a outro, demonstra sempre a contínua busca pela construção de uma identidade positiva que
expresse a importância de seu papel no campo da saúde e na sociedade como um todo. Enfim, este
estudo mostra a persistente busca, por parte da enfermeira, do reconhecimento social de seu papel e
da valorização de sua profissão.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3910
OLIVEIRA, Elmari de. Saúde mental das enfermeiras que cuidam da paciente com câncer de
mama. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003.
129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renata Curi
RESUMO: A equipe de enfermagem, no seu cotidiano, tem maior possibilidades de experienciar as
dores e o sofrimento dos pacientes com os quais convive e, conseqüentemente, se vê mais envolvida
com a fragilidade humana. Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção do enfermeiro sobre
o cuidar de pacientes com câncer de mama, no que diz respeito às suas escolhas, sentimentos e
preparo para esse lidar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada em um hospital de grande
porte do interior do estado de São Paulo. Utilizou-se como instrumento para a coleta de dados a
entrevista semi-estruturada, tendo como sujeitos 6 enfermeiras que atuam em unidades de
ginecologia oncológica e quimioterapia. Submeteu-se o material apreendido à técnica de análise de
conteúdo, modalidade temática, segundo Minayo (1993), de onde emergiram 3 categorias: a escolha
em trabalhar com paciente com câncer de mama, sentimentos da enfermeira ao cuidar da mulher
com câncer de mama e o preparo/despreparo para cuidar de uma mulher com câncer de mama. Os
resultados demonstraram que as enfermeiras não se julgam responsáveis por suas escolhas em
trabalharem na área de ginecologia oncológica; julgam-se inexperientes, principalmente no
envolvimento emocional, na relação enfermeira/paciente; apresentam sentimentos geradores de
sofrimento que interferem no relacionamento; identificam-se com suas pacientes, o que pode afetar
sua saúde mental; não apresentam autonomia na equipe de saúde. Verificou-se a necessidade de
formação de grupo de supervisão para trabalhar as questões emocionais desses profissionais, a fim
de proporcionar, à enfermeira um melhor desempenho profissional e que apresente uma atitude
terapêutica, visando uma assistência de qualidade à paciente portadora do câncer de mama.
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Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3911
MARTINS, Danielle Cristine. O seguimento de enfermagem às crianças menores de um ano de
idade em uma unidade de saúde da família de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: Esta investigação é descritiva e tem como objetivos caracterizar a demanda de crianças
menores de um ano de idade cadastradas e seguidas no Núcleo de Saúde da Família IV de Ribeirão
Preto-SP, de acordo com dados familiares, maternos e infantis e descrever a assistência
desenvolvida em consultas de enfermagem, buscando subsídios para o seguimento da criança e
família. Após aprovação em Comitê de Ética em Pesquisa foi realizado um estudo retrospectivo tendo
por base as informações de prontuários de 40 crianças nascidas no período de 01 de junho de 2001 a
31 de março de 2002, seguidas no primeiro ano de vida, bem como a observação de 17 consultas de
enfermagem dirigidas a menores de um ano de idade. Depreendemos que as famílias são compostas
por 3 a 14 membros e com 1 a 6 crianças. Quanto às características maternas 41,0% são mães
adolescentes; 38,4% possuem até sete anos de estudo; 53,8% são do lar; 54,0% tiveram acesso ao
pré-natal e 49,0% tiveram parto cesáreo. Em relação às crianças: 20,0% foram baixo peso ao nascer;
as intercorrências clínicas mais comuns no primeiro ano de vida foram as doenças respiratórias,
diarréia e problemas de pele; 92,5% receberam leite materno, sendo 25,0% com aleitamento materno
exclusivo até 4 meses de idade; em 75,0% dos prontuários constava vacinação completa e em 25,0%
não havia informação sobre vacinação. No tocante ao atendimento de enfermagem observamos a
recepção da criança e seu acompanhante, o ambiente de atendimento e a consulta de enfermagem à
criança. O atendimento de enfermagem vem contemplando a atenção básica à saúde da criança, com
espaços de cuidados primário, preventivo e de promoção do crescimento e desenvolvimento infantil.
Destacamos a importância da criação de um instrumento para a sistematização da assistência à
criança, como um guia para o atendimento e a implementação da estratégia da atenção integrada às
doenças prevalentes na infância de forma mais efetiva e sistematizada para avançar rumo a atenção
integral à saúde da criança e família.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3912
BISON, Rosa Aparecida Pavan. A percepção do cuidar entre estudantes e profissionais de
enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2003. [119] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina F.
RESUMO: Este estudo objetivou conhecer a percepção do cuidado e as correlações entre as
concepções do estudante de enfermagem, do enfermeiro e do professor de enfermagem através de
um instrumento, construído com base nos conceitos e classificações de MORSE (1990). Seus
trabalhos contêm definições de cuidado, evidenciadas através de técnicas de esclarecimento,
envolvendo o cuidar como uma característica humana, como um imperativo moral ou ideal, como
afeto, como relação interpessoal e como ação terapêutica de enfermagem. O instrumento foi
elaborado, após análise sistemática de 227 redações de alunos de enfermagem, sobre o cuidado e
seus significados. As 50 afirmativas, selecionadas, agrupadas por categoria, foram por duas vezes
analisadas por juízes e o índice de desempenho por fator. O instrumento final, sob a forma de uma
escala ordinal tipo Likert de cinco pontos de concordância sobre o objeto psicológico, recebeu o nome
de Escala de Avaliação do Significado do Cuidar (EASC), com 45 afirmativas, distribuídas pelas cinco
categorias (característica pessoal humana, imperativo moral, afeto, relação interpessoal e intervenção
terapêutica), com nove proposições em cada uma. Os 171 sujeitos foram alunos dos cursos de
graduação e especialização da UNIARARAS, enfermeiros atuantes em instituições de saúde de
Araras/SP e docentes do curso de Enfermagem, da UNIARARAS. Os dados foram digitados e
processados através de programas informatizados, específicos para o estudo; receberam tratamento
estatístico para que fosse possível analisar a existência ou não de diferenças entre os grupos de
sujeitos e as categorias. Foram calculados os valores das freqüências absolutas e percentuais das
respostas de cada sujeito, por grupo e por categoria, calculadas as medianas e o nível de
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significância e empregada prova não paramétricas de Kruskal-Wallis para verificar se eram
significantes as diferenças entre os quatro grupos. Igualmente testou-se, dentro de cada grupo, a
eventual diferença entre categorias. Nos grupos, as maiores diferenças evidenciam-se entre as
concepções de alunos e professores. Nas categorias, no seu conjunto, os escores de professores e
alunos são próximos assim como os de especializandos e enfermeiros da prática, com diferenças
significativas entre os dois agrupamentos. As diferenças são mais evidentes na concepção de
cuidado como característica pessoal humana e como imperativo moral. A discussão dos resultados
conduz para a necessidade de maior afinação entre o embasamento teórico ministrado no ensino e
sua aplicação no exercício efetivo da profissão.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19082004-170744/
Nº de Classificação: 3913
SOUZA, Nilzemar Ribeiro de. Contribuição da enfermagem à investigação dos benefícios da
interação grupal entre portadores de HIV/aids em ambulatório. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 254 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIETTA, Edna Paciência
RESUMO: O estudo visa investigar à utilização da atividade grupal em enfermagem como alternativa
terapêutica no atendimento ambulatorial de portadores de HIV/aids. Com a finalidade de melhorar a
adesão do paciente ao tratamento, os objetivos deste estudo foram: analisar o processo grupal como
recurso terapêutico e de ajuda no tratamento clínico-ambulatorial; colocar frente a frente pacientes
portadores de HIV/aids nas diferentes etapas da doença; propiciar trocas de experiências e
diminuição de angústias; identificar através de depoimentos dos portadores e equipe envolvida na
atividade grupal, as vantagens e desvantagens deste tipo de abordagem, para a melhoria da
qualidade de vida do portador do HIV/aids. A partir de uma abordagem qualitativa, referenciando-se a
história oral temática, utilizou-se o trabalho em grupo para abordar 13 usuários do Ambulatório Escola
- Faculdade de Enfermagem de Passos - UEMG, todos portadores do HIV/aids, com idades oscilando
entre 25 a 55 anos. Os funcionários do Ambulatório Escola representados por 04 enfermeiros, 01
psicóloga, 01 dentista, 01 auxiliar/acadêmico de enfermagem, 06 acadêmicos de enfermagem e 01
funcionário do setor de serviços gerais fizeram parte de avaliação do estudo (entrevista). Os
resultados revelaram que, antes de freqüentarem o dispositivo grupal, os pacientes permaneciam
sem atividades, afastados dos amigos, familiares e da equipe que os assistia. A modalidade de grupo
propicia mudanças de comportamento dos sujeitos consideradas benéficas para sua aceitação e
adesão ao tratamento, favorece uma maior e melhor convivência entre pacientes e equipe e que
sentimentos negativos advindos da doença, são aliviados pelo suporte emocional oferecido pelo
grupo. Conclui-se, com o trabalho, que as atividades grupais devam ser utilizadas pelos enfermeiros
como recurso terapêutico no tratamento dos portadores de HIV/aids, possibilitando um espaço valioso
para troca de experiências e compreensão dos aspectos psicossociais do ser humano. Conclui-se,
pela necessidade de adequação a formação do enfermeiro e apoio específico para a equipe que
desenvolve projetos desta natureza.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-06102003-095915/
Nº de Classificação: 3914 [ Lilacs ID 432367]
DE SANTI, Liliane Nascimento. Cuidando da saúde bucal do filho: o significado para um grupo de
mães. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003.
[187] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: O ato de cuidar tem sido atribuído ao gênero feminino. Na sociedade ocidental, a mãe é a
principal cuidadora dos filhos no que se refere ao cuidado em geral, na alimentação, na vestimenta,
na educação e na saúde. Na promoção da saúde bucal infantil, o cuidado materno, bem como uma
boa relação dentista-mãe são essenciais. Objetivou-se compreender os significados atribuídos pelas
mães de crianças de 0 a 6 anos em tratamento odontológico acerca de seu papel como cuidadora da
saúde bucal do filho. Constitui-se de uma pesquisa qualitativa com desenho metodológico de uma
pesquisa estratégica. Participaram como sujeitos, dez mães com filhos em atendimento odontológico
pelo Curso de Graduação em Odontologia, de Especialização em Odontopediatria e da Clínica de
bebês da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP na cidade de Ribeirão Preto, estado de São
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Paulo/Brasil. Realizou-se entrevistas semi-estruturadas e observação durante o atendimento
odontológico. Os dados foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo proposta por
Bardin (1979). Considerando o perfil do grupo de mães a idade variou de 26 a 39 anos, todas eram
casadas ou viviam em união consensual, nenhuma estava inserida no mercado de trabalho formal.
Depreendeu-se dos dados seis categorias temáticas: a) Saúde: "quando não tem nada" ... "saúde é a
base de tudo"; b) Saúde? "É saúde da boca também!"; c) Saúde bucal é ter bons hábitos; d) O
Processo saúde-doença e a relação com os cuidados maternos na saúde bucal; e) Cuidado à saúde
bucal do filho: o sentido desse fazer; f) Profissional odontólogo: referência para o cuidado em saúde
bucal. Percebeu-se que a saúde para essas mães reveste-se de um significado mais amplo, não
restrito ao biológico, entretanto, ainda mostram-se ancoradas na idéia de saúde como ausência de
doença e de corpo funcional. A saúde bucal apresenta-se dissociada da saúde geral e as práticas de
manutenção da saúde bucal são voltadas para evitar uma única doença: a cárie, relacionando sua
ocorrência na dependência dos cuidados prestados por elas como formadoras de hábitos. Em meio a
essas práticas de cuidados reconhecem o profissional especializado como fonte do saber, estando
prontas a auxiliá-los no tratamento independentemente de suas emoções mergulhadas no ideário do
amor incondicional da mãe para com o filho e do dever materno, sentindo satisfação e realização em
atender as necessidades do filho. Concluí-se que a mãe pode ser considerada como um agente
multiplicador de ações educativas relacionadas a saúde bucal, uma vez que a atuação materna não
fica circunscrita a ajudas momentâneas durante o atendimento clínico, perpassando as barreiras
físicas, chegando aos cuidados diários na manutenção da saúde bucal do filho. Dentro dessa lógica
há que se investir na capacitação dos profissionais que lidam diariamente com tais mães e todos os
indivíduos da família, para que estes sintam-se responsáveis pela saúde das crianças menores.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-01092003-093507/
Nº de Classificação: 3915
SALES, Catarina Aparecida. O cuidado no cotidiano da pessoa com neoplasia: compreensão
existencial. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Programa Interunidades, 2003. 140 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALENCASTRE, Marcia Bucchi
RESUMO: Neste estudo, minha proposta foi dirigir-me às pessoas portadoras de neoplastias em seu
domicílio, buscando em um primeiro momento apreender o significado, para os doentes, de seu
sendo-no-mundo com câncer, e a partir dessa compreensão, projetar novas possibilidades de
cuidado a esses seres. A fenomenologia existencial de Martin Heidegger permitiu-me uma
aproximação da existencialidade do doente, contemplando suas vivências com a doença. Para tal,
realizei várias visitas aos sujeitos, antes e após a entrevista. A partir dos discursos e de minhas
observações feitas durante as visitas, coduzi-me a uma compreensão das percepções dos pacientes
sobre o estar-no-mundo com câncer. Da análise compreensiva emergiram duas categorias: A
temporalidade do existir com câncer e o Ser-com-o-outro inautêntico no convívio com o câncer, as
quais interpretei apropriando-me de algumas idéias de Martin Heidegger. E, finalmente, retomando o
caminho percorrido, reflito sobre a assistência dispensada aos doentes e a importância de buscar
novos caminhos para contemplar as reais necessidades de cuidados da pessoa com neoplastia.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-13022006-144854/
Nº de Classificação: 3916 [ Lilacs ID 433525]
FERREIRA, Cintia Bragheto. Representações sociais de mulheres frente à admissão hospitalar
para a realização da cirurgia por câncer de mama. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Por existirem poucos estudos sobre o momento da internação hospitalar para a realização
da cirurgia por câncer de mama, decidiu-se melhor compreender este momento a partir do referencial
da teoria das representações sociais e da teoria do enfrentamento, buscando-se em um grupo de
mulheres a identificação do significado da admissão hospitalar necessária para a realização da
cirurgia, bem como as estratégias de enfrentamento por elas utilizadas nesse momento. A coleta de
dados foi realizada numa amostra composta por 10 mulheres e pelos principais profissionais
envolvidos em suas admissões. Com as mulheres foram realizadas observações participantes com a
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utilização do diário de campo e entrevistas semi-estruturadas, analisadas qualitativamente; e os
profissionais foram observados com a utilização de um instrumento aberto-fechado, analisado
qualitativa e quantitativamente. Em relação às mulheres, foram identificadas as seguintes categorias:
perda da mama, medo da morte, cura, cuidado enquanto estratégia de retorno à saúde e dia normal.
As estratégias de enfrentamento identificadas foram: médicos, Deus, ela própria, crenças próprias,
família, namorado, outros que passaram pela mesma experiência, coragem, confiança, força de
vontade, oração, não pensar e convivência com pessoas brincalhonas capazes de passar energia
boa. A análise conjunta das representações sociais com as estratégias de enfrentamento evidenciou
que em 70% das participantes houve relação entre o significado atribuído à admissão hospitalar e as
estratégias de enfrentamento utilizadas. A relação entre as representações sociais e as estratégias de
enfrentamento mostrou que as categorias: cura, cuidado enquanto estratégia de retorno à saúde e dia
normal foram as mais eficazes no enfrentamento da admissão hospitalar. O instrumento utilizado com
os principais profissionais que realizaram as admissões hospitalares mostrou que 100% dos
principais responsáveis pelas admissões hospitalares foram enfermeiras; 100% delas tentaram
estabelecer um vínculo positivo com as mulheres no momento do chamamento; 80% não se
apresentaram às mulheres que receberam; 90% utilizaram preferencialmente o termo senhora no
período em que permaneceram com as mulheres; 100% demonstraram preocupação com o ambiente
físico relacionado à admissão hospitalar; 70% mostraram-se dispostas a ouvir as mulheres recebidas;
80% receberam as mulheres na posição ereta e, 60% das admissões hospitalares ocorreram com a
presença de uma enfermeira e uma auxiliar de enfermagem. Alguns desses dados permitiram
verificar que esses profissionais forneceram suporte às mulheres, mas ao mesmo tempo outros dados
mostraram que estes mesmos profissionais se distanciaram de um cuidado capaz de contemplar os
aspectos físicos, mentais e espirituais dessas mulheres. Pontua-se, a partir desta análise, a
necessidade do estabelecimento da subjetividade no momento da internação como forma de
identificação das necessidades das mulheres com câncer de mama. Para tanto, sugere-se a
construção de um complemento para o protocolo de admissão hospitalar atualmente utilizado na
enfermaria, onde os dados deste estudo foram coletados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16082004-174730/
Nº de Classificação: 3917
BIFFI, Eliana Faria de Angelice. Saúde mental e climatério na perspectiva de mulheres
profissionais de saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2003. 144 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: Este estudo se propôs a interrogar o climatério na perspectiva de mulheres profissionais
de saúde que estão vivendo este momento, com vistas a desvelar as facetas que expressam o
significado do fenômeno climatério. Para tanto, utilizou-se a pesquisa qualitativa fundamentada na
fenomenologia de acordo com o referencial teórico de Martins e Bicudo (1989). O acesso aos
depoimentos das participantes deste trabalho, se deu mediante a seguinte questão: Como é para
você vivenciar o climatério? Estes relatos foram analisados segundo os passos da investigação
fenomenológica o que possibilitou a identificação de unidades de significados que sintetizadas em
categorias, mostrou que para estas mulheres o climatério é um fenômeno... que: possibilita olhar para
trás; significa perdas; transforma o corpo; afeta a auto-estima, impossibilita a procriação; se manifesta
por sinais e sintomas; suscita repensar a sexualidade; pode influenciar na saúde mental. Analisando
cada uma destas categorias e, sempre levando em consideração a minha perspectiva enquanto
mulher e profissional de saúde foi possível desvelar novas facetas deste fenômeno, dessa forma
pudemos observar por exemplo, que as participantes deste trabalho, mesmo possuindo conhecimento
a respeito do tema, estão sozinhas em suas vivências isto possibilitou uma reflexão sobre a temática,
e a ampliação dos horizontes para a assistência a mulher que vivencia o climatério.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15092004-092005/
Nº de Classificação: 3918
PUPULIM, Jussara Simone Lenzi. Exposição corporal do cliente na assistência em unidade de
terapia intensiva: incidentes críticos relatados por enfermeiras. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
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RESUMO: O propósito desta investigação foi identificar e analisar os incidentes positivos e negativos
que envolveram a exposição corporal de clientes e a invasão da sua privacidade durante a
assistência em Unidade de Terapia Intensiva, decorrentes da necessidade de nudez parcial ou total
para a realização de vários cuidados e procedimentos. A população constitui-se de 15 enfermeiras
lotadas em UTIs de atendimento ao adulto, no município de Maringá - PR. Como procedimento
metodológico empregou-se a Técnica do Incidente Crítico (TIC), obtendo-se 30 relatos, 15 positivos e
15 negativos, dos quais se extraíram 22 incidentes críticos positivos (ICPs) e 30 negativos (ICNs).
Estes foram compilados em 6 categorias: necessidades básicas, admissão e permanência na UTI,
procedimentos terapêuticos, avaliação física, horário de visita e manifestação da sexualidade. Os
comportamentos da equipe de saúde extraídos dos incidentes críticos foram agrupados em 5
categorias: questão de gênero, proteção e manutenção da privacidade, atitudes do profissional,
orientação ao cliente e orientação à equipe de saúde. Da mesma forma, os comportamentos dos
clientes identificados foram distribuídos em 3 categorias, definidas como questão de gênero, proteção
e manutenção da privacidade e atitudes do cliente. As conseqüências para a equipe de saúde e para
os clientes oriundas dos incidentes constituíram quatro categorias, formuladas como sentimentos
negativos, sentimentos positivos, prejuízo na qualidade da assistência e garantia da qualidade da
assistência. A interpretação dos resultados evidenciou que a categoria de situação mais freqüente
nos ICPs foi necessidades básicas (21,2%) e entre os ICNs foi admissão e permanência na UTI
(15,4%). A categoria de comportamento da equipe de saúde que prevaleceu nos ICPs (41,1%) e nos
ICNs (41,4%) foi proteção e manutenção da privacidade. A categoria de comportamento dos clientes
predominante entre os ICPs foi questão de gênero (45,1%) e nos ICNs foi proteção e manutenção da
privacidade (59,6%). A categoria de conseqüência mais freqüente para a equipe de saúde entre os
ICPs foi garantia da qualidade da assistência (41,1%) e para os clientes, sentimentos positivos
(37,6%), evidenciando-se que prevaleceu a categoria sentimentos negativos nos ICNs para a equipe
de saúde (41,5%) e para os clientes (57,3%). Verificou-se melhor preparo da enfermagem para
contornar problemas relacionados ao atendimento das necessidades básicas, porém denotou-se
despreparo e falta de habilidade para lidar com a maioria das situações. Constatou-se que a equipe
de saúde e os clientes, principalmente a enfermagem, manifestam sentimentos similares frente à
exposição corporal do cliente durante a assistência. Evidenciou-se que os aspectos que garantem
melhor qualidade à assistência para ambos são proteção da intimidade, respeito, confiança,
orientação e compreensão em relação a ela. As que mais prejudicam a qualidade da assistência são
desproteção e invasão da intimidade, desconsideração do profissional pelo cliente e dificuldade da
equipe em lidar com algumas situações. Denotam-se como fatores complicadores a diferença de
gênero entre cuidador e cliente e a disposição dos leitos nessas unidades, predispondo o cliente à
exposição e dificultando o resguardo da privacidade. Emergiu a necessidade de se preparar melhor a
equipe para contornar situações de conflito oriundas da exposição corporal, devendo-se considerar
os aspectos socioculturais das pessoas envolvidas. Por fim, ressalta-se que a compreensão dos
aspectos que permeiam a exposição corporal na esfera do cuidado é imprescindível quando se tem
por objetivo a humanização no contexto da assistência à saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15032004-085130/
Nº de Classificação: 3919
CASTRO, Adélia Paula de. Saúde mental: manifestações de estresse no cotidiano do hipertenso.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: As manifestações de estresse do paciente hipertenso estão relacionadas ao seu
comportamento frente à saúde mental. O sistema nervoso central está intrinsecamente ligado ao
sistema nervoso autônomo (SNA), mais especificamente ao sistema nervoso simpático (SNS) e ao
sistema nervoso parassimpático (SNP). Nas situações de estresse, o SNS prepara o organismo para
ação através do neurotransmissor noradrenalina o qual eleva a pressão arterial, a freqüência cardíaca
e a freqüência respiratória dentre outras funções, o SNP recupera a homeostasia e busca recuperar o
equilíbrio. Quando o SNS é estimulado aparecem os sinais fisiológicos, relacionados às emoções,
ativados frente a situações de estresse também consideradas "euestresse", que é uma reação
positiva. No entanto, na vida moderna, o estresse pode ser imperceptível racionalmente e crônico,
podendo levar a doenças, passando pelas fases de resistência e exaustão. Com o objetivo de
identificar as manifestações de estresse no cotidiano do hipertenso, utilizou-se um instrumento de
coleta de dados para avaliação de estresse em hipertensos (IAEH), foi realizado um estudo descritivo
qualitativo e quantitativo de 136 pacientes hipertensos de ambos os sexos que freqüentaram a
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unidade clínica de cardiologia e nefrologia do Departamento de Clínica Médica do Hospital das
Clínicas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, HCFMRP-USP, no período de novembro a
dezembro de 2002. Houve uma predominância da faixa etária de 40 a 60 anos ou mais, sendo 66,9%
do sexo feminino, casados 62,5% e 37,8% aposentados. Em relação ao grau de escolaridade, a
maioria encontrava-se no nível primário e um paciente deixou de informar, perfazendo um total de
64,4% da população estudada. A maioria, 90,4%, dos pacientes já freqüentava o serviço. Com a
finalidade de esclarecer as situações provocadoras de estresse que ocorreram na vida diária dos
pacientes hipertensos, estes foram questionados em relação às manifestações significativas para
eles, ocorridas nos últimos doze meses, tais como: morte, perda financeira, perda de emprego,
acidente, doença e violência. Ficou evidenciado que 73,5% da população estudada apresentou pelo
menos uma das situações de estresse. A maioria dos pacientes, 64,7%, tem consciência de seu
estado de estresse. As manifestações de estresse foram analisadas em diferentes níveis de
manifestações entre discreto, moderado e grave. Os resultados alcançados foram: manifestação
emocional 52%, manifestação neurológica 46%, manifestação cardiocirculatória 43%, manifestação
cutâneo-mucosa 38%, manifestação muscular 35%, manifestação respiratória 33% e manifestação
gastrintestinal 31%. Observou-se por meio desses resultados, uma importância grande das
manifestações emocionais de estresse do paciente hipertenso, sendo elas as que mais prevalecem
entre todas as manifestações. As reações emocionais podem variar frente ao estresse e o enfermeiro
precisa estar atento às manifestações de estresse do paciente hipertenso para que possa traçar um
plano de cuidados específicos que venha favorecer a interação enfermeiro/paciente e o bem-estar
biopsicossocial desse paciente. O enfermeiro pode atuar como facilitador da saúde mental,
trabalhando os aspectos subjetivos e objetivos do paciente.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3920
CASTRO, Jamile Claro de. Parto humanizado na percepção dos profissionais de saúde
envolvidos com a assistência ao parto. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [136] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: Considerando que o ato fisiológico de parir e nascer passou a ser visto como patológico,
onde se privilegia a assistência medicalizada e despersonalizada, o presente estudo através de uma
abordagem qualitativa, teve como objetivo evidenciar, através dos discursos das enfermeiras e
médicos obstetras, as ações desenvolvidas no processo de nascimento, com vistas à humanização
da assistência; e identificar fatores que têm dificultado a implementação dessa assistência. Foram
sujeitos deste estudo 25 profissionais de saúde da Maternidade do Complexo Aeroporto-MATER,
localizada em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, distribuídos da seguinte forma: sete (7)
enfermeiras residentes do primeiro ano de enfermagem obstétrica, quatro (4) enfermeiras residentes
do segundo ano de enfermagem obstétrica, quatro (4) enfermeiras contratadas; 2 residentes medicina
do primeiro ano de ginecologia e obstetrícia; 3 residentes medicina do segundo ano de ginecologia e
obstetrícia e 5 médicos obstetras contratados. A organização dos dados constou da transcrição dos
discursos microgravados nas entrevistas e tabulação, seguindo a proposta do Discurso do Sujeito
Coletivo. Os resultados demonstraram que as enfermeiras entendem que o processo de humanização
se deu como uma estratégia política que objetiva a melhoria da assistência, e o resgate do parto mais
natural possível, desmedicalizando a assistência. Acreditam que para existir há necessidade de uma
mudança de paradigma. Consideram ainda, que na implementação deste modelo, sentem-se
impedidas/barradas pelos médicos. No entanto os médicos referiram como responsável ao processo
da humanização a política governamental para diminuição de gastos, julgando como parto
humanizado aquele em que se permite a presença do acompanhante e analgesia precoce. Em
relação às barreiras apontaram a infra-estrutura física e pessoal. Os achados mostraram diversidades
nos conceitos e que as enfermeiras apresentam-se mais integradas ao parto humanizado como um
processo e não como um evento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-24112005-095822/
Nº de Classificação: 3921
FARIA, Josimerci Ittavo Lamana. Prática docente reflexiva na disciplina de Administração em
Enfermagem Hospitalar: uma experiência de desenvolvimento profissional de professores-
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pesquisadores. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2003. 307 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASAGRANDE, Lisete Diniz Ribas
RESUMO: Este estudo apresentou como meta contribuir para o ensino da disciplina de administração
de enfermagem hospitalar, através de uma experiência de desenvolvimento profissional de
professores-pesquisadores, em um processo crítico-reflexivo sobre a sua prática docente. A trajetória
metodológica da pesquisa-ação, foi operacionalizada em duas etapas: na primeira, foram
identificadas as situações dilemáticas acontecidas no estágio disciplinar, por intermédio da reflexão
sobre a reflexão-na-ação feita por uma professora após a supervisão diária dos alunos; na segunda,
foram efetuados os círculos de reflexão por todos os professores que ministraram a disciplina no
período da coleta de dados, utilizando como ponto de partida as situações dilemáticas identificadas
anteriormente. A análise temática dos dados coletados nos círculos de reflexão revelou que a reflexão
realizada entre os pares possibilitou a objetivação dos saberes experienciais dos professores, assim
como a construção de novos saberes pedagógicos. Os saberes docentes elaborados durante os
círculos de reflexão foram utilizados para propor mudanças na referida disciplina.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07072004-102032/
Nº de Classificação: 3922
KOGA, Mariko. Programa de Saúde da Família de Maringá: opinião sobre a atenção à saúde
mental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003.
[83] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: Na docência da disciplina Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica estamos vivenciando
as modificações na concepção de doença mental e seus tratamentos, especialmente influenciadas
pelas questões relacionadas à Reforma Psiquiátrica e pela concomitância da implantação do
Programa de Saúde da Família (PSF). Duas maneiras inovadoras de tratamento, a primeira
relacionada ao doente mental, recebendo tratamento fora do âmbito segregacionista do hospital
psiquiátrico e a segunda relacionada às visitas domiciliares praticadas pelas Equipes de Saúde da
Família (ESF) visando a efetivação dos objetivos do Sistema Único de Saúde, a universalidade e a
integralidade, o acesso à promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência à saúde. O
objetivo desta tese foi conhecer e analisar a opinião sobre a atenção à saúde mental no Programa de
Saúde da Família de Maringá através das enfermeiras, agentes comunitários, pacientes psiquiátricos
e seus familiares. Foram entrevistados ao todo 142 sujeitos (18 enfermeiras, 78 agentes
comunitários, 17 pacientes e 29 familiares). Verificamos a atenção à saúde mental através de uma
Escala de Opinião sobre a Atenção à Saúde Mental que foi construída para este trabalho. Esta escala
continha 25 afirmativas sobre a assistência, a orientação da equipe do PSF e os benefícios deste
Programa. Os escores totais em cada grupo demonstram maior diferença entre os agentes e os
demais grupos, onde familiares e enfermeiros apresentam valores muito semelhantes. Entre as
enfermeiras, encontra-se o menor desvio, ou seja, a maior homogeneidade de respostas e entre os
pacientes a maior variabilidade. Destaca-se como grande modificação à eficácia com que as equipes
do PSF agendam as consultas sem que os usuários tenham que ir, de madrugada, às Unidades de
Saúde. Na questão do atendimento ao usuário em seu domicílio, foram questionadas as posturas
adotadas pelos profissionais. Os resultados evidenciaram a incoerência entre as opiniões dos sujeitos
quanto às orientações dos profissionais em relação aos tratamentos medicamentosos e a maneira
como o paciente os utiliza. Entretanto, sabe-se que os profissionais precisariam estar preparados
para esta tarefa. O estudo permite reforçar a importância do preparo dos familiares para conviverem
com o doente mental e do apoio e ajuda que os serviços podem oferecer de maneira sistematizada.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3923
FONTES, Maria Cristina Ferreira. Comunicação escrita: anotação do enfermeiro em uma unidade
de terapia intensiva. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2003. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa

9
RESUMO: Este estudo surge após inquietações sentidas em anos de experiência profissional, de
como se fazer uma narrativa escrita que retrate o cuidado de enfermagem e o indivíduo, foco desse
cuidado, em sua totalidade. Neste trabalho, procura-se analisar e quantificar as anotações do
enfermeiro como um meio de comunicação escrita, no momento da admissão do paciente em uma
Unidade de Terapia Intensiva de um hospital escola. Trata-se de um estudo retrospectivo, com
caráter quali-quantitativo das evoluções de enfermagem, junto ao Serviço de Arquivo Médico e
Estatística do hospital, num período de seis meses, no ano de 2002. Dos 241 prontuários de paciente
levantados, 77,6% continham o impresso de Evolução de Enfermagem, onde estavam registradas as
anotações dos enfermeiros na admissão do paciente. Destes, em 49,2% a letra era de fácil
compreensão, 89,8% não haviam erros corrigidos e a escrita objetiva foi encontrada em 47,9%.
Quanto à identificação dos enfermeiros, em 38% das anotações constava o nome, a rubrica foi
encontrada em 50,3%, em apenas 1% havia o nome com o registro do COREn e 10,7% estavam sem
assinatura. No aspecto qualitativo das anotações foram identificados 515 conteúdos que serão
analisados em estudo posterior. A anotação de enfermagem é um tema importante para a construção
do conhecimento específico da área; assim, alimentamos a esperança de que o estudo sobre o que
os enfermeiros registram no prontuário do paciente poderá ser ponto de reflexão e servir de
motivação e subsídio para futuros investimentos sobre o tema.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3924
BALDI, Vívian Melhado. Enfermagem e antroposofia: uma possibilidade de diálogo. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [161] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALENCASTRE, Márcia Bucchi
RESUMO: O propósito básico deste trabalho foi investigar as possibilidades de diálogo entre a
Antroposofia, filosofia nascida no primeiro quarto do século passado e a Enfermagem. Para a
consecução desta meta, estabeleceram-se como objetivos resgatar o surgimento das práticas
pioneiras da enfermagem antroposófica no Brasil, caracterizar os enfermeiros no país que a adotaram
e também exemplificar um tipo de atuação profissional da enfermagem baseada nos princípios
antroposóficos. A fim de contextualizar o leitor, teceram-se algumas considerações sobre a vida de
Rudolf Steiner, criador e principal divulgador da Antroposofia - ou Ciência Espiritual - bem como uma
rápida explanação dos seus principais fundamentos. Esta pesquisa emprega uma metodologia
qualitativa, caracterizando-se por um estudo descritivo-exploratório, sendo utilizadas as seguintes
técnicas para coleta dos dados: entrevista, questionário e observação de campo na Associação
Comunitária Monte Azul, em São Paulo-SP. Os principais resultados indicam que: a) a enfermagem
antroposófica, surgida na década de 70 na cidade de São Paulo/SP, ainda é uma área de atuação
desconhecida, sobretudo no meio acadêmico; b) os enfermeiros antroposóficos concentram sua
atuação profissional na aplicação das chamadas 'terapias externas'; c) há coerência entre o discurso
antroposófico e a postura profissional das enfermeiras antroposóficas que atuam na ACOMA e d) que
a Antroposofia pode ser aplicada em qualquer área da enfermagem, uma vez que ela foca a visão do
ser humano não apenas em seus aspectos físicos, considerando também sua vida emocional, sua
qualidade vital e a sua biografia. O estudo também alerta para a necessidade de uma discussão mais
aprofundada sobre a concepção de ser humano na formação acadêmico-profissional do futuro
enfermeiro.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12042006-111616/
Nº de Classificação: 3925
UTYAMA, Iwa Keiko Aida. Avaliação da atividade antimicrobiana e citotóxica in vitro do vinagre
e ácido acético: perspectiva na terapêutica de feridas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [117] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: O uso correto de produtos químicos com ação antimicrobiana na terapêutica de feridas
tem sido uma das preocupações dos profissionais da saúde. A temática em questão representa uma
séria problemática agravada, principalmente, pela diversidade de opções, o que traz a insegurança
sobre qual é a mais indicada, bem como, pelo uso indiscriminado o que pode resultar na seleção de
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cepas resistentes. Diante do exposto, foi estabelecido como objetivos: avaliar in vitro a atividade
antimicrobiana do ácido acético e do vinagre por meio da Técnica de Difusão de Poço sobre as cepas
de Pseudomonas aeruginosa, E. coli e Staphylococcus aureus; determinar a Concentração Inibitória
Mínima (CIM); e revelar a citotoxicidade dos referidos produtos sobre Artemia salina Leach. Para
análise estatística foi usado o teste de variância ANOVA - ONEWAY seguida do teste de
comparações múltiplas; com nível de significância á = 5%. Assim sendo, pelo método de difusão de
poço o vinagre branco, tinto (30,0 e 25,0%) e o ácido acético a 1,0 são mais eficazes que o ácido
acético a 0,7%, vinagre branco e tinto a 10,0% (p<0.05) sobre as cepas de Pseudomonas aeruginosa
e Escherichia coli. Vale considerar que os produtos analisados não apresentaram ação
antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus. A Concentração Inibitória Mínima (CIM) do ácido
acético nas cepas avaliadas foi a 0,25%, e do vinagre branco a 2,0% para Pseudomonas aeruginosa
e Escherichia coli sendo que para Staphylococcus aureus a 3,0%. As cepas de P. aeruginosa e E.
coli foram todas inibidas pelo vinagre tinto a 1,5%, e sobre as de Staphylococcus aureus a 3,0%.
Evidenciou-se, também, que Pseudomonas aeruginosa, E. coli e Staphylococcus aureus mostraram
sensíveis ao ácido acético a 0,25%. Ainda, com relação a CIM dos produtos químicos testados, não
se verificou diferença entre cepas de Staphylococcus aureus hospitalar e comunidade. O ácido
acético foi citotóxico em todas as concentrações estudadas. Já, o vinagre branco e tinto em 0,25% e
0,125% não apresentaram citotoxicidade. Ainda que, não tenha sido a preocupação nesse momento
de buscar correlação entre os dados desse estudo com o uso in vivo é importante atentar que tais
produtos têm sido amplamente utilizados como agente antimicrobiano no tratamento de feridas, e
muitas vezes em concentrações elevadas que podem causar danos aos tecidos dificultando, assim, o
processo de cicatrização. A nosso ver é premente despertar nos profissionais da saúde a consciência
crítica-reflexiva em relação à utilização das evidências científicas de maneira que possam analisar e
aplicar com critério os resultados das pesquisas em prol da qualidade da assistência à saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-21052004-114541/
Nº de Classificação: 3926 [ Lilacs ID 433530]
JULIÃO, Fabiana Cristina. Água para consumo humano e saúde: ainda uma iniqüidade em área
periférica do município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: O saneamento ambiental é um dos mais importantes meios de prevenção de doenças,
mas infelizmente não é uma realidade em todos os setores da população, gerando uma situação
preocupante para os profissionais de Saúde Pública. A problemática relativa à saúde e meio
ambiente revela-se particularmente importante para as pessoas que vivem em favelas, ficando
expostas a possíveis riscos de contaminação, devido à carência de infra-estrutura de saneamento.
Neste estudo, de caráter descritivo-exploratório, utilizou-se métodos quali-quantitativos de
investigação, visando o diagnóstico das condições da água para consumo humano em uma favela do
município de Ribeirão Preto-SP, considerando-se a forma para obtenção e armazenamento da água,
bem como a percepção dos moradores sobre a relação água e saúde. Foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas com 14 sujeitos, em seus domicílios, representando 24,5% das 57 moradias
existentes, tendo sido ordenadas utilizando-se o Discurso do Sujeito Coletivo. Também foi realizada
análise bacteriológica de 20 amostras de água provenientes do local de estudo. Paralelamente foi
feito um levantamento dos prontuários médicos dos moradores dos 14 domicílios incluídos na
investigação. Os discursos, montados a partir das falas das entrevistadas, revelaram que, apesar de
parte dos moradores ter consciência sobre a importância da qualidade da água para a saúde
humana, ainda utilizam a captação clandestina e o armazenamento inadequado, do ponto de vista
sanitário, o que, provavelmente pode ser o fator impactante que interfere na qualidade da água
disponível na área do estudo. O resultado da análise bacteriológica indicou a contaminação por
coliformes em 25% das amostras analisadas e dentre os parasitas detectados nos exames
parasitológicos de fezes, destacam-se Enterobius vermicularis e Ascaris lumbricoides, presentes em
54,5% dos 11 exames realizados. Consideramos importante o planejamento de ações, em conjunto
com os profissionais de saúde e a população, que favoreçam a conscientização dos moradores em
relação à melhoria das condições de saúde a partir de medidas simples para o manuseio e
armazenamento da água, visando não só a prevenção de doenças infecto-parasitárias, mas também
melhores condições de higiene e bem estar, mesmo que essas ações sejam limitadas pela
precariedade da situação que enfrentam em seu cotidiano.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13102004-152019/
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Nº de Classificação: 3927
CÂMARA, Michella Florência Barbosa. Aparato de apoio social à juventude: reflexões acerca do
discurso intersetorial. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2003. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRIANI, Maria das Graças Carvalho
RESUMO: Idealizamos com este estudo compreender como é prestada a assistência ao adolescente
e ao jovem, em especial àquele econômica e socialmente pauperizado, moradores de periferia no
Município de Goiânia (GO), tendo como foco a análise do discurso oficial dos programas, projetos e
instituições deste contexto. Partimos do questionamento da adequação dessas políticas ao Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), principalmente no que tangem aos princípios da integralidade e
da intersetorialidade. Tivemos como objetivos: identificar os programas, projetos e instituições,
governamentais e não governamentais, que prestam assistência direta aos adolescentes e aos
jovens, socialmente vulneráveis, no Município de Goiânia; levantar as concepções de trabalho
intersetorial, impressas nos documentos oficiais, dos programas, projetos e instituições que possuem
como público alvo o adolescente e o jovem goianiense. Esta investigação, de abordagem qualitativa,
se configura como um Estudo do tipo descritivo-exploratório, com base na análise documental e na
observação sistematizada. Este Município possui um conjunto interessante de instituições, programas
e projetos, que, mesmo em processo de solidificação e amadurecimento, se constituem em vontades
positivas para com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Visualizou-se a concretude do discurso
oficial acerca do agir intersetorial nos órgãos administrativos e Secretarias, mas não podemos falar o
mesmo de nossas observações nas instituições executoras, pois algo se perde neste caminho entre
gestores, discurso oficial e atores da ponta de ação. Não se vislumbrou as correlações desses
mecanismos sociais protetores em uma estrutura em REDE que otimize os serviços oferecidos e que
se traduzam em assistência integral e integralizada. Como trabalhadora da saúde, afirmamos a
necessidade do reconhecimento de nosso objeto de ação e do fazer saúde para além dos nossos
muros e nossas mesas de trabalho.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3928
TEIXEIRA, Carla Regina de Souza. A atenção em diabetes mellitus no Serviço de Medicina
Preventiva - SEMPRE: um estudo de caso. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 162 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Estudo de caso do Serviço de Medicina Preventiva – SEMPRE na atenção em diabetes
mellitus no interior do estado de São Paulo, com o objetivo de avaliar o impacto do SEMPRE
utilizando alguns indicadores de saúde na atenção em diabetes mellitus. Para tanto, os dados foram
obtidos por meio de consulta manual nos Sistemas Informatizados Serious e Qualidade de Vida e
registrados em planilhas construídas no Microsoft Excel-1997 dos usuários cadastrados no período
de junho a novembro de 2001. A coleta de dados ocorreu de novembro 2002 a abril de 2003.
Participaram do estudo, 42 pessoas diabéticas que completaram um ano de participação no
SEMPRE, sendo 36 (85,7%) do tipo 2 e 6 (14,2%) do tipo 1. Para a análise dos dados utilizamos a
avaliação em saúde "estrutura-processo-resultado" (Donabedian, 1980). A estrutura ou capacidade
que são as características que favorecem o oferecimento de serviços, o processo ou desempenho
envolve ações dos profissionais de saúde no sistema, as ações das populações e dos pacientes, e o
resultado reflete vários aspectos do estado de saúde. No SEMPRE a estrutura que compõe a
organização de serviços tem o trabalho grupal realizado pela equipe multiprofissional como uma
estratégia de mudança no processo de "fazer saúde". Os resultados predominantes foram: 69,1%
pessoas diabéticas do sexo feminino, 47,6% possuíam o ginásio incompleto, 54,7% são casadas e
35,7% estão na faixa etária de 70 a 79 anos de idade. Após doze meses de participação no
SEMPRE, houve redução de 23,8% na média da glicemia capilar, 6,7% na pressão arterial sistólica e
7% na pressão arterial diastólica, e a média de 1,92 Kg por pessoa no peso corporal. Em relação aos
gastos com procedimentos médicos de urgência, houve redução de 74,91% no diabetes mellitus tipo
1 e 40,4% no tipo 2, quanto ao gasto com procedimentos médicos em geral, houve redução de 11,1%
no tipo 2 e 3,8% no tipo 1, comparando um ano antes e um ano depois da participação no SEMPRE.
A análise estatística demonstrou que há diferença significativa entre a média antes e depois da
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participação no SEMPRE nas seguintes variáveis: gasto com procedimentos médicos para os
diabéticos tipo 1, glicemia capilar pós-prandial e pressão arterial diastólica para os diabéticos tipo 2.
Esses dados apontam para a importância de serviços inovadores em medicina preventiva,
principalmente, no que tange ao melhor controle metabólico e redução de custos, bem como servir de
base para avaliar o impacto de futuras intervenções.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18052004-091430/
Nº de Classificação: 3929
CERVEIRA, Jaime Augusto. Influência da qualidade de vida na ocorrência da doença cárie em
pré-escolares. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2003. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: INTRODUÇÃO: O conceito de saúde pode variar desde o funcionamento do corpo até
completo estado de bem-estar. A saúde pode ser vista como representação subjetiva do estado de
bem-estar e não deve ser avaliada tão somente por indicadores somáticos, mas, também, por meio
da compreensão de como as pessoas se sentem psicológica e fisicamente, como elas se relacionam
e competem com outras no seu dia-a-dia. Na odontologia, muitos estudos buscam mostrar a
influência da saúde bucal na qualidade de vida. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi verificar a
influência da Qualidade de Vida nas condições de saúde bucal de pré-escolares. METODOLOGIA:
Trata-se de pesquisa tipo "survey", não experimental, denominada pesquisa correlacional
retrospectiva (ex post facto), cujo propósito básico é determinar relações entre as variáveis envolvidas
no estudo. Utilizou-se um instrumento de Qualidade de Vida denominado Autoquestionnaire Enfant
Imagé (AUQUEI), que foi aplicado em 309 crianças de uma Escola Municipal de Educação Infantil do
município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Essas crianças, também, passaram por avaliação
clínica e seus pais ou responsáveis responderam a um inquérito contendo informações sobre
variáveis, reconhecidamente de risco, para a saúde bucal, tais como: nível socioeconômico, questões
ligadas à gestação, lactação, dieta, nutrição, higiene bucal e uso dos serviços de saúde, aqui
chamadas de variáveis de confusão. Os resultados obtidos foram dispostos em banco de dados,
utilizando-se a técnica da dupla verificação. Gráficos Boxplots, medidas de posição e de variabilidade
descrevem os grupos estudados, segundo as variáveis de interesse e resumem os dados obtidos. As
respostas obtidas para as variáveis foram comparadas entre o grupo de crianças com cárie e o grupo
sem cárie. Testes estatísticos não-paramétricos como Qui-quadrado (÷2), teste Exato de Fisher e
Mann-Whitney foram utilizados para detectar possíveis associações entre as respostas e os grupos
com cárie e sem cárie. Os programas estatísticos SPSS-10.0 e Epi Info 2002 também foram
utilizados. RESULTADOS: Os resultados confirmaram homogeneidade de ambos os grupos, isto é,
não houve diferenças estatisticamente significantes no que se refere às variáveis de confusão entre o
grupo com cárie e o grupo sem cárie. Já no que concerne ao bem-estar, houve evidência estatística
de que uma boa qualidade de vida associa-se positivamente à ausência da doença cárie.
CONCLUSÕES: Houve homogeneidade entre a caracterização dos dois grupos de crianças
(presença e ausência de cárie dentária) no que se refere aos fatores de risco para a doença (nível
socioeconômico e questões ligadas à gestação; lactação, dieta; nutrição; higiene bucal e uso dos
serviços de saúde); constatou-se diferença estatisticamente significante na variável Qualidade de
Vida entre os mesmos grupos; e a hipótese de estudo (após o controle das variáveis de risco) foi
confirmada: a Qualidade de Vida associa-se à Saúde Bucal.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13042004-090429/
Nº de Classificação: 3930
SABIA, Renata Viccari. Efeito da atividade física associada à orientação alimentar em
adolescentes obesos: comparação entre o exercício aeróbio e anaeróbio. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: A obesidade na adolescência é uma doença universal de prevalência crescente
assumindo caráter epidemiológico, como problema de saúde pública na sociedade moderna. Este
trabalho teve como objetivo comparar, por meio de pesquisa de campo, o efeito do exercício físico
aeróbio contínuo e anaeróbio intermitente associado à orientação alimentar na redução do peso e na
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composição corporal, em medidas bioquímicas e na capacidade física de adolescentes obesos.
Foram investigados 28 adolescentes de 12 a 15 anos, de ambos os sexos, estudantes de escolas
públicas, com Índice de Massa Corporal (IMC) acima do percentil 95 para a idade e sexo. Os
voluntários foram distribuídos em 2 grupos de forma aleatória: exercício contínuo (GEC; n = 13) e
exercício intermitente (GEI; n = 15) e submetidos a um programa de treinamento físico, 3 vezes por
semana durante 16 semanas, composto por caminhada (GEC) ou corrida (GEI) com sessões
crescentes de 20 a 40 minutos. A atividade de orientação nutricional ocorreu uma vez por semana,
em grupo, por 60 minutos, durante todo o experimento. Foram realizadas, no período inicial e final,
medidas de peso e altura para cálculo do IMC, pregas subcutâneas, circunferências do braço (CB) e
muscular do braço (CMB), composição corporal por bioimpedância elétrica, análises bioquímicas
séricas (glicemia e lipídeos), além da determinação direta de consumo máximo de oxigênio (VO2max)
e limiar anaeróbio (LAn) para a interpretação das respostas fisiológicas determinadas pelo
treinamento aeróbio e anaeróbio. Como resultados antropométricos, observamos nos 2 grupos,
diminuição do IMC e das pregas cutâneas (com diferença significativa no GEI para o IMC e prega
cutânea subescapular) e diminuição da CB e CMB. Na avaliação bioquímica, houve diminuição
significativa nos níveis séricos de LDL e colesterol total no GEC, e aumento de glicemia no GEI,
embora estar ainda dentro dos valores de normalidade. Os valores de (VO2max) apresentados,
ambos absoluto e relativo, tiveram aumento nos 2 grupos, assim como os valores de LAn.
Concluímos que a atividade física proposta tanto para o GEC quanto para GEI, foi suficiente e
satisfatória, promovendo diminuição ponderal, melhora da composição corporal, dos níveis lipídicos e
aumento na capacidade aeróbia dos adolescentes. Além disso, a orientação nutricional, como medida
coadjuvante, estimulou a mudança de hábitos com adoção de práticas alimentares mais saudáveis
pelos adolescentes e toda família. Desta forma, podemos sugerir que os dois tipos de exercícios,
aeróbios e anaeróbios, devem ser adotados em programas de atividade física auxiliando o combate à
obesidade na adolescência e prevenindo futuras complicações na fase adulta.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3931
SANTIAGO, Luiz Carlos. A multimídia interativa como recurso didático-pedagógico para o
ensino teórico-prático da Semiologia em Enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 118 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda D.
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo/exploratório. Analisa a multimídia interativa
como recurso no ensino de semiologia para o Curso de Graduação em Enfermagem. A metodologia
adotada teve duas etapas. Inicialmente buscamos o perfil dos entrevistados, a partir das variáveis:
período do curso, recebimento de algum conteúdo de semiologia relacionado ao ensino de
semiologia, disciplina da graduação em que recebera tal conteúdo, o tempo de recebimento desse
conteúdo, recebimento de algum conteúdo teórico-prático de semiologia via CD ROM, se possuía
computador próprio em sua residência e, se sabia utilizar o CD ROM como material didático. Para
esta etapa foi feito tabulamento dos dados com sua posterior análise freqüencial. A segunda etapa
ocorreu através da análise de conteúdo, com a qual foi possível a construção de três nucleamentos
de idéias, conforme BARDIN. O primeiro nucleamento foi intitulado "A impregnação dos sentidos
provocado pelo CD ROM interativo". Com ele, constatamos uma forte evidência em afirmar que a
multimídia é um meio de fácil manuseio e bastante facilitador entre teoria e prática da semiologia, pois
melhora e inova a compreensão das aulas teóricas ajudando no exame físico direto do cliente, além
de suprir, ao seu modo, a carência de laboratórios pedagógicos. O segundo nucleamento,
denominado de "A realidade virtual: O Eu digital/pneumático em rede", apontou que a simulação
virtual não é igual à realidade do cliente, que o professor pode ficar limitado ao uso da linguagem
virtual desvalorizando as relações interpessoais entre todos os envolvidos na dinâmica de ensinoaprendizagem, outrossim a transformação do ensino em algo muito individualizado pela super
valorização da linguagem em foco. O último nucleamento foi assinalado como "A linguagem virtual
como recurso pedagógico: O equilíbrio que não deve ser perdido". Observamos, por seu intermédio,
que a multimídia é um recurso objetivo, versátil, fácil e simples, que ajuda na revisão dos conteúdos,
podendo ser utilizado no próprio domicílio do aluno, apresentando, porém, limitações que vão desde
a separação entre os atores do processo ensino-aprendizagem, passando por uma necessidade de
melhor compreensão do uso dessa linguagem como modalidade didática, até a constatação de que
trata-se de um recurso complementar às outras formas. A conclusão dessa pesquisa, aponta para
três reflexões essenciais. 1- O desenvolvimento das Novas Tecnologias da Comunicação/Informação,
determina aos enfermeiros um imperativo acerca da necessidade da inserção no manuseio dessas
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tecnologias, tanto no plano da sua implementação, enquanto produto tecnológico, como no plano do
seu desenvolvimento dentro da própria enfermagem, a fim de permitir-lhe um domínio desse saber
específico; 2- A compreensão da linguagem virtual precisa ser amplamente dimensionada pelo
enfermeiro, pois, ela já se constitui como elemento das relações sociais do trabalho, da ciência e da
cultura humana e; 3- A pedagogia específica da enfermagem deve perceber que a utilização da
linguagem virtual não se traduz numa "panacéia" à natureza da formação e do trabalho de
enfermagem, mas, sobretudo, se apresenta ao docente como uma modalidade extremamente
dinâmica e inovadora de se ensinar a cuidar através da enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05042005-132517/
Nº de Classificação: 3932
FORTUNA, Cinira Magali. Cuidando de quem cuida: notas cartográficas de uma intervenção
institucional na montagem de uma equipe de saúde como engenhoca mutante para produção da vida.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 197 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Essa é uma pesquisa cartográfica que conta a análise e intervenção institucional
produzida com trabalhadores de saúde de uma Unidade Básica do município de Ribeirão Preto que
também possui trabalhadores do Programa de Saúde da Família. É um convite para uma viagem que
chama o leitor para distintos devires, multiplicando sentidos, buscando os "entres" e as "entrelinhas".
Se propõe a delimitar as linhas em produção molares, moleculares e de fuga, os "marcos" acerca do
trabalho produzido na Unidade e também da produção da equipe de saúde nesse cotidiano. O
referencial teórico metodológico utilizado se apóia em autores institucionalistas, especialmente, da
linha esquizoanalítica. O método é o da bricolagem onde diversos objetos, idéias, fragmentos de texto
de autores de diferentes orientações teóricas são colocados ao lado sem a pretensão da
permanência ou da totalidade: é uma performance com ritmos, cores e intensidades produzidos no
ato de pesquisar/intervir. A análise/intervenção tem por norte a produção da auto-análise e da autogestão, os trabahadores produzindo análises acerca de seu trabalho e de suas vidas, gerindo seus
próprios processos e construindo suas respostas. A análise intervenção iniciou-se com o pedido dos
trabalhadores para ajudá-los em suas relações pois não estavam se "entendendo" desde a chegada
da equipe de Saúde da Família na Unidade. Realizamos encontros grupais semanalmente, ora no
período da manhã ora a tarde, para facilitar a participação voluntária dos trabalhadores. Os encontros
grupais foram gravados, transcritos e analisados. O trabalho de equipe é definido como uma máquina
a ser montada desmontando referências da totalização e da equipe-grande-família, raspando
superfícies de registro e controle. A equipe é uma mistura que não funde, inclusão plena da diferença,
um emaranhado de instituições definidas conforme Baremblitt (1994) como conjunto de regras e
normas, ditas e não ditas que regulam os comportamentos das pessoas. A tese que defendemos é a
de que a equipe precisa ser construída como uma engenhoca mutante onde ocorrem articulações de
saberes e fazeres para a produção de cuidados diferentes para os usuários e para as famílias, pois
que suas necessidades são diferentes. Daí a terminologia engenhoca mutante: uma permanente
produção e que pode ser agenciada pela supervisão externa: um cuidar de quem cuida. Construímos
três territórios de análise: Agenda, Paranóia e Aprenderes. Em cada território buscamos
demarcações, ares, levezas, pesares, afetos... Agenda traz o modo como os trabalhadores se
relacionam entre si e com a população para incluir ou excluir os usuários do serviço. O imprevisto do
trabalho em saúde faz os trabalhadores procurarem as certezas, as lógicas instituídas do número de
vaga por trabalhador médico, e produz diversos contornos e delineamentos no trabalho. Paranóia
desenha as relações dos trabalhadores, traz momentos de resistência à mudança e de crise da
equipe. Aprenderes conflui as possibilidades de transversalizar a equipe pelo seu encontro com o
trabalhador agente comunitário de saúde, alguns aprendizados da própria equipe sobre si e sobre o
trabalho e da equipe de análise e intervenção.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-31032005-114033/
Nº de Classificação: 3933 [ Lilacs ID 388135]
FURLAN, Maria de Fátima Farinha Martins. Experiência do cateterismo vesical intermitente por
crianças e adolescentes portadores de bexiga neurogênica. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 175 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de

15
RESUMO: Este estudo teve por objetivos analisar a experiência do cateterismo vesical intermitente
por crianças e adolescentes portadores de bexiga neurogênica e suas mães, bem como analisar os
fatores limitantes e facilitadores para o autocateterismo vesical intermitente nessas crianças e
adolescentes na realidade das suas vidas cotidianas. No referencial teórico, buscamos a
compreensão dessa construção da realidade, do cuidar/cuidado humano como uma questão de
cidadania e valorização da vida nesse cotidiano, e a educação em saúde como uma prática de
enfermagem para a valorização do cuidar cuidado. A pesquisa é de natureza qualitativa, aplicando as
representações sociais como categoria de análise. Para a coleta dos dados, utilizamos os prontuários
das crianças, formulário com questões semi-estruturadas, entrevista e diário de campo. A análise dos
dados baseou-se em aspectos da hermenêutica dialética. A interposição das categorias empíricas
com o referencial teórico fez emergir dimensões que mostraram esses atores sociais pertencentes a
um contexto micro e macro social que determinam o seu modo de agir na e para a vida. A realidade
no dia-a-dia das crianças, adolescentes e respectivas mães revelou-se em seis categorias empíricas:
"CVI - corpo e sexualidade em evidência" e "CVI - conformação e relutância" são as categorias
empíricas que traduzem as falas das crianças e adolescentes; "A responsabilização materna", "A
agenda da vida", "O enfrentamento" e "A acomodação/partilha" são as categorias empíricas que
surgiram das falas das mães. Nessas seis categorias, revelam-se importantes elementos limitantes e
facilitadores à experiência de cuidar da vida e, conseqüentemente, à experiência do autocateterismo
pelas crianças e adolescentes. Cabe aos profissionais de saúde e em especial ao enfermeiro uma
atitude solidária, num esquema de co-responsabilidade por meio da educação em saúde, que deverá
ser desenvolvida como um processo emancipatório que, além do enfoque biológico, de importância
considerável aos aspectos ligados à vida cotidiana e amplie a consciência de cidadania desses atores
sociais para viverem de modo mais pleno nos seus limiares próprios.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-17022006-153250/
Nº de Classificação: 3934
REZENDE, Marina Pereira. Agravos à saúde de auxiliares de enfermagem resultantes da
exposição ocupacional aos riscos físicos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo geral identificar os agravos à saúde de auxiliares de
enfermagem provenientes da exposição a riscos físicos; sendo os específicos, investigar se os
auxiliares de enfermagem identificam os agentes propiciadores de risco físico no ambiente de
trabalho hospitalar; identificar os problemas de saúde que acometem os auxiliares de enfermagem e
identificar, dentre os problemas de saúde que os acometem, aqueles que podem ser resultantes da
exposição aos riscos físicos. Trata-se de um estudo seccional, não-experimental, de caráter
descritivo, com análise quantitativa de dados, coletados através de entrevista estruturada com a
utilização de um questionário. Constituíram-se sujeitos do estudo 85 auxiliares de enfermagem. As
alterações de saúde mencionadas por esses trabalhadores foram codificadas de acordo com
Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Os resultados revelaram
que a maioria dos entrevistados pertence ao sexo feminino (82,3%); 41,2% eram casados e 35,3%
solteiros; 40% trabalhavam 36 horas semanais e 29,4% dos trabalhadores possuíam outro emprego.
Em relação às informações acerca da identificação do risco ocupacional físico apenas 30,6% possuía
informações corretas. 51,8% dos auxiliares de enfermagem mencionaram já ter sofrido acidentes de
trabalho e 81,58% os identificaram aos riscos biológicos. Em relação às alterações de saúde, os
auxiliares de enfermagem apresentaram dorsalgia não especificada e dor lombar baixa (21,57%);
cefaléia (13,73%); rinite alérgica inespecífica, sinusite crônica não especificada, amigdalite aguda não
especificada, afecções respiratórias devido a agentes não especificados; hipertensão secundária não
especificada (8,82%); mialgia e dor em membro (5,9%); dentre outras. Entre essas queixas
evidenciou-se que algumas podem ter acontecido em decorrência dos agentes de risco físico, tais
como, hipertensão, estresse, transtorno de ansiedade relacionado ao ruído; hemorragia não
classificada a outra parte, que podem ser provenientes das radiações ionizantes; história pessoal de
alergias a drogas, medicamentos e substâncias não especificadas, excesso de exercícios e
movimentos rigorosos ou repetitivos, advindas do excessivo calor; cefaléia, proveniente da iluminação
inadequada, dentre outras. Apesar dos agentes de risco físico estarem presentes no ambiente de
trabalho hospitalar, onde atuam os auxiliares de enfermagem, esses não conseguem, em sua maioria
identificá-los. Evidenciou-se que os sujeitos do presente estudo relatarem fazer uso de alguns
Equipamentos de Proteção Individual, com certa freqüência; entretanto, confundiram algumas
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medidas de prevenção aos riscos físicos com tais equipamentos. No contexto estudado, evidenciouse que os auxiliares de enfermagem, apresentam dificuldade na identificação dos riscos ocupacionais
físicos, mesmo trabalhando em ambientes onde tais riscos estão presentes. Estratégias foram
propostas no sentido de minimizar os problemas levantados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18052004-105504/
Nº de Classificação: 3935
BELEZA, Ana Carolina Sartorato. Edema perineal no pós-parto: proposta de avaliação. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: Frente às dificuldades vivenciadas na prática clínica sobre a identificação e avaliação do
edema perineal no pós-parto é que objetivamos neste estudo elaborar uma proposta de avaliação
para tal manifestação. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal, para o qual foram
convidados 5 profissionais de saúde com experiência na área de obstetrícia. Estes tiveram como
função avaliar a região perineal de 50 mulheres através de fotografias tiradas das mesmas em 3
momentos distintos: na admissão no serviço, 4 e 24 horas após o parto. Estes períodos foram
estabelecidos de acordo com a literatura científica que determina que o aparecimento e involução do
edema se dão em predominância nestes estágios. A partir das avaliações dos profissionais foi
possível depreender que os mesmos realizaram a identificação do edema baseados em 2 descritores:
A Anatomia da Região Genital Feminina e Os Sinais do Processo Inflamatório. Com base nesses
descritores estabelecemos indicadores para a identificação do edema tais como: perda da simetria
(para grandes e pequenos lábios), apagamento dos limites das estruturas, perda dos contornos,
distensão, brilho e hiperemia da pele e tumefação. Acreditamos que estes indicadores devam
estimular investigações sobre sintomas de dor e limitações de funções, as quais constituem a
proposta em questão.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3936
NHAMBA, Lucas António. Acidentes ocupacionais com material biológico entre profissionais de
enfermagem em um hospital de Angola. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [126] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem de análise quantitativa, cujo
objetivo foi caracterizar os acidentes ocupacionais com material biológico potencialmente
contaminado, ocorridos com trabalhadores de enfermagem de um hospital geral público localizado no
interior de Angola, no período de julho de 2002 a julho de 2003, visando contribuir para criação de
bases à implementação de políticas de prevenção de acidentes ocupacionais entre os trabalhadores
da saúde. Coletaram-se os dados mediante entrevistas face a face, com base em roteiro aplicado por
cinco sujeitos previamente treinados, após cumpridos todos os pressupostos éticos. Participaram do
estudo 278 trabalhadores de enfermagem, de um total de 378, cujos resultados permitiram concluir
que a população estudada é heterogênea, com idade variando de 22 a 66 anos, com maior
concentração dos sujeitos nas faixas etárias de 22 a 30 anos (30,93%) e de 31 a 40 anos de idade
(24,82%). A maioria é casada, com escolaridade de nível médio (59,00%). A incidência de acidentes
nesta população foi elevada, uma vez que, dos 278 trabalhadores participantes do estudo, 93,88%
sofreram um total de 1.477 acidentes diversos, com uma freqüência de 1 a 56 acidentes por sujeito.
No presente estudo cada trabalhador descreveu até 4 acidentes no máximo, perfazendo um total de
376 acidentes descritos, sendo o sangue e seus derivados o material biológico mais citado (78,46%).
Do total dos acidentes, 47,10% ocorreram por contato, seguidos dos acidentes percutâneos
(45,20%), tendo a maioria (61,44%), acontecido no período da manhã, resultante da administração de
medicamentos. Após a ocorrência da maior parte dos acidentes (97,61%), não houve qualquer
conduta administrativa e nenhum dos profissionais foi submetido à profilaxia contra o Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) e a hepatite B. Em 72,87% dos acidentes, 73,56% dos trabalhadores
não faziam uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 96,01% não conheciam a situação
sorológica do paciente-fonte em relação ao HIV, à hepatite B e C. Estas constatações levaram o
pesquisador a concluir que a problemática dos acidentes de trabalho na instituição resulta da

17
interação de vários fatores ligados diretamente à formação e treinamento sobre as normas de
biossegurança e à ausência de políticas institucional e governamental voltadas à prevenção de
acidentes envolvendo material biológico, constituindo-se, dessa forma, em um agravo à saúde
ocupacional desta população. Torna-se urgente a elaboração de estratégias para fazer face aos
enormes problemas que envolvem a saúde ocupacional desses trabalhadores, com vistas à redução
dos riscos presentes no ambiente de trabalho, sobretudo na atual conjuntura da emergência de várias
enfermidades de alta periculosidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-21102004-093054/
Nº de Classificação: 3937
PETRILLI FILHO, José Fernando. Vulnerabilidade às IST/aids entre atiradores do serviço militar
obrigatório: uma apreciação sociocomportamental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Villela
RESUMO: Atualmente, estimativas da Organização das Nações Unidas para Prevenção e Controle
da Aids (UNAids), apontam para a existência de mais de 40 milhões de soropositivos no mundo.
Sendo a adolescência uma fase que se caracteriza pela expressão mais efetiva da sexualidade e dos
impulsos sexuais em função da maturidade sexual, estes vêm constituindo-se grupo prioritário nas
ações de prevenção. Nesse contexto, a Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis/AIDS (CN-DST/AIDS) e o Ministério do Exército do Brasil, firmaram em 1996, um
convênio visando ações na área de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/aids junto às Forças
Armadas. O presente estudo objetivou investigar e compreender aspectos relacionados à
vulnerabilidade às IST/aids entre atiradores do serviço militar obrigatório, bem como caracterizar a
população nos aspectos pertinentes às condições socioeconômicas, práticas sexuais, ocorrência de
IST e prevenção às IST/aids, com vistas a uma apreciação sociocomportamental. Para tanto o
presente estudo constitui-se do tipo survey, o qual permite a obtenção de informações quanto à
prevalência, distribuição e inter-relação de variáveis no âmbito de uma população. Dentre os
resultados, destacam-se: 36,5% com idade de 18 anos; 64,7% com segundo grau de escolaridade
completo; 23,5% pertencem aos estratos sociais "C" e "D"; 88,2% referem já ter vivenciada a primeira
relação sexual; 53,3% não fizeram uso do preservativo na última vez que praticaram coito oral; 28%
não utilizaram preservativo na última vez que praticaram coito vaginal ou anal; 3,5% já apresentaram
corrimento, feridas, verrugas ou bolhas em seus órgãos genitais; 56,5% desejam receber orientações
sobre IST/aids de profissionais de saúde; 54,1% consideram o fato de manter relações sexuais com
quem confiam uma barreira no uso do preservativo; 71,8% percebem como sendo nula ou baixa a
vulnerabilidade pessoal ao HIV. Os dados sociocomportamentais apresentados demonstram a
vulnerabilidade às IST/aids entre os atiradores estudados, assim evidenciando a necessidade de
ações de educação em saúde junto aos mesmos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12062006-170643/
Nº de Classificação: 3938 [ Lilacs ID 432373]
ZORZO, Juliana Cardeal da Costa. O processo de morte e morrer da criança e do adolescente:
vivências dos profissionais de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: Passamos por um período de grandes descobertas para a ciência, mas o homem ainda
continua sem desvendar o processo de morte e morrer. A morte ainda é um grande mistério que o
amedronta; é vista como um tabu, tema interditado e fracasso profissional. Partindo do pressuposto
de que os profissionais de enfermagem têm preparo insuficiente para lidar com pacientes em
iminência de morte, traçamos como objetivo desse estudo: investigar como os profissionais de
enfermagem vivenciam o processo de morte e o morrer das crianças/adolescentes hospitalizados,
onde buscam preparo e apoio para enfrentar essa perda e identificar que tipo de apoio eles oferecem
à família durante o processo de morte e morrer de seus filhos. Pela natureza dos objetivos propostos,
este estudo é de natureza qualitativa. Os participantes são enfermeiros, auxiliares e técnicos de
enfermagem que trabalham em clínicas com leitos pediátricos de um hospital-escola do interior do
estado de São Paulo, que tenham vivenciado o processo de morte e morrer das

18
crianças/adolescentes que estiveram sob seus cuidados. Os dados empíricos foram coletados
mediante entrevista e organizados em três temas: enfrentando a morte, estratégias de apoio e luto da
equipe. Os resultados indicam que os profissionais de enfermagem negam a morte nos hospitais e
acreditam que sua função é salvar vidas; oferecem apoio afetivo e emocional às famílias; buscam
apoio principalmente na equipe de trabalho e na família e vivem o luto pela morte de seus pacientes.
Concluímos, a partir desses resultados, que os profissionais de enfermagem estão necessitando de
suporte emocional e educacional para lidarem com a morte de forma mais harmoniosa e assistirem às
reais necessidades das crianças e adolescentes que estão em iminência de morte. Recomendamos
que seja incluído nos currículos o tema da morte e que as instituições hospitalares busquem a
educação permanente como estratégia para promover mudanças de posturas dos profissionais junto
ao paciente que está morrendo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07072004-114012/
Nº de Classificação: 3939
SILVA, Magda Fabbri Isaac. Resíduos de serviços de saúde: gerenciamento no centro cirúrgico,
central de material e centro de recuperação anestésica de um hospital do interior paulista. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 98 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
RESUMO: O estudo aborda o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) no Centro
Cirúrgico de um Hospital Universitário do interior paulista. Trata-se de um estudo realizado através de
observação não participante e entrevista. As observações referentes ao gerenciamento de RSS foram
feitas nas Salas de Operações, Central de Material Esterilizado e Recuperação Pós-Anestésica e
entrevistas com auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares de serviços,
enfermeiros, instrumentadores cirúrgicos e atendente de enfermagem, atuantes nessa área. Os RSS
gerados no local do estudo foram: do Grupo A - infectantes, Grupo B - químicos e Grupo D comuns.
Verificou-se que as embalagens e recipientes para o acondicionamento de resíduos, os carros para o
transporte, o equipamento de proteção individual e os abrigos externos estão em concordância com
os preconizados pela legislação vigente. Entretanto, foi possível verificar que as práticas realizadas
levam a um fluxograma dos RSS inadequado, que pode causar risco de contaminação ambiental e
aumentar o risco de acidentes com material biológico infectado. Os resultados mostram a
necessidade de revisão do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, elaboração
de protocolos para o manejo de resíduos com treinamentos e educação continuada aos recursos
humanos da instituição. Diante dos resultados elaborou-se propostas de adequação da estrutura
física e do fluxograma dos resíduos, que podem minimizar os riscos de acidentes de trabalho e
oferecer maior segurança à comunidade hospitalar, à população e ao meio ambiente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-19082004-102015/
Nº de Classificação: 3940
MUNIZ, Jordana Nogueira. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde na identificação de
sintomáticos respiratórios no controle da tuberculose em Ribeirão Preto-SP: um desafio para a
atenção primária à saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2004. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza C. Scatena
RESUMO: O objetivo desta investigação foi analisar sob a óptica das equipes do PACS, a
incorporação da busca ativa de sintomáticos respiratórios no controle da tuberculose nas suas
atividades junto às famílias. A população do estudo constituiu-se das equipes do PACS de um distrito
de saúde do município de Ribeirão Preto, totalizando 81 ACS e 8 enfermeiros/supervisores. Os
procedimentos utilizados para coleta de dados foram: levantamento epidemiológico de dados
laboratoriais, entrevista estruturada e semi-estruturada. Para o tratamento dos dados quantitativos
utilizou-se o programa Microsoft Excel e para os dados qualitativos, a técnica de análise de conteúdo,
modalidade temática. Constatou-se que no período inicial da inserção da busca ativa de sintomáticos
respiratórios na prática do PACS, houve um aumento significativo de baciloscopias (BK) solicitadas.
Entretanto com o passar dos meses ocorre redução dos pedidos de BK, atingindo níveis observados
no mesmo período do ano anterior. As equipes do PACS, destacaram alguns aspectos que poderiam
estar dificultando a sustentabilidade desta prática em seu cotidiano: aspectos operacionais
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(dificuldade na abordagem junto à família, aceitação do procedimento de coleta do escarro pelo
usuário, sobrecarga de trabalho, sucessivas campanhas nacionais que abordam diferentes
programas), aspectos relacionados ao PACS (capacitação sistemática deficiente, ausência de
coordenação municipal, acúmulo de funções pelo enfermeiro-supervisor dificultando a supervisão do
ACS) e aspectos relacionados à organização do sistema de serviços de saúde (debilidade na
integração e no fluxo entre os diferentes pontos de atenção, assistência voltada para o manejo das
condições agudas, comprometendo as atividades de prevenção e promoção à saúde). Conclui-se que
a abordagem junto às famílias, exige que os profissionais do PACS e Unidades de Saúde, detenham
outros saberes e conhecimento além das habilidades técnicas. Implica sobretudo, em compreender a
busca ativa de sintomáticos respiratórios como uma ação complexa, cujo desenvolvimento requer a
integração entre os diferentes pontos de atenção do sistema de serviços de saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3941 [Lilacs ID 388136 ]
BOCARDI, Maria Inês Brandão. Assistência pré-natal na adolescência: concepções das
adolescentes e dos profissionais de saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2004. 163 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: Este estudo teve como objetivos identificar as concepções sobre assistência pré-natal de
um grupo de gestantes adolescentes primíparas, inscritas no programa de assistência pré-natal nas
Unidades de Saúde da Rede de Atenção à Saúde do município de Marília-SP; identificar as
concepções sobre assistência pré-natal na adolescência dos profissionais de saúde (médicos,
enfermeiras e auxiliares de enfermagem) que atuam nestes serviços; como também analisar as
relações estabelecidas entre as concepções das gestantes adolescentes e dos profissionais de saúde
na construção da assistência pré-natal. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Os dados foram obtidos
por meio de entrevistas semi-estruturadas, realizadas com 17 profissionais de saúde e 18 gestantes
adolescentes primíparas. Procurou-se identificar unidades temáticas pela Análise de Conteúdo. Para
construção do processo de análise apropriamos de referenciais teóricos de construções sócioculturais de significados representativos do cotidiano da assistência pré-natal através de um
emaranhado de percepções e interpretações sobre o perfil da clientela atendida, concluindo que a
assistência se faz de forma diferenciada e assim exercem papel fiscalizador, identificam os fatores de
risco da gestação, discorrem sobre as dificuldades encontradas para prestarem assistência e revelam
as ações da equipe de saúde. As adolescentes identificaram a assistência pré-natal recebida,
permeada por procedimentos técnicos que incluem desde a realização de exames e procedimentos a
orientações, que pelas suas características peculiares conforma a assistência como sendo monótona
e ao mesmo tempo coercitiva ao serem fiscalizadas pelos profissionais que as atende. Pudemos
apreender que o mundo social do pré-natal às adolescentes habitados pelos profissionais de saúde é
construído dentro de um universo simbólico que desqualifica a adolescente para a entrada no mundo
das mulheres adultas - a maternidade. Por outro lado, para as adolescentes, o pré-natal é o
dispositivo usado para revelar-lhes os limites de ser um corpo para si e ser um corpo para ter um filho
e desautoriza-las como capazes de ter uma autonomia e poder de decisão.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-03052005-114332/
Nº de Classificação: 3942
HINO, Paula. Distribuição espacial dos casos de tuberculose no município de Ribeirão Preto,
nos anos de 1998 a 2002. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2004. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: O uso de mapas e a preocupação com a distribuição geográfica de doenças remonta a um
passado bastante distante. Um exemplo clássico foi o trabalho realizado por John Snow, que utilizou
o mapeamento para localizar casos de cólera, relacionando-os com as fontes de abastecimento de
água. O processo saúde-doença ocorre em um espaço primariamente geográfico, sobre a qual, a
ação dos homens ocorre. Apesar de seu grande potencial, as técnicas de representação espacial
ainda são relativamente pouco utilizadas na área da saúde, devido, em parte, às dificuldades
inerentes à manipulação deste tipo de informação. Este trabalho parte do pressuposto de que a
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distribuição espacial da Tuberculose não é uniforme, com diferenças entre países, estados,
municípios e bairros. Dentro deste panorama, o objetivo deste trabalho foi estabelecer a distribuição
espacial da doença no município de Ribeirão Preto de 1998 a 2002, buscando verificar dependência
entre sua ocorrência e o espaço. Para elaboração do estudo, utilizou-se a base de dados secundários
da Secretaria Municipal de Saúde do município de Ribeirão Preto- SP provenientes das fichas de
notificação compulsória e digitalizados no programa computacional Epi-Tb, adaptado para esse fim.
Inicialmente, procedeu-se à análise descritiva de algumas variáveis relacionadas à Tuberculose. Em
seguida, efetuou-se o georreferenciamento dos casos de Tuberculose utilizando-se o software
MapInfo 6.5. A análise estatística espacial foi realizada com auxílio do software Spring. Por meio da
análise do padrão espacial existente no decorrer dos anos estudados, concluiu-se que para cada ano
estudado houve um padrão para a distribuição espacial da Tuberculose em Ribeirão Preto,
identificando-se áreas homogêneas de risco para a doença embora os casos estivessem sempre
concentrados em uma faixa da região noroeste do município, consistindo de bairros de classe-média
e/ou média baixa da população. Os resultados contribuem para o conhecimento da distribuição
espacial da Tuberculose no município de Ribeirão Preto - São Paulo, ressaltando a importância da
categoria espaço como alternativa metodológica para auxiliar no planejamento, monitoramento e
avaliação das ações em saúde, direcionando as intervenções para diminuir as iniqüidades.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-02062006-130121/
Nº de Classificação: 3943
CARMO, Tânia Maria Delfraro. Pesquisa-ação na relação creche-cuidador familiar em uma
instituição comunitária. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2004. 260 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Procuramos desenvolver nesta investigação um estudo sobre as relações creche-cuidador
familiar em uma instituição comunitária. Objetivamos, estudar as relações creche-cuidador familiar
identificando quais as condições dificultadoras e facilitadoras dessas relações. Isso pressupõe:
levantar as condições existentes e problematização no relacionamento creche-cuidador familiar,
tendo como foco a criança, evidenciado pelos funcionários e familiares; desenvolver ações educativas
com os funcionários e família sobre os problemas prioritários levantados, preparando-os para lidarem
com estas questões no cotidiano da criança e avaliar o processo de ensino e aprendizagem das
ações desenvolvidas, possibilitando novos momentos de intervenção. Na metodologia, trabalhamos a
Pesquisa-Ação, de forma qualiquantitativa, desenvolvendo o referencial teórico fundamentado em
Paulo Freire, no que diz respeito a pedagogia da problematização e metodologia participativa e
dialogal. Para o levantamento dos dados utilizamos a observação participativa da realidade e a
entrevista individual, utilizando um formulário com questões semi-estruturadas e norteadoras como
instrumento. Pesquisamos 12 trabalhadoras da creche e 71 cuidadores familiares. Os resultados
evidenciaram que a relação entre a creche e os cuidadores familiares caracterizava-se pela distância.
Não existia uma interação propriamente dita de troca, de reconhecimento de uma pela outra. Havia
uma implicância mútua entre funcionárias e mães. Sentimentos de hostilidade, desconfiança, de
culpa, ciúme, de apreensão e de agradecimento permeavam as relações entre os cuidadores
familiares e as funcionárias. Observamos através dos relatos verbais emitidos pelas funcionárias e
cuidadores familiares uma congruência nos fatores dificultadores da relação creche-família. Os
problemas apresentados por ambos foram relativos a: participação, comunicação, relacionamento,
gestão autoritária e falta de credibilidade ou de confiança. Portanto, concluímos que a relação crechecuidadores familiares era permeada por interações negativas e que as dificuldades de relacionamento
era geradora de vários atritos entre ambos dificultando compartilhar o cuidado e educação da criança,
suscitando ações e intervenções educativas voltadas às temáticas em foco favorecendo novas
posturas e visando a transformação da realidade. Trabalhamos posteriormente, ações e intervenções
educativas e de saúde conjuntas, visando a transformação das relações creche-cuidadores familiares,
mostrando mudanças nessas relações depois de alterar as condições detectadas como dificultadoras,
integrando-as às facilitadoras.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-25062004-113839/
Nº de Classificação: 3944
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BERTONCELLO, Kátia Cilene Godinho. Qualidade de vida e a satisfação da comunicação do
paciente após a laringectomia total: construção e validação de um instrumento de medida. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 226 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: Trata-se de uma investigação de desenvolvimento metodológico cujo objetivo foi construir
e validar um instrumento para medir a satisfação da comunicação do paciente após a laringectomia
total e avaliar a qualidade de vida deste, através do instrumento validado por Sawada (2002). A
metodologia utilizada baseou-se em procedimentos teóricos, empíricos e analíticos propostos por
Pasquali (1998) para a elaboração de instrumentos psicométricos e da comunicação (Berlo, 1979). O
instrumento foi submetido à análise da adequação semântica e conceitual dos itens, por três peritos,
seguido do pré-teste. Os procedimentos empíricos compreenderam a aplicação do mesmo a uma
amostra de 52 laringectomizados, entre julho de 2002 a janeiro de 2003, realizadas no GARPOLaringectomizado, Ribeirão Preto-SP. Os analíticos compreenderam a análise da validade do
construto (análise fatorial com extração de 15 fatores) e da confiabilidade (Alpha de Cronbach total de
0,97 e nos domínios, variando de 0,95 a 0,96). Este estudo resultou na criação de um instrumento
composto por 94 itens e dois domínios, com índices de confiabilidade altamente satisfatórios. Os
resultados revelam a importância do método de vocalização atualmente utilizado e avaliado pelo
próprio indivíduo. Para os laringectomizados que utilizam a voz de bochecho, os gestos/mímica labial
e escrita, como forma de comunicação alaringeal, a boa qualidade de vida não é sinônimo de boa
satisfação da comunicação atual. Entretanto os que utilizam a prótese tranqueoesofágica forneceram
dados que mostram que a boa qualidade de vida é sinônimo de boa satisfação da comunicação atual.
Contudo, os estudos sobre mensuração da satisfação da comunicação do paciente após a
laringectomia total ainda são incipientes em nosso meio e esta investigação pode ser entendida como
um ponto de partida para outras dessa natureza.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-10052004-112625/
Nº de Classificação: 3945
CAETANO, Laise Conceição. Vivendo no método canguru: a tríade mãe-filho-família. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
ANGELO, Margareth
RESUMO: Este estudo teve como foco a vivência da família no método canguru (MC) com os
seguintes objetivos: identificar o significado para mãe e família dessa experiência, compreender o
funcionamento da dinâmica familiar decorrente da permanência da mãe e do filho no MC, apreender
as transformações familiares provenientes da permanência no método e construir um modelo teórico
sobre a experiência. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista e observação. Entrevistouse 26 pessoas, membros de 18 famílias assistidas na enfermaria canguru no Hospital das Clínicas UFMG. Utilizou-se como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como método a Grounded
Theory. Dos dados emergiram os fenômenos; TENDO EVOLUÇÃO E DESFECHO NÃO
ESPERADOS NA GESTAÇÃO, que é uma fase em que os pais se deparam com a gravidez e sofrem
diante da gestação interrompida; DEPARANDO COM A PREMATURIDADE DO FILHO, em que os
pais entram no mundo da prematuridade, constatando a necessidade de agir pela sobrevivência do
filho, e VIVENDO A DECISÃO E A EXPERIÊNCIA JUNTO DO FILHO, que revela a possibilidade ou
não de entrar e permanecer no MC hospitalar. A partir desses fenômenos, foi possível chegar à
categoria central Pesando riscos e benefícios entre estar com o filho no canguru ou com a família.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-25062004-110100/
Nº de Classificação: 3946
REIS, Roberta Alvarenga. Caracterização da demanda ambulatorial infantil: subsídios para
organização e planejamento da assistência fonoaudiológica. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [190] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
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RESUMO: Há cerca de 30 anos, quando se deu a inserção da Fonoaudiologia no Serviço Público, a
problemática em relação à demanda é uma constante. Contudo, os trabalhos para identificar a
população que procura esse serviço, em grande parte voltados aos aspectos epidemiológicos, não se
mostraram suficientes para oferecer indicadores determinantes do impacto das ações
fonoaudiológicas. Este estudo teve o interesse de caracterizar a demanda ambulatorial do setor de
Fonoaudiologia Infantil do Centro Regional de Reabilitação de Araraquara - CRRA, segundo aspectos
sociodemográficos e de dinâmica do atendimento fonoaudiológico. Trata-se de um estudo descritivo e
exploratório com um recorte transversal. Foi realizado num centro regional de reabilitação, sediado no
município de Araraquara/ SP, que oferece assistência ambulatorial em diversas especialidades,
inclusive a Fonoaudiologia, com 10 anos de existência. Constituem a população do estudo, as
crianças com idade entre 3 e 12 anos incompletos, encaminhadas para avaliação fonoaudiológica
pelos municípios atendidos pelo serviço (DIR VII), no período de maio de 1993 a dezembro de 2002.
Trabalhou-se com 30% dos encaminhamentos no período, procedendo-se amostragem sistemática.
Os dados foram levantados diretamente das fichas de inscrição, encaminhamentos internos,
referências e prontuários, tendo como controle o registro de entrada das assistentes sociais,
existentes para o período de maio de 1993 a dezembro de 2002. Para a apresentação dos dados, de
forma descritiva, utilizou-se o programa estatístico SPSS versão 10.0. Os resultados apontam para a
necessidade de sistematização das triagens, preferencialmente coletivas, para melhor definição da
queixa, orientação e priorização do atendimento, segundo necessidades, com definição de
parâmetros e protocolos para conclusão e seguimento dos casos e ampliação do atendimento em
grupo no setor de Fonoaudiologia do Programa Infantil, o que deverá agilizar o fluxo da demanda
reprimida existente. A implementação de ações de promoção de saúde junto à população estudada,
seus familiares e educadores, bem como junto a outros profissionais de saúde poderá,
principalmente, minimizar a incidência e prevalência dos distúrbios fonoaudiológicos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3947
VENDRUSCOLO, Telma Sanchez. Políticas e prioridades políticas: a experiência de Ribeirão
Preto no atendimento à criança e ao adolescente vítimas de violência doméstica. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 291 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: Nesta investigação buscamos conhecer e analisar as representações sociais dos
trabalhadores sociais em torno do atendimento à criança e ao adolescente vítimas de violência
doméstica no Programa de Apoio e Orientação Familiar (PAOF) na Divisão da Criança e do
Adolescente em Situação de Risco de Ribeirão Preto/SP, bem como levantamos dados para
caracterizar o atendimento governamental nessa Divisão de Risco, com relação a: tipo da violência
doméstica, aspectos relacionados à vítima e ao agressor, com o intuito de subsidiar ações futuras na
consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990). Os dados coletados apontam
que nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2001, estavam abertos 498 prontuários (CAB)
de crianças e adolescentes que sofreram violência doméstica, dos quais 49% eram de violência
física, 42% de negligência e 9% de violência sexual. No referencial teórico, fica explícito as categorias
analíticas senso comum/bom senso com base no pensamento de Gramsci e a Política de
Atendimento à Criança e ao Adolescente. O processo metodológico adotado é de natureza
qualitativa, estudo de caso, sendo que o corpus da análise consistiu nas entrevistas semiestruturadas com os sujeitos da pesquisa; na observação participante do serviço e no diário de
campo. A análise de dados baseia-se em aspectos da hermenêutica dialética. As categorias
empíricas que emergiram da análise das representações dos sujeitos da pesquisa foram: "ausência
de política", "não dar colo porque não teve colo" e "atendimento social". Nessas representações
sociais sobressaiu: o aspecto político-econômico como determinante da violência; os aspectos
culturais, perpetuando um ciclo da violência nas famílias, nos programas e na política. A análise dos
atendimentos "elege" a família como causa do problema e/ou como o pilar para a solução do mesmo
e a atuação profissional é influenciada, na maioria das vezes, pelo senso comum, ação focalizada em
casos isolados tendo como binômio a repressão/responsabilização. Os números foram expressivos e
nos chamaram a atenção sobre o volume dos CABs (prontuários) anuais demonstrando que a lei, no
que tange as denúncias e solicitações de medida de proteção pelas autoridades competentes, como
rege o ECA (Brasil, 1990), está sendo cumprida. Um passo importante deve ser dado pelos
trabalhadores sociais e dirigentes na direção de atuar para que sejam formuladas Políticas Públicas
para toda criança e adolescente e não Políticas de exceção, para as crianças e adolescentes em
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situação de "risco pessoal e social", que sofreram violência doméstica, crianças e adolescentes,
geralmente pobres.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3948 [ Lilacs ID 432362]
LUNARDELO, Simone Renata. O trabalho do agente comunitário de saúde nos Núcleos de
Saúde da Família em Ribeirão Preto - São Paulo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: Este estudo busca caracterizar o agente comunitário de saúde dos Núcleos de Saúde da
Família ligados ao Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, bem
como, identificar as repercussões que o desenvolver deste trabalho tem lhe trazido. A abordagem
teórica baseia-se nas políticas de saúde do Brasil, tendo como enfoque principal a reorganização da
assistência à saúde com o Programa Saúde da Família. Trata-se de um estudo exploratório e
descritivo, a partir de entrevistas semi-estruturadas com dez agentes comunitários de saúde que
possuíam mais de dois anos no exercício da atividade. A análise dos dados se processou de forma
qualitativa, emergindo os seguintes temas: o ser agente comunitário de saúde, o cenário do trabalho
e as potencialidades do trabalho do agente comunitário de saúde. Identificamos que esse profissional
da saúde desempenha um trabalho complexo e possui um papel de sujeito mediador e terapeuta
comunitário. Utiliza como ferramentas no seu trabalho tecnologias leves como o acolhimento, o
respeito, o vínculo e a solidariedade. Responsabiliza-se pelo projeto que está inserido, vislumbrando
a sua própria família e a si mesmo e aponta uma ambigüidade de sentimentos que o leva ora para a
satisfação, ora para a insatisfação no trabalho. Nesta prática contextualizada, colabora com a
construção de um novo modelo assistencial, quando, num processo educativo, ensina alunos de
graduação de vários cursos da área da saúde e mesmo aos profissionais que estão inseridos na
Saúde da Família a promover uma atenção à saúde humanizada. Por isso, identificou-se uma nova
atribuição a este profissional, sendo esta, participar da formação de recursos humanos para a saúde
da família.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-25062004-121856/
Nº de Classificação: 3949
GENTILE, Cátia. O transtorno mental na percepção da equipe de enfermagem de hospital geral.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [101] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria Alice Ornellas
RESUMO: O campo da assistência em Saúde Mental vem passando por uma série de
transformações que conduzem à desconstrução do aparato manicomial, criando novas perspectivas
de atenção que repercutem nas vidas dos sujeitos assistidos. Desta forma, pessoas portadoras de
transtornos mentais podem ser internadas apenas no momento de reagudização dos sintomas da
doença, em hospitais gerais próximos de sua família e comunidade. Assim, os profissionais da saúde,
particularmente os da enfermagem cada vez mais se defrontam com essas pessoas na prática
cotidiana sendo responsáveis por seus cuidados. Este estudo teve como objetivo identificar como a
equipe de enfermagem de hospital geral percebe o transtorno mental através de sua atuação no
cuidado a essas pessoas. É uma pesquisa descritiva, exploratória com metodologia qualitativa de
investigação realizada com 14 sujeitos componentes da equipe de enfermagem da Unidade de
Clínica Cirúrgica I do Hospital de Caridade de Ijuí-RS que dispõe de 4 leitos para internação
psiquiátrica pelo Sistema Único de Saúde. Utilizou-se primeiramente para coleta de dados a técnica
da Observação Participante e posteriormente entrevistas semi-estruturadas com roteiro pré-definido.
A análise permitiu a elaboração das seguintes categorias: O transtorno mental ligado a várias
implicações; O transtorno mental ligado ao cuidado. O estudo mostrou diversas concepções
elaboradas pelos sujeitos acerca do transtorno mental que acabam por nortear a prestação da
assistência ao paciente psiquiátrico. Evidencia-se a necessidade de preparação da equipe a respeito
do transtorno mental e a importância do enfermeiro atuando ativamente no processo da assistência
como agente de suporte e de escuta para a própria equipe, visando novas práticas de atendimento
embasadas no respeito às individualidades, no acolhimento, na transformação de conceitos e na
avaliação constante de procedimentos.
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Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3950 [ Lilacs ID 388158 ]
COIMBRA, Jorseli Angela Henriques. Conhecimento dos conceitos de erros de medicação, entre
auxiliares de enfermagem, como fator de segurança do paciente na terapêutica
medicamentosa. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto e Escola de Enfermagem. Programa Interunidades, 2004. 229 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: O preparo e a administração de medicamentos são práticas realizadas no cotidiano pela
equipe de enfermagem. Para que haja segurança aos pacientes na utilização dos medicamentos, fazse necessário que os profissionais envolvidos no sistema de medicação tenham o conhecimento e o
entendimento do conceito de erro na medicação de maneira clara, para que possam identificar o erro
bem como as situações facilitadoras para sua ocorrência. O presente estudo teve como objetivo
analisar o conhecimento dos auxiliares de enfermagem de um hospital de ensino sobre o conceito de
erro na medicação antes e após a implantação de uma oficina de capacitação. A pesquisa foi
realizada em um hospital universitário situado na Região Noroeste do Estado do Paraná. A amostra
foi constituída de 47 auxiliares de enfermagem que estavam regularmente matriculados no curso de
formação profissionalizante em técnico de enfermagem e que exerciam a atividade assistencial, tendo
a medicação como rotina em sua prática. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa
de uma universidade estadual, em conformidade com a Resolução n.° 196/96. Trata-se de um estudo
quantitativo com delineamento quase-experimental, tendo como referencial teórico a abordagem
sistêmica do erro. A coleta dos dados ocorreu em três etapas: 1. pré-teste, 2. desenvolvimento de
uma oficina dinâmica de estudos fundamentada na metodologia da problematização, e 3. pós-teste.
Os resultados foram agrupados em sete categorias, as quais seguem: 1. comunicação entre a equipe
de saúde; 2. cumprimento do horário da administração de medicamentos; 3. execução do
procedimento técnico; 4. dispensação e distribuição dos medicamentos; 5. sistemas de medicação; 6.
administração de medicamentos propriamente dita e 7. complicações relacionadas aos
medicamentos. Os resultados apontaram que os participantes não perceberam o atraso na
administração de medicamentos e a falta de monitoramento pós-administração como erro na
medicação, demonstrando uma confiança na regra dos cinco certos e pouco conhecimento dos
protocolos de preparo e conservação dos fármacos. Constatou-se a existência de situações
facilitadoras para a ocorrência de erro no sistema de medicação, destacando-se que o processo de
seleção e prescrição tem maior risco de promover um erro e o processo de dispensação e distribuição
possui menor possibilidade em desencadear erro na medicação.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-02062004-165118/
Nº de Classificação: 3951
RANGEL, Elaine Maria Leite. Conhecimento, práticas e fontes de informação de enfermeiros de
um hospital sobre a prevenção e tratamento da úlcera de pressão. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [86] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: O propósito desta pesquisa descritiva foi examinar o conhecimento e a prática de
enfermeiros referente à prevenção e tratamento da úlcera de pressão e as fontes utilizadas para obter
informação. Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, foi solicitado que os enfermeiros
de um hospital geral do interior paulista fornecessem os dados demográficos, completassem o teste
de conhecimento sobre úlcera de pressão e que identificassem a freqüência de ocorrência de
algumas práticas nas situações clínicas referentes à prevenção, ao tratamento e à fonte de
informação utilizada. Dos 25 participantes, 96% eram mulheres entre 30 e 40 anos de idade, tendo
terminado a graduação em 5 anos ou menos. Somente 8% tinham feito algum curso de
especialização. Dos 46 ítens do teste, os enfermeiros responderam corretamente entre 31,1% e
89,1%. O escore mais baixo foi 18 e o mais alto foi 41. O escore médio foi 32,48% (DP 4,7). Nove
enfermeiros (36%) responderam corretamente entre 51% a 69,9% dos ítens e 15 (60%) responderam
corretamente mais de 70% dos ítens. Considerando os ítens relacionados a avaliação da úlcera, os
escores mais baixos foram relacionados a descrição do descolamento e a presença do tecido
desvitalizado no leito da ferida. Em relação à classificação da úlcera, os escores mais baixos foram
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relacionados a descrição do estágio I e II. Os ítens do conhecimento sobre a prevenção que
obtiveram escores mais baixos foram em relação ao significado da escala de Braden e
recomendações quanto a técnicas de posicionamento. Considerando a prática dos enfermeiros, 56%
relataram que sempre fazem a avaliação do risco do paciente na admissão, e que documentam as
medidas preventivas no prontuário do paciente (76%). Entretanto, 50% dos enfermeiros mencionaram
realizar práticas inadequadas como massagem nas regiões de proeminências ósseas. Na opinião dos
enfermeiros, o curativo da ferida é sempre feito pelo auxiliar de enfermagem (83,3%); entretanto, a
decisão sobre o tratamento é sempre realizada pelo enfermeiro (79,2%), e às vezes pelo médico
(66,7%). As práticas do tratamento da ferida mostraram uma grande variação. Alguns enfermeiros
ainda usam luvas com água para proteger os calcâneos dos pacientes e às vezes usam almofadas
com orifício no meio para tratar úlceras de estágio I e II. Em relação às fontes de informações para
manter-se atualizados 12,24% mencionaram que sempre participam de cursos, discussões científicas
ou eventos e grupos de estudo, e 75,5% reportaram que participam às vezes. Alguns (12%)
enfermeiros reportaram que sempre assinam revistas científicas ou lêem artigos científicos ou usam a
biblioteca, enquanto 66,21% mencionaram que algumas vezes fazem estas atividades. Enquanto
58,3% dos enfermeiros mencionaram sempre ter acesso à Internet, somente um (4%) citou um site
específico sobre úlcera de pressão. A maior parte dos enfermeiros (68%) sempre procuram outros
enfermeiros da mesma instituição como fonte de informação, enquanto médicos e enfermeiros
pesquisadores são consultados com menor freqüência. Os enfermeiros que referiram sempre
participar em atividades de educação continuada oferecidas pela instituição (73,7%) obtiveram
escores mais elevados no teste. A pesquisa identificou que, apesar dos enfermeiros apresentarem
um bom nível de conhecimento no teste, algumas áreas da prevenção e tratamento da úlcera
precisam de investimentos para facilitar a implementação das recomendações baseadas em pesquisa
ou outras evidências para que a prática clínica seja aperfeiçoada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-25052004-105231/
Nº de Classificação: 3952
CARDOSO, Marilda Carvalho de Sene. Prevalência de úlcera de pressão em pacientes críticos
internados em um hospital escola. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 60 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: Pacientes críticos hospitalizados têm risco elevado para desenvolver úlcera de pressão
(UP), a qual muitas vezes é considerada como uma iatrogenia. Assim, estudos de prevalência são
necessários para identificar a situação inicial do hospital para estabelecer um plano de ação. Para
alcançar esta meta, este estudo foi realizado de forma retrospectiva em um hospital universitário de
Minas Gerais. Os prontuários de 234 pacientes críticos foram revisados após a aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa da instituição. Foram considerados pacientes críticos aqueles que estiveram
internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Os dados coletados foram referentes a todo o
período de hospitalização, incluindo o tempo anterior e posterior à CTI. A maior parte dos pacientes
era do sexo masculino (61,5%), brancos (65,4%), e as doenças mais freqüentes foram referentes ao
sistema circulatório (37,6%). Grande parte tinha idade entre 21 e 49 anos (36,8%), e 32,5% tinham
mais que 65 anos. O coeficiente de prevalência de UP foi de 25,6%. Dos 60 pacientes com UP,
30,0% apresentaram a UP antes da admissão no CTI, 55,0% durante a internação no CTI e 10%
após sair do CTI. O tempo médio de hospitalização foi de 21,2 dias (DP 19,7). O tempo médio de
hospitalização no CTI foi de 8,6 dias (DP 14,8). Cento e cinco pacientes (44,9%) foram a óbito
durante a hospitalização, demonstrando a gravidade das condições de saúde desta população. O
teste do Qui-Quadrado identificou presença de associação (α=0,05) entre a UP e idade maior ou igual
a 65 anos, maior tempo de hospitalização e saída do hospital por óbito. São feitas recomendações
para que se utilize a Escala de Braden para auxiliar o profissional enfermeiro na identificação dos
pacientes que apresentam risco para desenvolver UP para seleção das medidas preventivas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26052004-115155/
Nº de Classificação: 3953
FERREIRA, Cristine Homsi Jorge. Avaliação de dois recursos não-farmacológicos para o alívio
da dor, durante o trabalho de parto. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 100 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: Uma vez deflagrado o movimento para humanização da assistência ao parto, foram
incentivadas as pesquisas e a utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor no
trabalho de parto. Ainda assim, a literatura é bastante escassa e controversa em relação a efetividade
de recursos não farmacológicos, como a massagem e a eletroestimulação nervosa transcutânea
(ENT), para o alívio da dor no trabalho de parto. O presente estudo teve como objetivos: avaliar a
eficácia de uma técnica de massagem e da eletroestimulação nervosa transcutânea para o alívio da
dor do trabalho de parto, comparar a eficácia desses dois recursos e caracterizar os descritores de
dor atribuídos pelas parturientes durante o estudo. Trata-se de estudo clínico, randomizado e
controlado, desenvolvido na Maternidade do Complexo Aeroporto (Mater). O grupo estudado foi
constituído por 30 parturientes que, de forma casualizada, foram alocadas no grupo I, que serviu de
controle, grupo II, que recebeu massagem na região lombossacra nos momentos de dor relacionada
com a contração uterina, ou no grupo III, que recebeu eletroestimulação nervosa transcutânea na
região lombossacra, continuamente, durante uma hora de estudo. Os métodos utilizados para avaliar
a dor durante o período de estudo foram: estimação de magnitudes, estimação de categorias e
diagrama do corpo, para identificação das regiões dolorosas, em vista anterior e posterior. As
requisições de analgesia foram anotadas. Os grupos não diferiram em relação a diversas variáveis
tais como idade, idade gestacional, dilatação do colo uterino, entre outras. Foi observada uma
tendência crescente das magnitudes de dor, estimadas a cada contração uterina, nos três grupos.
Entretanto, o grupo II diferiu dos demais grupos, já que, durante as oito primeiras queixas de dor,
praticamente manteve os níveis de magnitudes estimadas, com ascenção geral menos pronunciada.
Até a décima-quinta queixa de dor apenas o grupo II diferia dos demais, a partir daí o grupo I passou
a diferir dos grupos II e III, que passaram a ter comportamento semelhante entre si, no que concerne
a magnitude de dor. Em relação a requisição de analgesia os comportamentos foram: 50% (5) das
parturientes do grupo I, nenhuma parturiente no grupo II e 20% (2) das mulheres do grupo III
requisitaram analgésicos, havendo diferença estatisticamente significativa entre os grupos I e II, o que
não ocorreu entre os grupos I e III. Os descritores de dor que tiveram maior atribuição nas três
amostras, de acordo com as queixas de dor, foram: Grupo I: insuportável, tremenda e terrível; Grupo
II: desesperadora, terrível e tremenda; Grupo III: insuportável, tremenda e terrível. Os resultados
sugerem que os dois recursos não farmacológicos utilizados foram eficazes em proporcionar alívio de
dor, sendo que no grupo II esse alívio ocorreu desde o início do estudo, enquanto que no grupo III,
isso só ocorreu a partir da décima quarta queixa de dor.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3954
MARQUES, Sueli. O idoso após acidente vascular cerebral: conseqüências para a família.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [171] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O idoso acometido pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC) requer da família maior atenção
frente às dificuldades decorrentes da doença. Assim, esse estudo tem como objetivos: identificar o
grau de dependência e independência para as atividades da vida diária de idosos que sofreram AVC;
caracterizar e avaliar os idosos e suas respectivas famílias, bem como identificar as alterações
familiares que ocorreram após o AVC. Utilizou-se a Escala de Atividades Básicas e Instrumentais da
Vida Diária para identificar o grau de dependência e independência dos idosos; o Modelo de
Avaliação Familiar de Calgary para caracterizar e avaliar as famílias e a Técnica de Incidentes
Críticos adaptada, para identificar as alterações familiares, ocorridas após a doença. A amostra
constou de 11 famílias de idosos que tiveram AVC atendidos em uma instituição hospitalar, do interior
do estado de São Paulo, no ano de 2002, totalizando 34 participantes. A coleta de dados foi realizada
no domicílio do idoso, utilizando-se a entrevista semi-estruturada, realizada no segundo semestre de
2003. Em relação aos idosos 90,9% sofreram AVC isquêmico e 9,1% hemorrágico; 63,6% eram do
sexo masculino; a idade média de 73,4 anos; 72,7% eram casados e 27,3% viúvos; 45,4% eram
dependentes, de outra pessoa, para a maioria das atividades da vida diária. A estrutura familiar era
composta, em média, por 4,3 membros; a renda mensal variou entre um e meio e nove salários
mínimos; e predomínio da religião católica. A análise revelou oito categorias de alterações familiares:
relações da família, cotidiano da família, religiosas, hábitos de vida, cognitivas, orgânicas, recursos e
psicossociais, totalizando 360 alterações, organizadas em 77 subcategorias, das quais 29,2% tiveram
referências positivas e 70,8% negativas. O estudo revelou a necessidade de atuar com a família para
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garantir a manutenção da pessoa idosa inserida no contexto familiar e social e ajudar a melhorar ou
manter o funcionamento da família e enfrentar a doença crônica.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3955
SCAPIM, Elizabeth Pillon. Perfil dos pacientes com diabetes mellitus que possuem úlcera no pé,
atendidos em unidade ambulatorial da cidade de Marília-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emília
RESUMO: Estudo descritivo cujo objetivo foi traçar o perfil dos pacientes com diabetes mellitus (DM)
que possuem úlcera no pé, atendidos no Ambulatório de Especialidades Mario Covas de Marília-SP.
A amostra foi constituída por 60 pacientes atendidos no período de agosto a setembro de 2003. Para
coleta de dados utilizou-se entrevista, consulta ao prontuário e avaliação dos pés. Os resultados
mostraram maior freqüência no sexo masculino (51,7%), destacando a faixa etária de 50 a 70 anos
(64,4%). Em relação ao tipo de diabetes, 95 % eram do tipo 2; o tempo médio referido do diagnóstico
foi de 12,6 anos e do tratamento 12,1 anos; 63% referiram realizar dieta, 56,7% faziam uso de
antidiabético oral e 61,7% de insulina. Considerando os parâmetros de controle do diabetes, 79,6%
apresentavam mau controle glicêmico e 56,6% faziam sobrepeso. As complicações crônicas mais
freqüentes foram retinopatia (31,7%) e pé diabético associado à doença vascular periférica (31,7%).
Todos apresentavam hipertensão arterial e em 26,6% estava associada à obstrução arterial crônica.
O diagnóstico de obstrução arterial crônica estava presente em 51,7% dos pacientes. Na avaliação
dos pés, 53,3% deambulavam; 55% possuíam alteração na marcha; 55% amputação prévia; 48%
história de úlceras anteriores; 65% corte de unhas inadequado; 31,7% dedos em garra; 23,3% dedos
sobrepostos; 18,3% proeminência do primeiro metatarso; 45% usavam sapatos e meias inadequados.
Na avaliação circulatória identificou-se entre os pacientes, pulsos não palpáveis em 27% do tibial
posterior direito e 23% do esquerdo; em 26% do pedioso direito e 21% do esquerdo; 35% possuíam
edema; 45% rubor na pendência e empalidecimento à elevação; a sensibilidade tátil pressórica
estava ausente em 38,3% dos pacientes. Quanto as características das úlceras, 36,6% relataram
como causa de maior freqüência bolha infectada e 26,6% trauma mecânico; a localização mais
freqüente foi na região plantar (23,3%) e nos dedos (21,7%); o tempo médio das úlceras foi de 0,9
anos; dimensões de 1 a 10 cm2 (65%); 41,7% das úlceras possuíam leito de cor vermelha; 53,3%
exsudato4 seroso; 38,3% dor moderada; 58,3% odor discreto e 46,7% grau 2 segundo a classificação
de Wagner. O tratamento mais referido para as úlceras foi soro fisiológico e óleo de girassol (81,7%).
Os resultados deste estudo mostraram a gravidade das complicações relacionadas aos pés dos
pacientes com diabetes, destacando a história de úlcera e amputação anterior, complicações
vasculares e neuropatia como importante fatores de risco para as lesões em pés e trauma extrínseco
como principal desencadeante destas lesões, reiterando que intervenções básicas podem contribuir
para a sua redução. Apontaram também para a necessidade de elaboração de um protocolo de
atendimento; com ênfase no processo educativo junto a pessoa, familiares e profissionais, visando
uma maior adesão ao tratamento e controle do DM bem como intensificando medidas preventivas no
cuidado aos pés.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-10052006-122156/
Nº de Classificação: 3956
SILVA, Edilaine Cristina da. O Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde:
subsídios para o uso de dados secundários em psiquiatria e saúde mental. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 66 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA JUNIOR, Moacyr Lobo da
RESUMO: Este estudo apresenta um método para consulta de informações sobre internações
hospitalares psiquiátricas através do banco de dados do Sistema de Informações Hospitalares do
Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) via Internet e analisou dados obtidos com o uso desse método
para construir o perfil de internações psiquiátricas do município de Ribeirão Preto, no período de 1993
a 2002. Com base na metodologia descritiva, construiu-se um guia para obtenção de dados
secundários utilizando o site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). Descreveu-se o procedimento para obtenção das informações passo a passo, através
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dos principais comandos, de telas e de exemplos que ilustram o percurso a ser seguido pelo
interessado (estudante, pesquisador ou profissional) na aquisição de dados de internação hospitalar.
O perfil em Ribeirão Preto mostrou que houve diminuição do número e aumento do tempo de
permanência das internações hospitalares psiquiátricas, onde houve prevalência de pessoas do sexo
masculino, entre 20 aos 49 anos e com diagnósticos relacionados à esquizofrenia. Com os
indicadores de saúde verificou-se o aumento do custo e confirmou-se a diminuição das internações
psiquiátricas. O conhecimento produzido é um recurso que auxilia a construção do quadro situacional
de saúde mental, permitindo aos profissionais de saúde, entre eles os enfermeiros, o acesso aos
subsídios norteadores de suas ações no ensino, na pesquisa e na assistência em psiquiatria e saúde
mental.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12072004-103715/
Nº de Classificação: 3957
FERNANDES, Rosana Joaquim. Caracterização da atenção pré-hospitalar móvel da Secretaria
da Saúde do município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: O atendimento pré-hospitalar (APH) móvel é uma modalidade de assistência recente no
Brasil e, em especial, no município de Ribeirão Preto-SP, tendo sido criada em 1996, com a finalidade
de atendimento a toda e qualquer solicitação de ajuda, fora do âmbito hospitalar, visando a
manutenção da vida e/ou a minimização das seqüelas, podendo ser oriunda do próprio cidadão ou
ainda de instituições de saúde. Tendo em vista a recente implantação deste serviço, os objetivos do
presente estudo são descrever a epidemiologia do atendimento pré-hospitalar móvel primário e
secundário de urgência e emergência, o fluxo de atendimento pré-hospitalar móvel secundário e o
fluxo do atendimento pré-hospitalar móvel da unidade de suporte avançado no município de Ribeirão
Preto. Nossa pesquisa trata-se de um estudo de natureza descritiva, em que utilizamos dados de
fonte secundária com transcrição de informações específicas do Serviço de APH do Município em
Ribeirão Preto-SP, quando da solicitação de atendimento em situações de agravos à saúde. Os
dados referentes ao objeto de estudo, foram coletados junto ao Programa de Assistência Médica
Emergencial da Secretaria Municipal da Saúde. A base de dados analisada permitiu delinear a
caracterização da atenção pré-hospitalar móvel da Secretaria Municipal da Saúde. Os resultados da
pesquisa revelam o perfil das solicitações de atendimento das urgências e emergências com análises
importantes que poderão subsidiar futuras reorganizações do serviço de APH móvel primário e
secundário. O estudo poderá subsidiar ainda decisões dos atores sociais envolvidos na promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação aos agravos à saúde, tais como: conselhos de saúde, gestores
de saúde, prestadores de serviços, usuários, conselhos de classes, órgãos de educação, promoção
social, segurança social, transporte e outros.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-12082004-153336/
Nº de Classificação: 3958
PETO, Ana Carla. A contribuição da dança do ventre na educação corporal, saúde física e
mental de mulheres que freqüentam um centro de atenção psicossocial. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: Diversas modalidades terapêuticas não tradicionais, como Ginástica, Yoga e Tai Chi
Chuan, oferecem contribuições importantes na assistência a portadores de transtornos mentais em
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), e, a Dança do Ventre, com suas características, reúne
condições de oferecer a mesma contribuição, particularmente, às mulheres usuárias destes Centros.
Assim sendo, o presente estudo teve por objetivo verificar a contribuição desta Dança na educação
corporal, saúde física e mental das citadas mulheres. Para isto, planejamos 11 aulas de Dança do
Ventre e aplicamos semanalmente a 9 mulheres usuárias de um CAPS, com diferentes diagnósticos,
que se constituíram nos sujeitos do estudo, e, através de seus depoimentos, obtidos com
questionários que aplicamos antes delas terem contato com as aulas; após vivenciarem toda a
experiência, e, também, através de seus depoimentos, registrados ao final de cada aula por dois
observadores participantes, treinados para este fim, pudemos verificar a citada contribuição. Os
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resultados mostraram que, a Dança do Ventre, contribuiu na melhora da auto-estima e da autoconfiança das mulheres, auxiliou no seu tratamento no CAPS e teve contribuição considerável na
educação corporal, na saúde física e mental delas, melhorando assim sua qualidade de vida, e,
conseqüentemente, proporcionando um convívio melhor em seu meio social e familiar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-25062007-090553/
Nº de Classificação: 3959
ZÁRATE BANDA, Ma. Magdalena. Compreensão típico ideal da prática profissional do
enfermeiro em hospitais públicos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 135 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: Este estudo busca desvelar o que é isto a prática da profissional enfermeira em hospitais
públicos, segundo abordagem fenomenológica na tentativa de compreender as experiências vividas
pelas enfermeiras no cotidiano de hospitais públicos. O processo de compreensão está
fundamentado na fenomenologia social de Alfred Schütz, o que possibilitou desvelar a ação social da
profissional enfermeira. O acesso às vivências das enfermeiras deu-se através de entrevista não
diretiva diante da questão orientadora: Poderia me dizer como é o seu trabalho como enfermeira aqui
no hospital? A análise das descrições permitiram a compreensão do típico da prática da enfermeira
revelando revestir-se de grande complexidade. Os graus de complexidade são derivados da intensa
face a face que acontece no ato de cuidar de outro na sua singularidade; das relações com as outras
práticas de atenção a saúde; das limitações da formação técnica da enfermeira que se mostra
insuficiente para dar conta dos fenômenos sociais presentes no mundo vivido no hospital; dos
enfrentamentos cotidianos diante dos avanços científicos e tecnológicos que exigem reflexão
profissional para incorporar-los no cuidado. A fenomenologia social de Alfred Schütz contribuiu para
compreender a ação social das enfermeiras como grupo que se insere numa trama de relações
sociais intersubjetivas derivadas da coexistência e convivência de uma temporalidade e um espaço
comum de trabalho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13102004-150910/
Nº de Classificação: 3960
AMARANTE, Sandra Terezinha. Organização do trabalho da equipe de enfermagem no centro
cirúrgico: proposta de instrumento de verificação ergonômica. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 177 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: O Centro Cirúrgico (CC) constitui-se a área hospitalar cuja finalidade é proporcionar
condições tecnológicas, materiais e humanas para a realização do ato anestésico-cirúrgico. Neste
local são realizadas atividades em grande número e em curto espaço de tempo, interagindo equipes
multidisciplinares. A atuação do pessoal de enfermagem foi a escolhida, pois abrange o
perioperatório, período que compreende o pré, trans e pós-operatório, na qual o paciente operado
está sob os cuidados de profissionais que atuam para que o ambiente, material, equipamentos,
estratégia organizacional e principalmente as condições clínicas: bio-psico-socio-espirituais e
emocionais de cada usuário, como indivíduos, estejam livres de riscos ou para que estes sejam
minimizados. Os objetivos deste estudo foram propor um instrumento de verificação ergonômica da
organização do trabalho, a partir da identificação e caracterização de situações prescritas, reais e
consideradas ideais, para o desenvolvimento das atividades da equipe de enfermagem no centro
cirúrgico, de acordo com a visibilidade de docentes de enfermagem, desta área do conhecimento. O
plano de desenvolvimento deste estudo levou em consideração os aspectos envolvidos em um
estudo ergonômico, que possui características especiais, com metodologia própria desta área do
conhecimento, à qual procuramos adaptar as condições de levantamento de dados. Os elementos
quanti-qualitativos identificaram inicialmente: o trabalho, a tarefa e a atividade, para chegar a
aspectos, considerados qualitativos, da demanda necessária às atividades nesta unidade. A análise
ergonômica foi viabilizada a partir da descrição crítica dos elementos: 1) Análise da tarefa e
designação do trabalho, 2) Análise do posto de trabalho, 3) Planejamento do fluxo de produção, 4)
Pessoal e grupos de trabalho, 5) Condições ambientais de conforto e 6) Estratégia organizacional. As
docentes de enfermagem da área temática Centro Cirúrgico da Grande São Paulo fizeram o papel
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dos denominados "operadores", os quais na ergonomia, são todos os responsáveis imediatos, pelo
alcance dos objetivos finais do trabalho, em qualquer organização. Estas possuem conhecimento e
experiência profissional em todo o processo de trabalho nesta unidade; e puderam opinar sobre as
atividades ideais, reais e prescritas para o atendimento dos objetivos do produto de trabalho nesta
unidade. As mesmas consideraram que os princípios da ergonomia podem e devem ser conhecidos,
e principalmente utilizados na organização da estratégia tecnológica do trabalho do centro cirúrgico.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3961
LEONART, Edilomar. A formação gerontológica do técnico em enfermagem: uma abordagem
cultural. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004.
134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: A enfermagem brasileira em sua ampla dimensão teórico-prática tem procurado discutir as
questões do contexto sócio-político que interferem nos setores da saúde e educação, tanto no nível
superior como no nível técnico. Um dos desafios impostos pela atualidade é o envelhecimento
populacional, que ocorre de forma acelerada e exige redefinições de papéis e ações para atender a
população idosa. O presente estudo, teve como objetivo analisar a formação gerontológica do
Técnico em Enfermagem. A escolha da abordagem metodológica deste estudo foi feita pela
metodologia qualitativa, fundamentada nos pressupostos teóricos do construtivismo, geriatria e
gerontologia e interpretação cultural. Dentre os vários caminhos para apreensão do objeto de estudo
optou-se pelo Estudo de Caso, tendo como cenário um curso técnico em enfermagem de uma
instituição de educação profissional. Os resultados obtidos permitem verificar que existe deficiência
na formação de profissionais técnicos em enfermagem competentes e habilitados ao cuidado da
população idosa. Também, ressalta-se que o próprio ser humano deve compreender a utilização de
símbolos e significados das experiências vividas como um marco referencial para a promoção de
iniciativas transformadoras condizentes com a realidade social.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08092004-163317/
Nº de Classificação: 3962
CALHEIROS, Christianne Alves Pereira. Formação dos auxiliares de enfermagem para cuidar de
idosos nos cursos profissionalizantes de Belo Horizonte-MG. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: O estudo objetivou compreender a formação do auxiliar de enfermagem nos cursos
profissionalizantes de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2003, com enfoque no envelhecimento.
Realizou-se estudo exploratório descritivo dos projetos pedagógicos, planos de ensino das disciplinas
adotadas na formação do auxiliar de enfermagem e entrevistas com coordenadores ou professores
dos referidos cursos. Os dados analisados expressam a intencionalidade de promover uma formação
emancipatória, inclusiva e cidadã, nos projetos pedagógicos, mais evidenciada nos cursos públicos,
sendo que, nos privados, aflora o compromisso de atender às demandas do mercado, havendo pouca
visibilidade da temática envelhecimento. Os objetivos e estratégias pedagógicas apresentados nos
planos de ensino denotam, porém, abordagem tradicional e reprodutora do currículo mínimo, já
modificado pela nova Lei de Diretrizes da Educação Brasileira. Intui-se, então, que o tema
envelhecimento, apesar de constar dos projetos pedagógicos, acompanhando as novas diretrizes
curriculares, incluindo a referência ao ser humano durante o ciclo vital e flexibilidade do conteúdo de
formação, para permitir a inclusão de questões e problemas relevantes da realidade em seu
dinamismo e mudanças, não se faz tão presente nos planos de ensino. Esses dados condizem com
informações obtidas nas entrevistas, em que a abordagem ao envelhecimento não tem registros
formais, revelando-se no currículo oculto a pouca visibilidade desses conhecimentos na formação dos
auxiliares de enfermagem. Conclui-se que, apesar da pequena ocorrência do tema nos cursos, os
entrevistados revelam a necessidade de inserir o envelhecimento no currículo dos auxiliares de
enfermagem, de modo a contribuir na aquisição de habilidades e competências para enfrentar a
demanda de idosos nos serviços de saúde. Apresentam-se, ainda, sugestões de conteúdos sobre o
envelhecimento, de modo a incentivar iniciativas nos projetos pedagógicos dos referidos cursos,
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tomando por base os fundamentos do Sistema Único de Saúde - SUS e Projeto de Profissionalização
dos Trabalhadores da Área de Enfermagem - PROFAE, voltados à promoção da saúde e prevenção
da doença, durante o curso de vida, incluindo a atenção à saúde dos idosos, diante da mudança
demográfica com o envelhecimento populacional na sociedade brasileira.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13102004-150508/
Nº de Classificação: 3963
SOUZA, Joseane de. Maturidade emocional e avaliação comportamental de crianças filhas de
alcoolistas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2004. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: Vários estudos têm mostrado que o alcoolismo parental tem sido um fator de risco para o
desenvolvimento de crianças criadas neste contexto. Os filhos de alcoolistas têm sido identificado
com problemas emocionais, de comportamento, de desordens de personalidade e déficits cognitivos.
O presente estudo teve como objetivo avaliar crianças, filhas de alcoolistas, em comparação com
crianças filhas de não-alcoolistas nos aspectos: cognitivo e emocional, avaliados através da técnica
do desenho da figura humana e avaliação comportamental segundo a percepção das mães utilizando
a Escala Comportamental A2 de Rutter. Participaram deste estudo 40 crianças na faixa etária de 9 a
12 anos, escolaridade da 3ª à 7ª série do ensino fundamental, sendo: 20 crianças do grupo de filhas
alcoolistas (FA), 10 meninos e 10 meninas e 20 crianças filhas de não-alcoolistas (FNA), 10 meninos
e 10 meninas. Para a composição dos grupos foram pesquisados os prontuários de pacientes
internados no período de 2000 a 2002 que tivessem filhos com idade entre 9 e 12 anos. Os pacientes
deveriam atender aos critérios diagnósticos definidos pela Classificação Internacional das Doenças CID 10 para transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (F.10.0), sem a
presença de nenhum outro transtorno mental associado. Os critérios de inclusão do grupo foram: os
pais da criança deveriam ter vínculo conjugal (oficial ou consensual) e no caso de pais separados,
estes deveriam ter co-habitado por pelo menos cinco anos com a criança e a mãe não poderia
apresentar problemas com uso de álcool; as crianças não deveriam apresentar déficit sensorial e
neurológico evidentes e história decorrente de ferimento na cabeça; e ainda não estarem em
atendimento psicológico e/ou psiquiátrico. Para a seleção do grupo controle (filhos de pais nãoalcoolistas) as crianças foram identificadas na mesma escola que as crianças filhas de alcoolistas
estavam matriculadas. Os resultados revelaram que as crianças filhas de alcoolistas apresentaram
diferença estatisticamente significativa no aspecto emocional e comportamental. Os filhos de
alcoolista revelaram: timidez, retraimento, insegurança, impulsividade. E segundo a opinião das
mães, as crianças filhas de alcoolistas mostraram: impaciência, irritabilidade, agitação,
desobediência, e dependência. Na comparação segundo o gênero as meninas filhas de alcoolistas
revelaram mais problemas de comportamento e emocionais que as meninas filhas de não-alcoolistas.
No presente estudo as meninas revelaram ser mais vulneráveis que os meninos quando avaliadas
nos domínios emocional e comportamental.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-27102004-153110/
Nº de Classificação: 3964
HADDAD, Maria do Carmo Lourenço. Qualidade da assistência de enfermagem: o processo de
avaliação em hospital universitário público. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [225] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: Tem-se como objetivo geral descrever e analisar as etapas percorridas para implantação
do processo de avaliação da qualidade da assistência de enfermagem desenvolvido em um hospital
universitário público. E como objetivos específicos, descrever a implementação do Programa de
Qualidade Total e analisar os resultados das entrevistas, da observação do ambiente e da auditoria
nas anotações de enfermagem realizadas em 2002, com pacientes internados em uma unidade
médico-cirúrgica masculina do referido hospital. Trata-se de um estudo descritivo que utilizou o
método quantitativo e o referencial teórico sobre qualidade total, auditoria e acreditação hospitalar. Os
dados analisados provêm das três etapas do processo de avaliação da qualidade da assistência de
enfermagem que consistiu na realização de entrevistas com 20% dos pacientes internados; na
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observação do ambiente onde o paciente estava inserido, incluindo nessa etapa a realização do
exame físico, verificando in loco se os cuidados checados na prescrição de enfermagem foram
realizados; e na auditoria das anotações de enfermagem efetuada nos prontuários dos mesmos
pacientes entrevistados. Todos os critérios utilizados para coletar e analisar as informações foram
discutidos e elaborados com os enfermeiros. Conclui-se que a equipe de enfermagem dessa
instituição implementou vários processos de trabalho, utilizando-se das ferramentas preconizadas nos
princípios da Qualidade Total. As políticas de contenção de gastos implementadas pelo governo
estadual impediram a reposição de pessoal e retiraram alguns benefícios que o trabalhador de
enfermagem já havia conquistado, provocando revoltas e, trazendo conseqüências na organização e
na manutenção dos processos de trabalho. A análise nos relatórios da unidade médico-cirúrgica
masculina, demonstrou que a equipe atingiu, na opinião do paciente, o índice de prestar uma
assistência de enfermagem segura nos itens referentes à Higiene e Conforto Físico, Atividades
Físicas, Sono e Repouso. Para os itens referentes à Segurança Física e Nutrição e Hidratação
alcançou o nível de assistência adequada, mas para os itens de Eliminações e Necessidades
Emocionais alcançou o índice de assistência limítrofe. Para os itens de Necessidades Espirituais e
Sociais os indicadores foram para uma assistência sofrível, demonstrando a pequena atenção que a
equipe presta a esses aspectos. A análise referente à observação do ambiente também demonstrou
que a equipe alcançou níveis de assistência adequada nos itens de Eliminações e Utilização de
Equipamentos. Para os itens Atividade Física, Segurança Física a classificação da assistência foi
segura, enquanto que para os itens de Higiene e Conforto Físico a classificação da assistência
permaneceu sempre limítrofe. Mas o índice mais crítico foi em relação ao item Oxigênio e Ventilação
que sempre permaneceu em assistência sofrível. Quanto aos resultados das auditorias realizadas nas
anotações de enfermagem observou-se que, embora a equipe apresentasse melhora no
preenchimento dos impressos, nunca atingiu o padrão estabelecido. O modelo de controle de
qualidade utilizado nesse estudo mostrou ser um instrumento valioso para identificar a qualidade da
prática assistencial executada pela equipe.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-25112004-100935/
Nº de Classificação: 3965 [ Lilacs ID 394641 ]
MELO, Alexandra de Souza. Validação dos diagnósticos de enfermagem disfunção sexual e
padrões de sexualidade ineficazes. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [222] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: Este estudo teve o propósito de validar os diagnósticos de enfermagem da NANDA (2001)
"Disfunção Sexual" e "Padrões de Sexualidade Ineficazes" e de proporcionar uma avaliação objetiva
da Sexualidade Humana. A abordagem metodológica de validação adotada foi a de Hoskins (1989):
análise de conceito, validação por especialistas e validação clínica, denominada de verificação da
incidência das evidências clínicas. A partir da reconstrução dos dois diagnósticos estudados e
construção das definições operacionais de suas características definidoras, estes foram validados por
32 enfermeiros considerados peritos nestes diagnósticos, a partir da pontuação recomendada por
Fehring (1994). Os resultados demonstraram que no diagnóstico "Disfunção Sexual" a definição está
adequada ao título, mas merece que se especifique as fases da resposta sexual humana. Quanto às
10 características definidoras propostas, 07 receberam os maiores escores: limitações percebidas
impostas pela doença e/ou terapêutica; limitações reais impostas pela doença e/ou terapêutica;
alteração no alcance da satisfação sexual; busca de confirmação da qualidade de ser desejável;
incapacidade de alcançar a satisfação desejada; percepção de alteração na excitação sexual e
percepção de escasso desejo sexual. Ressalta-se que essas duas últimas características foram
encontradas na literatura e acrescidas neste diagnóstico. Referente ao diagnóstico "Padrões de
Sexualidade Ineficazes", a adequação da definição ao título necessitou de ser comprovada pela
literatura, pois as sugestões dos enfermeiros peritos que discordaram foram heterogêneas. Quanto às
características definidoras, os maiores escores foram atribuídos a dificuldades ou limitações relatadas
nos comportamentos ou atividades sexuais, mudanças relatadas nos comportamentos ou atividades
sexuais, alterações no desempenho do papel sexual percebido e alteração no relacionamento com
pessoas significativas, sendo estas duas últimas foram deslocadas do diagnóstico "Disfunção
Sexual". Todas as características definidoras do diagnóstico "Disfunção Sexual" que receberam
escores acima de 0,80 na Validação por Especialistas tiveram incidências acima de 55% no contexto
clínico dos pacientes portadores de doenças onco-hematológicas. Porém, referente ao diagnóstico
"Padrões de Sexualidade Ineficazes", as maiores incidências ocorreram nas características
definidoras: dificuldades ou limitações relatadas nos comportamentos ou atividades sexuais e
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mudanças relatadas nos comportamentos ou atividades sexuais, que constam na NANDA (2001).
Conclui-se que os pacientes portadores de neoplasias hematológicas apresentaram comprometimento de uma ou mais fases da resposta sexual humana e mostraram-se preocupados com a
influência da doença e do tratamento no seu comportamento sexual, principalmente, no que se refere
ao medo de se adquirir uma infecção, resultando na diminuição ou interrupção da sua atividade
sexual, após descobrir a doença.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-23082007-173607/
Nº de Classificação: 3966
CARDOSO, Roberta Paula Sant'Ana. Descritores de dor crônica: um estudo psicofísico. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [107] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Fátima A. E. Faleiros
RESUMO: Os objetivos deste estudo experimental foram: escalonar os descritores atribuídos à dor
crônica; validar a escala psicofísica de percepção da linguagem da dor; verificar a estabilidade de
percepção da linguagem da dor. Os descritores de dor foram investigados através de métodos
psicofísicos escalares diretos e indiretos. Três métodos foram utilizados: Método de estimação de
categorias; Método de estimação de magnitude e Estimação de Magnitude e Comprimento de Linha.
Os resultados obtidos foram: 1) os descritores que melhor descrevem a dor crônica em nossa cultura
são: deprimente, persistente, angustiante, prejudicial, desastrosa, dolorosa, assustadora,
atormentadora, insuportável, desconfortável, cruel, terrível, agressiva, intensa e esmagadora; 2) As
ordenações resultantes dos métodos psicofísicos de Estimação de Magnitudes e Emparelhamento de
Comprimento de Linhas são altamente concordantes; 3) a escala de atribuição de dor pós-operatória
é válida, estável e consistente, pois o expoente obtido (0,99) através dos emparelhamentos de
comprimentos de linhas e de estimativas de magnitudes não é significativamente diferente do
expoente predito (1,00) pela propriedade de transitividade das escalas, ou seja, daquele predito por
Stevens; 4) Os estudos em enfermagem no manejo da dor e a qualificação dos enfermeiros são
necessários para contribuir para a ciência e para a prática em enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3967
FLORES PEÑA, Yolanda. O processo de trabalho da enfermeira no cuidado à criança sadia em
uma instituição da seguridade social do México. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 214 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: O objetivo geral do estudo foi analisar o processo de trabalho da enfermeira materno
infantil (EMI), orientado ao cuidado da criança sadia no Programa de Vigilância da Nutrição,
Crescimento e Desenvolvimento da Criança menor de 5 anos de idade, em uma instituição da
Seguridade Social no México. Fundamentou-se nas concepções do processo de trabalho em saúde
de Mendes-Golçalves (1994), no processo de trabalho da enfermagem como proposto por Almeida
(1991) e Almeida e Rocha (1997), e nas concepções teóricas da micropolítica do trabalho vivo em
saúde, que permitiram focalizar o espaço intercessor trabalhador/usuário (MERHY, 1997, 2004).
Utilizou-se a abordagem qualitativa com observação sistemática direta e entrevista semi-estruturada.
Os sujeitos do estudo foram as enfermeiras (EMI), as assistentes médicas da EMI (AEMI) e as mães
que compareceram à consulta de enfermagem. Observaram-se 87 consultas proporcionadas pelas
EMI, e observação à área da recepção atendida pela AEMI, assim como entrevista a este pessoal (6
entrevistas) e as mães (25 entrevistas). A saturação dos dados e a compreensão do significado foram
os critérios para estabelecer o número necessário de observações e entrevistas. As consultas
proporcionadas pela EMI identificaram-se centradas na realização de procedimentos como:
verificação do peso, estatura e revisão da carteira de vacinas conforme os protocolos de atenção
(tecnologias duras), com diálogos mais bem identificados como monólogos da EMI à mãe. Verificouse que o encontro entre a mãe/filho portadores de uma dada necessidade de saúde com a EMI
portadora de um arsenal de saberes específicos e práticas, envolve um encontro de situações não
equivalentes, a mãe tem a necessidade de que a EMI, no mínimo a cumprimente e a acolha. Assim o
trabalho da EMI é capturado pelo trabalho morto, pela configuração institucional que se expressa no
tempo de atendimento, na consulta marcada com antecedência, no seguimento dos protocolos e
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rotinas impostos pelo serviço que não permitem o estabelecimento de um núcleo cuidador. Mas como
o trabalho da EMI é trabalho em saúde que se efetiva em um processo quase-estruturado, a EMI foi
capaz de produzir trabalho vivo como fonte de tecnologias leves (tecnologias de relações, de
acolhimento), baseando-se principalmente em seu autogoverno que lhe permitiu o estabelecimento
de um núcleo de cuidado mãe/filho-centrado. A conformação da equipe de saúde foi identificada
como equipe agrupamento caracterizada pela fragmentação e especificidade do trabalho com
comunicação de aspectos só pessoais. As mães perceberam o cuidado à criança sadia como a
realização de procedimentos, verificação do peso e estatura, ter um registro dos avanços no
desenvolvimento de seu filho e o fornecimento da cota de leite, que surgiu como um
orientador/desorientador da atenção que coloca os atores sociais em conflito com necessidades
distintas. Recomenda-se a flexibilização das normas e rotinas que permitam a construção de um
núcleo cuidador mãe/filho-centrado, baseado nas tecnologias leves como o acolhimento e a
confiança, para que a mãe possa colocar suas dúvidas relacionadas ao cuidado de seu filho e
desenvolva um grau de autonomia e assim reconhecer à enfermeira como cuidadora, educadora,
conselheira e promotora da saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-25112004-102348/
Nº de Classificação: 3968
MIRANZI, Sybelle de Souza Castro. Análise de tendência temporal: uma alternativa para avaliação
do impacto da vacinação contra Haemophilus influenzae tipo b, no Brasil. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 140 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Suzana Alves de
RESUMO: As meningites representam um importante agravo no quadro sanitário nacional, por suas
características epidemiológicas e por seu impacto sócio-econômico. O Haemophilus influenzae tipo b
(HIB), causa infecções respiratórias e doenças invasivas como meningites, pneumonias, epiglotites,
sinusites, bacteremias, otites e artrites. Entre essas enfermidades, a meningite tem sido a mais
estudada, em virtude de sua alta morbi-mortalidade e por ser de notificação compulsória. A proposta
deste trabalho foi a de avaliar a tendência, em série histórica, da morbi-mortalidade e da letalidade
das meningites caudadas por HIB no Brasil, como uma alternativa para avaliação do impacto da
vacinação específica. O estudo seguiu um delineamento observacional do tipo ecológico e relativo ao
período de 1983 a 2002. Foram calculados os coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade de
meningites por HIB, a partir de base de dados do Ministério da Saúde e da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. Para a análise de tendência destes indicadores foram estimadas
retas de predição, com intervalos de confiança de 95%. Os softwares utilizados para a fase de
gerenciamento e para a análise de dados foram: Excel, Epiinfo e Stata. No Brasil, entre 1983 e 2002,
foram notificados 23.921 casos de meningites por HIB, dos quais 10.524 (43,99%) em menores de 1
ano e 9.269 (38,75%) na faixa de 1 a 4 anos. Os coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade
de maior magnitude foram observados nas faixas etárias de menores de 1 ano e de 1 a 4 anos. A
partir de 1988, houve incremento na magnitude dos coeficientes de incidência e mortalidade. As
regiões Norte e Nordeste apresentaram menor magnitude para esses indicadores, enquanto que para
a letalidade, a região Nordeste apresentou indicadores de maior magnitude em menores de 1 ano. De
modo geral, embora a letalidade tenha apresentado um padrão de declínio desde o inicio da série,
sua magnitude permaneceu elevada até 2001. O impacto da vacinação sobre a letalidade, apenas a
partir de 2002, sugere que esta pode levar até três anos, em média, para exercer efeito sobre o
prognóstico das meningites por HIB. Com exceção da região Nordeste, a tendência para a incidência
e a mortalidade no Brasil e regiões, foi semelhante, no período pré-vacinação (ascensão),
detectando-se declínio após a introdução da vacina na rotina do Programa Nacional de Imunização.
No Brasil e nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste (nesta, em menores de 1 ano), a tendência da
letalidade foi de declínio em toda a série. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o impacto da
introdução da vacina sobre a incidência e a mortalidade foi mais precoce (1999-2000), em relação às
outras regiões do estudo, talvez pelo fato dessas regiões terem apresentado cobertura vacinal mais
elevada. O impacto da vacinação foi mais evidente sobre a incidência e a mortalidade do que sobre a
letalidade. Os resultados revelaram um impacto positivo das estratégias de vacinação contra HIB, no
Brasil e macrorregiões, inclusive em faixas etárias não vacinadas. Recomenda-se a monitorização
contínua desses agravos, através de ações de Vigilância Epidemiológica, com aprimoramento do
Sistema de Informação em Saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18122007-153143/
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Nº de Classificação: 3969
ZAMORA MENDOZA, Aurora. O uso de álcool na adolescência, uma expressão de
masculinidade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLAR LUIS, Margarita Antonia
RESUMO: Este estudo qualitativo propõe-se buscar o significado que os adolescentes atribuem aos
termos e manifestações masculinos habituais em suas vidas, e também aos comportamentos e
demonstrações de masculinidade. Portanto, o objetivo desta pesquisa é conhecer as percepções dos
adolescentes com relação ao machismo e sua possível influência sociocultural nas formas de
expressão da masculinidade que possam dar origem ao consumo de álcool. Foi adotado como
referencial teórico-metodológico o Interacionismo Simbólico. Os dados obtidos mediante entrevistas
semi-estruturadas, questionários e observação não-participante foram analisadas aplicando-se o
método de análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram que os adolescentes percebem uma
mudança cultural, principalmente nos papéis sociais. Neste processo ocorrem transformações que
modificam seus imaginários e dão novas direções a seus relacionamentos sociais. Os jovens
percebem que o homem como mais seguro e digno de confiança em seu ambiente social, possuindo
maior liberdade, além de privilégios como beber e fumar. Neste contexto, o ato de consumir álcool faz
parte do processo de socialização do homem e parece ser aceito como componente integrante das
expressões de masculinidade e da convivência entre amigos. O uso do álcool demonstra-se
intimamente ligado com a masculinidade como parte da identidade do homem e das demonstrações
de masculinidade. Fatores de risco que afetam o consumo dessa substância incluem o reforço grupal
e o ato de beber como privilégio masculino e como uma forma de diversão e interação social. Nesta
etapa difícil do desenvolvimento, pelo desejo de reafirmar sua independência, virilidade e liberdade
para tomar decisões ou por querer imitar os adultos, os adolescentes podem ser iniciados no
consumo de álcool.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-28042005-094435/
Nº de Classificação: 3970
EBISUI, Cássia Tiêmi Nagasawa. A identidade profissional do enfermeiro professor do ensino
técnico de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2004. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender as perspectivas do enfermeiro
professor do ensino técnico de enfermagem, em relação ao seu trabalho, bem como a sua identidade
profissional, considerando as variáveis sócio-demográficas e enfatizando a multicontextualização
dessa prática. Para isso, esta pesquisa de caráter qualitativo baseou-se em um estudo descritivo
exploratório. Elegemos como sujeitos da pesquisa todos os enfermeiros professores do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, dos 40 municípios do Estado de São Paulo, que
lecionam para o curso Técnico de Enfermagem. Para melhor operacionalização, a coleta de dados foi
dividida em duas partes. Na primeira, visando traçar o perfil do grupo pesquisado, elaboramos uma
entrevista semi-estruturada, obtendo resposta de 213 dos sujeitos da pesquisa, ou seja, de 62,8% do
total. Na segunda parte do estudo, encaminhamos quatorze questões abertas relacionadas aos
aspectos pedagógicos do ensino técnico de enfermagem para 40 enfermeiros professores, sendo um
sujeito de cada Unidade Escolar. Deste questionário, recebemos respostas de 28 sujeitos, o que
corresponde a 70% dos pesquisados. Concluímos que o enfermeiro professor é seriamente
comprometido com o seu papel, esforçando-se em assumir integralmente a sua função de docente,
embora transpareçam algumas lacunas em relação ao preparo pedagógico para conseguir dar conta
das constantes mudanças e da evolução tecnológica num mundo globalizado. A sua identidade
profissional é singular, e construída continuamente, dependendo de sua história de vida pessoal,
bagagem cultural e do empenho em buscar o aprimoramento, tanto como profissional quanto como
ser humano. Assim, a transformação identitária do enfermeiro professor ocorre de forma constante,
na medida em que procura inovar sua prática no contexto da realidade social.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-31052005-163355/
Nº de Classificação: 3971
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GAZETTA, Cláudia Eli. Controle dos comunicantes de doentes de tuberculose: ações realizadas
no Programa de Controle da Tuberculose, no município de São José do Rio Preto-SP. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de Enfermagem.
Programa Interunidades, 2004. 164 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi descrever e analisar as ações de controle dos comunicantes
de doentes de tuberculose em relação à área física, recursos materiais, recursos humanos e à rede
laboratorial para a investigação da doença. Foram coletados dados das seguintes variáveis: as
relacionadas às características dos casos-índice de tuberculose quanto a sexo, faixa etária e forma
clínica; os comunicantes registrados e os examinados em relação a sexo, faixa etária, tipo de
parentesco com o caso-índice; tipos de exames realizados e a incidência da doença. A população do
estudo constitui-se de 166 comunicantes registrados e examinados na unidade de saúde e 7
profissionais que desenvolvem as ações do Programa de Controle da Tuberculose. Os instrumentos
de coleta de dados foram: análise documental, entrevistas semi-estruturadas e registros das
observações livres por meio de um diário de campo. Os resultados apontam que à área física não
satisfaz as exigências das normas do Ministério da Saúde; são utilizados todos os manuais do
Ministério da Saúde para o Programa de Controle da Tuberculose. Dos profissionais que atuam no
Programa, 85 % são do sexo feminino e 15%, do masculino; sua faixa etária vai de 32 a 67 anos; o
tempo de formatura dos profissionais vai de 10 a 42 anos e o período de exercício nesta atividade
varia de 8 meses a 18 anos. Dos 112 casos de tuberculose notificados, 77 (68,8%) eram da forma
pulmonar e 35 (31,2%) das formas extra-pulmonares, predominando o sexo masculino com 62 casos
(80,5%); 15 casos (9,5%) para o feminino e 33 (29,5%) eram co-infectados TB/HIV. Nos
comunicantes de doentes de tuberculose foram identificados 263 registrados pelo serviço, referente
aos 112 casos-índice. Dos 263 comunicantes registrados, verificamos que 166 (63,1%) foram
avaliados, pois encontramos anotações em seus prontuários; 147 (88,5%) foram avaliados pelo
Programa de Controle da Tuberculose no Núcleo Gestão Assistencial 60, sendo que 19 (12%) deles,
por serem menores de 12 anos, foram avaliados em outros serviços de saúde da cidade; os outros 97
(36,9%) não foram avaliados ou foram avaliados, e esta informação não foi registrada nos
prontuários, sendo 82 (49,4%) do sexo masculino e 84 (50,6%), do feminino; 42 (25,3%) estão entre 0
e 19 anos , 73 (44%) entre 20 e 49 anos e 44 (25,5%) têm 50 anos ou mais. Dos exames
diagnósticos nos comunicantes, 95,8% foram realizados através de raio X de tórax, 12% por
baciloscopia de escarro, 7,2% mediante teste tuberculínico e 0,6% por meio de cultura; 3 (1,8%)
desenvolveram a doença, perfazendo 2,7% do total dos casos diagnosticados. Os resultados também
apontam para a necessidade de que o Programa de Controle da Tuberculose seja revisto,
valorizando a vigilância e o monitoramento dos comunicantes, desenvolvendo estratégias através de
protocolos sistematizados para os profissionais de saúde e que garantam a continuidade no
atendimento desse serviço de forma humanizada e integral com ênfase em ações preventivas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-09082005-111939/
Nº de Classificação: 3972
PINEDA OLVERA, Juan. Análise do Programa de Prevenção e Controle da Tuberculose na
Jurisdição Tlalnepantla - México, 2000-2002. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 190 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O objetivo deste estudo epidemiológico e retrospectivo foi analisar o Programa de
Prevenção e Controle da Tuberculose na jurisdição sanitária de Tlalnepantla, México (2000-2002). A
partir de uma revisão de fontes secundárias (prontuários médicos), os dados foram coletados por
meio de um formulário e complementados com os dados obtidos através de entrevistas com
trabalhadores de saúde que atuam no programa. A informação foi processada e analisada utilizando
os programas Epi-Info versão 6.0, SPSS versão 10.0, Microsoft Word e o Microsoft Excel para
tabulação e apresentação dos dados. As variáveis foram: qualidade da informação, dados sóciodemográficos, aspectos relacionados ao diagnóstico, tratamento, referência de casos, relação entre a
notificação dos casos e a existência de um laboratório nos serviços de saúde, relação entre a
distância das unidades e a Direção Sanitária da jurisdição, relação entre os casos notificados e a
incidência esperada e observada dos casos de TB no período de estudo. Os principais resultados
foram: qualidade dos registros: ótima 23%, boa 34%, regular 4% e deficiente 39%. Foram
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encontrados 75 casos notificados no período, 95% dos quais encontravam-se acima de 15 anos;
houve uma relação 1:1 homem-mulher, com predomínio do estado civil "casado". Observou-se baixa
escolaridade em 50% dos casos. 5 das 18 unidades detectaram 57% dos casos. Foi diagnosticado
Tuberculose Pulmonar em 65% dos casos e Extrapulmonar em 35%. Constatou-se a associação
estatística entre a existência de laboratório nas unidades e o número de casos notificados em cada
uma delas (p=0.003). Do total de casos, 60% foram detectados nos níveis secundário e terciário de
assistência; 46% foram diagnosticados por baciloscopia; 61% iniciaram tratamento posterior ao
diagnóstico dentro do período de um dia até um ano; 60% não tinham registro sobre a data de alta do
programa; 50% não tinham data de término do tratamento e 77% foram registrados como tratamento
supervisionado. Os 75 casos encontrados corresponderam a apenas 24% do total estimado para o
tamanho da população. Conclui-se que os prontuários médicos têm uma importante margem de erro
e não acompanham as normas vigentes. Não existe participação da população atendida no PPCT e,
conseqüentemente, os princípios da Atenção Primária à Saúde não são cumpridos. Existe pouca
busca e detecção dos casos em nível de assistência primária. Apesar dos esforços realizados, estas
atividades continuam sendo centralizados em nível de atenção terciária.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-02052005-085005/
Nº de Classificação: 3973
LOURENÇO, Maria Regina. Desenvolvimento da competência em liderança na efetividade de
organizações de saúde dirigidas por enfermeiros-gerentes. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [135] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: No contexto atual o enfermeiro ocupando cargos gerenciais tem que corresponder às
mudanças que estão ocorrendo nas organizações de saúde. Para acompanhar e ajudar neste
processo de mudança é necessário desenvolver competências em liderança. Mas, será que o
desenvolvimento destas competências causa impacto nas organizações de saúde? Buscando a
resposta, esta investigação teve como propósito identificar o impacto do desenvolvimento de
competências em liderança na efetividade das organizações de Saúde. A metodologia deste estudo é
do tipo quase- experimental, onde trabalhamos com dois grupos equivalentes: experimental e
controle. Visando desenvolver competências em liderança elaboramos e implementamos um
programa de desenvolvimento para seis enfermeiros-gerentes que compunham o grupo experimental
de Unidades Básicas de Saúde de um município do interior paulista. Avaliamos seu impacto através
do indicador de satisfação do funcionário mensurado pela aplicação de um questionário, contendo
quarenta questões, de clima organizacional. Esta avaliação ocorreu em dois momentos distintos:
antes da implementação do programa de desenvolvimento em liderança e quatro meses após a
implementação. Este instrumento foi aplicado nos dois grupos. Pudemos constatar que os fatores que
compõem o clima organizacional apresentaram aumento em suas médias após o desenvolvimento do
programa em liderança mas, este aumento não tem significância estatística. Os indicadores
demográficos refletiram mais no clima organizacional que o desenvolvimento em liderança.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26042005-090944/
Nº de Classificação: 3974
FRANCO CORONA, M. Brenda Eugenia. O significado do "Ensino do Processo de Enfermagem"
para o docente. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 190 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: A presente pesquisa está fundamentada na Teoria Representacional de Significado de
Ogden e Richards (1976), os quais abordam as relações entre Símbolo, Referente e Pensamento.
Com o objetivo de analisar o significado para o docente sobre o ensino do Processo de Enfermagem
(PE), desenvolveu-se este trabalho empregando-se uma abordagem qualitativa; entrevistaram-se dez
docentes das Escolas e Faculdades de Enfermagem da Universidade de Guanajauto que se
dedicaram a ensinar o PE. O significado no Referente no ensino do PE e seus elementos, foi
analisado conforme o estabelecido por KOZIER (1993), o qual descreve a coleta de dados, o
diagnóstico, o planejamento, a execução e a avaliação, como as etapas do processo. Obteve-se que
todos os acadêmicos utilizam no ensino as cinco etapas do PE; para a etapa de coleta de dados,
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utilizam como marco de referência os padrões funcionais de saúde. Na etapa de diagnóstico
trabalham como referente a NANDA, e os elaboram através do formato PES (problema, etiologia, e
sintomas). O planejamento, o realizam estabelecendo prioridades, pautando objetivos, determinando
as atividades ou estratégias de enfermagem e documentando o plano de cuidados. Depois,
implementam as estratégias ou atividades com base nos resultados e intervenções estabelecidas na
etapa anterior, assim como o registro de referido processo. Finalmente, a etapa de avaliação, para os
docentes, consiste em determinar o alcance dos objetivos planejados, através da mensuração do
alcance dos resultados e das intervenções da enfermagem. Quanto ao significado no Pensamento do
ensino do PE para os docentes de enfermagem, este ensino é considerado como uma instrução
fundamentada, atualizada e indispensável para a disciplina e o PE é visto como um método científico
e de trabalho que dá fundamento à sua prática e apoio à atividade profissional, que para sua
utilização são requeridas certas habilidades como: conhecimentos da disciplina e disciplinas afins,
técnicas e prática de enfermagem, habilidades intelectuais, observação, pensamento crítico,
comunicação e de relacionamento interpessoal. Por outro lado, indagou-se sobre cinco conceitos (Si
mesmo, Ensino, Docente, Enfermagem e PE) que de alguma maneira estão relacionados com a
atividade que desempenham os professores de enfermagem; entre os resultados encontram-se: a
percepção que tem o docente sobre si mesmo é positiva, o que reflete através de uma série de
qualidades como o ser responsável, trabalhador e pontual. O ensino é para esses docentes um
processo criativo que guia a aprendizagem do aluno e implica superação e atualização. Enfermagem
é para os professores uma profissão, com certas qualidades pessoais (vocação) e características
profissionais (cuidado, conhecimentos). Finalmente o PE é considerado como um método e
instrumento para proporcionar o cuidado, com determinadas características profissionais
(metodologia, disciplina, marco de referência). Para concluir, obteve-se que os fatores que influem no
ensino do PE são: o nível em que se inicia este ensino não é o adequado, já que o aluno não conta
com as ferramentas necessárias para desenvolvê-lo em sua totalidade; a pouca ou nula convicção de
alguns professores sobre os benefícios do PE, e a diversidade de posturas frente ao mesmo; o pouco
ou o nulo domínio de conhecimentos próprios de enfermagem (técnicas de enfermagem) e de
disciplinas afins (patologia); e que nos serviços, os profissionais de enfermagem não o aplicam de
forma sistemática e não contam com instrumento de registro adaptado às etapas do PE.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-100508/
Nº de Classificação: 3975
MIRANDA, Maria Inês Ferreira de. Violências nas escolas sob o olhar da saúde: das indisciplinas
e incivilidades às morbimortalidades por causas externas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004.[251] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim
RESUMO: A necessidade de estudos do "fenômeno" violências nas escolas é reforçada nas
consideráveis evidências de que a contínua ou severa exposição ao bullying, às drogas e às
violências (simbólicas ou físicas), no espaço escolar, pode contribuir para o aumento das causas
externas como fatores preponderantes nos indicadores de morbimortalidade e, conseqüentemente,
na saúde das crianças e dos adolescentes. A pesquisa aqui apresentada objetivou conhecer as
percepções dos atores sociais (diretores, vice-diretores, coordenadores, professores e alunos) acerca
das manifestações de violências e de indisciplinas existentes nas escolas das Redes Estadual e
Privada de Ensino Médio do município de Ribeirão Preto; analisar as percepções dos atores sociais,
complementando com os dados quantitativos encontrados; descrever os tipos de manifestações e a
freqüência dos incidentes violentos nas escolas e identificar a existência ou não de algum tipo de
associação entre a violência existente na escola e o estrato social dos alunos. Para abordagem
quantitativa, utilizamos a pesquisa do tipo survey. O tamanho da amostra foi de n = 856 alunos. Na
abordagem compreensiva, trabalhamos com a técnica de observação in loco das escolas da amostra,
através de um Roteiro de Observação e entrevistas. As análises foram feitas por intermédio de
distribuição de freqüência simples e relativa e de cruzamentos entre duas ou mais variáveis. Na
análise dos dados qualitativos, foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo, modalidade Análise
Temática, que identificou três Núcleos Temáticos: 1 - Clima da escola; 2 - Das indisciplinas e
incivilidades aos incidentes violentos nas escolas; 3 - Drogas lícitas e ilícitas e vulnerabilidade às
violências. Resultados apontam que: o número de alunos com comportamentos indisciplinares é
maior e independe do nível socioeconômico a que ele pertença; existe uma forte apreensão de que
os atos de indisciplinas levam a atos de violências; o Bullying tem sido um problema concernente às
escolas; os fatores externos, como aumento do tráfico, do consumo e variedade de drogas, incidem
de forma direta no espaço escolar; o uso ou a venda de drogas ilícitas no espaço escolar ou em seu
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entorno é confirmado por 35% (públicas) e 18% (privadas). O problema mais apontado pelos alunos
foi: desinteresse e indisciplina dos alunos, (83%) na pública e 80% na privada. Os resultados nos
levam a um caminhar no sentido de fortalecer a escola como um fulcro de ações coordenadas que
propicie a diminuição e a mudança dos indicadores de morbimortalidades. Uma importante estratégia
é a Escola Promotora de Saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3976
IOSSI, Marta Angélica. O envolvimento dos profissionais da saúde do município de Guarulhos
na assistência às crianças vítimas de violência doméstica: um caminhar necessário. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 130 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: Considerando o exercício da nossa prática, e a importância que a violência doméstica
assumiu nos últimos anos, junto à agenda de saúde pública, é que buscamos realizar o presente
estudo. O tema é complexo, e dado a esta complexidade é um conhecimento ainda em construção o
qual tem no presente trabalho sua contribuição. Nosso objetivo foi identificar e analisar as notificações
realizadas junto às Regionais de Saúde do município de Guarulhos, os limites da atuação dos
profissionais, as lacunas existentes no atendimento e acompanhamento dos casos de violência
doméstica contra crianças, as origens e possíveis conseqüências dessas lacunas, tendo como
referencial teórico os aspectos conceituais de violência doméstica, infância, família e políticas
públicas nesta área. Caracterizamos o cenário das notificações realizadas nos anos de 2001 e 2002
no município com o intuito de melhor entender a realidade e subsidiar o diálogo com os dados
colhidos através da abordagem qualitativa. A coleta de dados ocorreu sob as formas: entrevistas
semi-estruturadas e análise de documentos e registros. A partir do material obtido e da
fundamentação teórica, discutimos os resultados de acordo com a proposta de Minayo (1996a),
utilizando o método hermenêutico dialético. O município de Guarulhos através dos dados registrados
ainda apresenta uma significativa subnotificação. Dos casos notificados constatamos uma
predominância dos casos de negligência, 46% das notificações, 24% de violência física e 15% de
suspeita de violência sexual. O profissional que mais notificou foi o assistente social, sendo
responsável por 46% das notificações. A partir das falas dos atores sociais, identificamos duas
categorias empíricas: "nada a fazer" e "medo" através das quais emergiram os aspectos relativos a
falta e a necessidade de políticas públicas integradas, o aspecto socioeconômico, político-social e
cultural como raízes da violência, a necessidade de capacitação dos profissionais e o medo que
emerge no imaginário, no cotidiano e na ação dos atores sociais frente aos casos de violência
doméstica, influenciando no que fazem ou no que pensam poder ou não fazer. Cada ator deste
cenário, profissionais, gestores, sociedade civil tem um papel fundamental na identificação, na
notificação, no encaminhamento e assistência dos casos de violência contra crianças, mas um papel
tão mais importante de articular ações conjuntas através de uma rede de atenção que possa dar uma
resposta mais efetiva garantindo os direitos da criança e o comprometimento de todos com as ações
e os serviços mais avançados para a área.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-03052005-092941/
Nº de Classificação: 3977
BELTRÁN ROSAS, Juana. Prevalência de sobrepeso e obesidade e fatores associados em
escolares de Chilpancingo, México, 2004. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [145] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Suzana Alves de
MONDINI, Lenise
RESUMO: Objetivos: Conhecer a prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares de
Chilpancingo, México, e investigar o efeito independente de alguns fatores de risco ou de proteção
para estes desfechos. Métodos: O estudo teve um delineamento transversal e a coleta de dados foi
realizada no período de março a maio de 2004. A população de referência foi constituída pelo
universo de alunos matriculados em escolas primárias de localização urbana, e a população do
estudo foi composta por 700 escolares, de ambos os sexos, através de amostragem probabilística.
Além das prevalências de sobrepeso e obesidade, que foram estimadas segundo o sexo e a idade,
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investigaram-se os fatores de risco ou de proteção para estes desfechos, utilizando-se a técnica
estatística de regressão logística multivariada, com nível de significância a £ 0,05. As medidas de
associação utilizadas foram os "Odds Ratios", estimados por pontos e por intervalos com 95% de
confiança. As análises foram desenvolvidas no software STATA, versão 7.0. Resultados: Para o
conjunto dos escolares, as prevalências de sobrepeso e obesidade foram, respectivamente, 28,1% e
13,7%. No sexo masculino, as respectivas prevalências foram 23,0% e 16,0%, e no feminino, 33,9% e
12,1%. Entre os escolares com menos de 10 anos de idade, a prevalência de sobrepeso foi 25,7% e
a de obesidade, 16,3%. Nos escolares com mais de 10 anos, as respectivas prevalências foram
32,5% e 10,8%. Os fatores de risco para o sobrepeso, nos escolares de Chilpancingo, compuseram o
seguinte elenco: "nº de anos de escolaridade da mãe"; "hábito de comer enquanto estudavam ou
assistiam TV"; "escores de alimentos de risco classificados no 2º ou 3º tercil de consumo";"atividade
sedentária classificada no 2º ou 3º tercil" e "peso a nascer no 2º ou 3º tercil". O "nº de vezes/semana
de pratica de atividades esportivas fora da escola" foi identificado como fator de proteção. Os fatores
de risco para a obesidade, nos escolares de Chilpancingo, compuseram o seguinte elenco: "escores
de alimentos de risco classificados no 2º ou 3º tercil de consumo"; "atividade sedentária no 2º ou 3º
tercil"; "peso a nascer no 2º ou 3º tercil" e "ser filho de pai obeso". O "nº de vezes/semana de pratica
de atividades esportivas fora da escola" foi identificado como fator de proteção. Conclusões: Os
resultados do presente estudo permitiram a identificação dos principais fatores de risco ou de
proteção para o sobrepeso e a obesidade, indicando o direcionamento de programas de intervenção
para estes desfechos e que possam contribuir para a prevenção de doenças crônicas nesta
população, cujos fatores de risco já podem ser identificados a partir da infância.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3978
LANDEROS LÓPEZ, Martha. Uso de simulação filmada para avaliar o relacionamento
interpessoal enfermeiro-paciente no cuidado ao adulto hospitalizado. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [306] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: O cuidado ao adulto hospitalizado requer a interação humanizada em todas as fases do
processo e, neste sentido, o enfermeiro necessita conhecer as técnicas de comunicação que lhe
permitam melhorar a interação e reduzir os efeitos negativos do trabalho. O objetivo deste estudo foi
avaliar o relacionamento interpessoal enfermeiro-paciente identificado por docentes e enfermeiros
assistenciais em simulação filmada sobre situações do cuidado ao adulto hospitalizado. Foi realizado
um estudo descritivo, exploratório e comparativo em uma cidade do México. A amostra foi composta
por 30 enfermeiros de um hospital de nível secundário de assistência e por 12 enfermeiros docentes
de uma Faculdade de Enfermagem que possuíam um ano ou mais de experiência de trabalho com
pacientes adultos, eram enfermeiros técnicos ou licenciados em enfermagem e aceitaram os termos
do consentimento informado. Foram elaborados e validados três conteúdos de textos sobre "terapia
endovenosa", "banho no leito" e "sinais vitais", incluindo 25 técnicas de comunicação terapêutica
agrupadas por Stefanelli, M.C. (1985). Posteriormente, realizou-se a simulação filmada em laboratório
com atores contratados. Essa simulação foi validada e os vídeos foram apresentados aos
participantes do estudo em um local da Faculdade de Enfermagem e do Hospital, de acordo com o
turno de trabalho. Após a apresentação, um questionário semi-estruturado foi aplicado pela autora. O
relacionamento interpessoal demonstrado nos vídeos foi avaliado por docentes e enfermeiros do
serviço como: bom, regular e excelente e de apresentação pouco freqüente a freqüente. Dentre o
conteúdo das situações apresentadas nos vídeos, os enfermeiros assistenciais mencionaram que as
explicações dadas pela "enfermeira" chamaram sua atenção. Os participantes detectaram ainda as
preocupações dos pacientes e consideraram que a enfermeira identificou parcial ou totalmente os
seus problemas. Foram também identificadas as técnicas de comunicação não verbal. Neste sentido,
os docentes enfatizaram o contato visual e físico e o pessoal da assistência (dos três turnos)
indicaram a postura atenta. As técnicas de relacionamento interpessoal identificadas corretamente
nos fragmentos dos questionários foram: "verbalizar interesse", "verbalizar aceitação", "fazer pergunta
relacionada aos dados comunicados", "usar frases descritivas" e "estimular a expressão de
sentimentos subjacentes", correspondentes às técnicas que ajudam à descrição da experiência e a
expressão dos pensamentos e sentimentos. Os participantes também mencionaram a técnica
"descrever os eventos em seqüência lógica" que corresponde à categoria de Clarificação da
comunicação verbal. Não foram identificadas técnicas da categoria de validação. Segundo os
participantes, poderiam ser utilizadas durante os procedimentos as seguintes técnicas: "escutar
reflexivamente", "verbalizar interesse" e "fazer pergunta relacionada aos dados". Os participantes
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mencionaram ainda que utilizam estas técnicas em sua prática profissional. Destacaram como
dificuldades encontradas com mais freqüência para a utilização das técnicas as "dificuldades do
paciente para se relacionar" e seu "estado de saúde". Os participantes manifestaram, na maioria dos
casos, não possuir dificuldades para estabelecer o relacionamento.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3979
KARINO, Marcia Eiko. Identificação de risco para complicações em pés de trabalhadores com
diabetes de uma instituição pública de Londrina-PR. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Mestrado Interinstitucional da USP/UNOPAR/ UEL, 2004.
158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emília
RESUMO: As lesões no pé diabético é uma das complicações mais devastadoras do Diabetes
Mellitus, devido a altas taxas de morbi-mortalidade e que provocam seqüelas de incapacidade
causando amputações de membros inferiores. O objetivo deste estudo foi identificar os fatores de
risco em trabalhadores portadores dessa doença, quanto aos aspectos sócio-demográficos, clínicos e
o grau de risco para o desenvolvimento de lesões. Os dados foram coletados com 117 trabalhadores,
de um ambulatório que pertence a uma Instituição Pública de Londrina-PR, por meio de um roteiro
semi-estruturado. Os resultados demonstraram predomínio de que 53% dos trabalhadores com idade
de 51 a 60 anos, do sexo masculino (52,1%), casados (71,8%), os quais, em grande parte, trabalham
em serviços gerais (36,8%) e com mais de 21 anos de tempo de serviço (32,5%). Quanto aos dados
clínicos, o tempo de diagnóstico de 2 a 5 anos (45,3%), a maioria dos trabalhadores são diabéticos
tipo 2 (98,3%) e fazem uso de antidiabéticos oral (57,3%), 55,6% são hipertensos. Entre as
complicações, 40.8% tiveram acuidade visual diminuída, a grande maioria não fumam (79,5%) e não
bebem (85,5%). Quanto ao índice de massa corporal (52,1%) tinham sobrepeso. No exame clínico
dos pés os trabalhadores apresentaram boas condições de higiene (80,3%), faziam uso de calçados
adequados (75,2%). A maioria dos trabalhadores não apresentaram comprometimentos graves
relacionados a doença vascular periférica com presença de pulsação pedioso (88,5%), tibial posterior
(74,1%) e apresentaram boa perfusão periférica (88,9%). Quanto à neuropatia diabética, a maioria
apresentou reflexos positivos para aquileu (93,2%) e patelar (93,2%), e para sensibilidade vibratória
(93,2%), protetora (100%), térmica (87,2%), dolorosa (87,2%) e tátil positiva (98,9%). A presença de
úlcera se fizeram presentes em 4,27% dos trabalhadores sendo que 3,41% sofreram amputações a
nível falangiano. Quanto ao grau de risco encontram-se 71,8% em grau 0. Evidenciou-se a
necessidade de implementar ações educativas para orientar e sistematizar medidas de prevenção,
controle das condições de saúde dos trabalhadores portadores de diabetes mellitus.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09052005-101113/
Nº de Classificação: 3980
BERUMEN BURCIAGA, Luz Verónica. Experiências das famílias no cuidado à criança com asma
em um serviço de saúde mexicano: subsídios para a assistência de enfermagem. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 192 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: Este estudo buscou apreender as experiências de famílias com crianças menores de seis
anos de idade com asma, com vistas ao cuidado integral à saúde. Trata-se de um estudo com
abordagem qualitativa, tendo como referência a atenção primária à saúde. Foram realizadas
entrevistas não estruturadas no domicilio de nove famílias da cidade de Chihuahua, Chihuahua México. Os dados empíricos foram organizados ao redor dos seguintes temas: experiências
cotidianas familiares, partilhando experiências e experiências com os serviços de atenção à saúde.
As famílias das crianças com asma aprendem formas de cuidar da criança. Nessa trajetória, elas
desenvolvem um conhecimento acerca da enfermidade e de cuidados preventivos nas crises
asmáticas, identificam os fatores desencadeantes, o início da crise e a utilização de medicamentos. O
conhecimento das experiências com a doença, seja passadas com outros filhos e com o início da
enfermidade, ou presentes, oferece autoconfiança no cuidado. Além disso, elas procuram
conhecimentos para ter mais elementos para o cuidado da criança, obtendo-os de fontes técnicas,
como profissionais de saúde, livros, folhetos, televisão, e não técnicas, como familiares, amigos e
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outras famílias com crianças com asma. Assim, elas desenvolvem uma sabedoria prática para o
cuidado familiar. As famílias utilizam os serviços de saúde, que, organizados para dar atenção a
problemas agudos de saúde, possibilitam pouco espaço para expressão de dúvidas, preocupações e
outros sentimentos em relação ao problema do filho. Na visão das famílias, o acesso ao especialista
tem sido difícil, a atenção nos serviços de urgências pediátricas não tem desencadeado o seguimento
da criança e de seu problema, e não há consenso quanto ao tratamento. A interação entre
profissionais de saúde, famílias e crianças com asma desenvolve-se em curtos períodos de tempo, na
consulta ambulatorial ou nos serviços de urgência, prevalecendo uma relação prescritiva por parte
dos profissionais. As famílias das crianças com asma desenvolvem competência no gerenciamento
da enfermidade que os profissionais precisam levar em conta nos atendimentos, estabelecendo
relações entre sujeitos, em que a sabedoria prática e a sabedoria técnico-científica possam ser
combinadas em favor da promoção da saúde da criança e da família.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-29042005-120018/
Nº de Classificação: 3981
ICHISATO, Sueli Mutsumi Tsukuda. Ruído em unidade de cuidado intensivo neonatal de um
hospital universitário de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 170 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar os níveis de ruído ambiente na unidade de cuidado
intensivo neonatal (UCIN) de um hospital universitário de Ribeirão Preto - SP, na perspectiva de
buscar sua redução. Trata-se de estudo descritivo, exploratório e observacional estruturado,
desenvolvido na UCIN do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, de nível III. A coleta de dados ocorreu em duas etapas: na primeira,
dimensionou-se, durante três semanas não consecutivas, o nível de ruído ambiente na UCIN com um
dosímetro Quest 400, situado no ponto central da enfermaria que comporta 10 leitos; na segunda
etapa, realizou-se o inventário do ruído para detecção das fontes de ruídos intensos, registrando-se
as observações (08 a 14/05/2004 das 7 às 19h) em um check list. A intensidade do ruído variou de
48,6dBA (Lmin) a 114,1dB (Lpeak), ficando o menor e o maior Leq entre 49,9dBA e 88,3dBA,
respectivamente. A média de Leq na primeira semana foi de 64,0dBA, na segunda, de 62,5dBA e de
63,2dBA na terceira. O Lmax diário variou de 81,4 a 94,2dBA, sendo que na primeira semana
registrou 92,5dBA; na segunda, 89,9dBA e 94,2dBA na terceira. O menor e o maior Lpeak foram de
105,7 e 114,1dB, respectivamente, integralizando 114,1dB na primeira semana, 112,6dB na segunda
e 112,7dB na terceira. O Lmin diário variou de 48,6 a 54,1dBA, sendo maior na primeira semana de
coleta em comparação às demais. O L10 foi de 67,0; 65,0 e 66,0dBA, respectivamente, na primeira,
segunda e terceira semanas. A partir do inventário do ruído, verificou-se que maior número de
pessoas circulando na UCIN, tonalidades altas da voz nas conversas, a presença de alarmes
estridentes, a manipulação não cuidadosa ao fechar armários/gavetas/tampas de lixo/portas, alto
fluxo da água da torneira do lavabo e quedas de objetos foram geradores de ruídos intensos.
Concluiu-se que o ruído na UCIN foi intenso em todos os dias de coleta de dados, estando acima das
normas técnicas e recomendações internacionais, fato também constatado em outros estudos.
Recomenda-se para a redução do ruído em UCIN trabalhar de forma interdisciplinar e intersetorial,
intervindo junto à equipe de saúde, clientela, ambiente físico e equipamentos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-02052005-115600/
Nº de Classificação: 3982
CUAMATZI PEÑA, Maria Teresa. Histerectomia decorrente de complicações do parto em um
grupo de mulheres mexicanas: uma visão sociocultural. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 114 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: Estudo de abordagem qualitativa que fundamentou-se em referenciais socioculturais,
tomados da antropologia e apoiou-se no Interacionismo Simbólico, com o objetivo de compreender se
a histerectomia realizada em mulheres, como conseqüência de complicações no parto, interfere em
suas vidas. Buscou ainda, conhecer o significado da perda do útero para essas mulheres e identificar
indicadores de mudanças em suas vidas após a cirurgia. Foram entrevistadas dez mulheres, em
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idade reprodutiva, independente de sua paridade, atendidas no Hospital Geral Dr. Gustavo Baz
Prada, no Município de Nezahualcoyotl, Estado do México, nos anos de 2002 e 2003, para resolução
da gravidez, e que, por complicações durante o parto, foram submetidas à histerectomia. Os dados
coletados das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo e foi utilizada a técnica de análise
temática. Foi possível identificar unidades temáticas que convergiram para três temas: Percepção dos
motivos da histerectomia; A perda como motivo de sofrimento e Mudanças no corpo físico e no corpo
social. Percebeu-se que, de maneira geral, não foram esclarecidos às mulheres, os motivos que as
levaram à mutilação. Em seu imaginário, tais motivos estiveram relacionados a um quadro
sintomatológico, apresentado simplesmente pelo corpo biológico, como: temperatura alta, infecção,
sangramento vaginal, anemia, distócias, risco para desenvolver câncer, ou ainda, para salvar suas
vidas. Na perspectiva das mulheres, a perda do útero gerou um grande sofrimento, que recaiu muito
mais em seus corpos sociais, uma vez que os corpos biológicos se recuperaram de maneira
satisfatória. O conhecimento das questões subjetivas e socioculturais que permeiam o universo
simbólico das mulheres possibilitou a identificação de metáforas da histerectomia, que interferem
sobremaneira na qualidade de suas vidas, seja estigmatizando-as por não mais produzirem filhos ou
punindo-as moralmente, através do abandono marital, dissolução do casamento e isolamento social,
o que as impede de levar uma vida social e afetiva que as satisfaça.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-28032005-013125/
Nº de Classificação: 3983
SCHMIDT, Denise Rodrigues Costa. Qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho de
profissionais de enfermagem atuantes em unidades do bloco cirúrgico. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interinstitucional
USP/UEL/UNOPAR, 2004. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: A hipótese principal testada nesse estudo foi que a qualidade de vida do indivíduo está
diretamente correlacionada com a qualidade de vida no trabalho, ou seja, quanto maior a qualidade
de vida no trabalho, maior a qualidade de vida. O objetivo geral foi avaliar e correlacionar as variáveis
qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho de profissionais de enfermagem atuantes em
unidades do Bloco Cirúrgico de quatro hospitais da cidade de Londrina - PR. Trata-se de um estudo
descritivo e correlacional, do tipo corte transversal do qual participaram 105 trabalhadores. A coleta
de dados foi realizada com a utilização de três questionários: caracterização sociodemográfica,
Escala Adaptada de Qualidade de Vida de Flanagan e o Índice de Satisfação Profissional de Stamps.
Ambos os instrumentos foram usados nas versões adaptadas para o português e mostraram valores
do alfa de Cronbach de 0,81 para as duas escalas, o que indica a confiabilidade das mesmas na
população estudada. Dos participantes, a maioria era do sexo feminino (82,9%) e casado (62,9%).
Quanto à caracterização profissional, 12 eram enfermeiros, um técnico, 73 auxiliares e 18 atendentes
que atuavam em Centro Cirúrgico (55,2%), Central de Material e Esterilização (33,3%) ou em ambos
locais (11,5%). O tempo médio de atuação nas instituições foi de 9,82 anos (intervalo de seis meses
a 29 anos). Os resultados relacionados à qualidade de vida nos quais, em um intervalo possível de
16 a 112, quanto maior o valor, maior a satisfação com a vida, obtivemos uma mediana de 77 e
média de 77,2+10,5. A média de todos os 16 itens foi de 4,83+0,65 (resultado avaliado entre nem
insatisfeito/nem satisfeito e satisfeito). O item de menor satisfação foi atividades recreacionais e
esportivas e o de maior satisfação relacionamento com amigos. No que se refere à qualidade de vida
no trabalho, os valores obtidos variaram entre 114 a 227 (intervalo possível de 44 a 308), sendo que
quanto maior o valor, maior a satisfação com o trabalho. A média obtida foi de 169,7+25,9 e a
mediana de 170. O valor médio obtido para os 44 itens foi de 3,85, mostrando que os trabalhadores
estavam entre insatisfeitos e nem satisfeitos/ nem insatisfeitos com os aspectos abordados pelo
instrumento de qualidade de vida no trabalho. Entre os seis domínios avaliados pelo instrumento,
obtivemos que a Remuneração foi considerada como fonte de menor satisfação entre os
trabalhadores, enquanto o domínio Status profissional, o de maior satisfação. Para testar a correlação
entre as variáveis QV e QVT usamos o teste não paramétrico de Spearman e obtivemos um valor de
0,17 (p=0,07). Assim, constatamos que não houve correlação entre as variáveis, o que não
comprovou a nossa hipótese inicial.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-23062005-084422/
Nº de Classificação: 3984
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GALLEGOS MARTINEZ, Josefina. Participação das mães/pais no cuidado ao filho prematuro em
unidade neonatal: significados atribuídos pela equipe de saúde de um hospital de San Luis Potosí,
México. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004.
166 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: A participação materna e da família junto ao filho prematuro internado, assume
importância fundamental na perspectiva do cuidado humanizado em unidades neonatais. Neste
contexto, o presente estudo tem como objetivos identificar e analizar os significados atribuídos pela
equipe de saúde acerca da participação das mães/pais no cuidado ao filho hospitalizado e analisar as
possibilidades que a equipe aponta para transformar a prática assistencial para favorecer essa
participação. Trata-se de estudo com delineamento na abordagem qualitativa. O estudo foi realizado
na unidade neonatal do Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", na cidade de San Luis Potosí,
México. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas gravadas com 23 profissionais que
aceitaram participar do estudo, sendo direcionada por três questões norteadoras. As falas foram
submetidas à análise de conteúdo, modalidade da análise temática. A coleta foi realizada no período
de setembro de 2003 a setembro de 2004. Da análise das entrevistas emergiram seis núcleos de
sentido: A presença das mães/pais favorece a estabilidade clínica do prematuro e o seu processo de
crescimento e desenvolvimento; A participação possibilita a interação mãe-filho e o estabelecimento
do vínculo afetivo; A mãe é treinada para a alta do filho; A mãe ajuda a enfermagem nos cuidados do
filho hospitalizado; A presença das mães/pais modifica o ambiente da unidade neonatal; Favorecendo
a participação das mães/pais: obstáculos e sugestões. Concluiu-se que a equipe de saúde considera
importante esta participação, mas há barreiras decorrentes da inexistência de uma filosofia
institucional, de postura, de preparo dos profissionais, assim como, deficiências de infra-estrutura
física e de recursos humanos. Torna-se fundamental implementar estratégias visando viabilizar a
maior participação da mãe e família no cuidado ao prematuro em unidade neonatal, rumo à
assistência integral e humanizada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-03052005-090339/
Nº de Classificação: 3985
SANTOS, Lúcio Mauro Rocker dos. Liderança do enfermeiro-gerente: idealização e realidade.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: O autor tece considerações a respeito da incorporação das funções administrativas no
trabalho do enfermeiro a partir da institucionalização da profissão. Destaca que o trabalho
administrativo deste profissional é decorrente de expectativas da própria enfermagem, da
organização hospitalar e da equipe médica. Relata que o enfermeiro tem se pautado no modelo
convencional de administração e enfatiza a necessidade de renovação desta prática, através de
postura deste profissional com vistas ao atendimento das mudanças organizacionais e das novas
exigências das pessoas neste cenário. Assim, focaliza a liderança como recurso necessário ao
enfermeiro que exerce atividades gerenciais. Tem como objetivos verificar os estilos
gerencias/liderança idealizados para e exercidos pelos enfermeiros-gerentes segundo suas próprias
opiniões e percepções. Utilizou os instrumentos Grid & Liderança em Enfermagem: comportamento
ideal e Grid & Liderança em Enfermagem: comportamento real de autoria de TREVIZAN (1993),
aplicando-os em enfermeiros de unidades de internação e unidades de saúde de instituições de um
município do Estado do Paraná. Os resultados apontaram que tanto em relação ao estilo
gerencial/liderança idealizado quanto ao exercido é o 9,9 que apresenta maiores índices, o que
significa que os sujeitos investigados idealizam e realizam a gerência de equipe.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3986
LEONARDI, Marcelo. Contribuição das teorias administrativas na produção do conhecimento
sobre administração em enfermagem: análise de um periódico. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 58 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiladora
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RESUMO: O autor apresenta o desenvolvimento da Administração, pontuando as contribuições mais
importantes das teorias administrativas que compõem a Teoria Geral da Administração. Tece
considerações a respeito do trabalho administrativo do enfermeiro, indicando que suas ações ainda
são pautadas segundo princípios da Administração Científica, da Escola Clássica e da Teoria da
Burocracia. Buscando conhecer se a produção científica tem acompanhado a evolução da
administração, esta investigação teve como objetivos verificar a utilização e a identificação das teorias
administrativas que fundamentaram a produção em enfermagem nesta temática. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica exploratória focada num periódico brasileiro de enfermagem. Os resultados
indicaram que de um total de 681 artigos publicados no periódico mencionado, 8,66% concentram-se
na temática em análise. Conclui-se que a Teoria Comportamental seguida de referenciais da
Liderança Situacional são as mais utilizadas pelos autores e que, dentre as teorias administrativas
identificadas nos artigos estudados, a Teoria Comportamental e a Teoria de Sistemas foram as mais
freqüentes.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06062005-093059/
Nº de Classificação: 3987
GOMEZ AGUILAR, Patricia Isolina del Socorro. Qualidade de vida em pessoas com diabetes
mellitus tipo 2. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 197 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo do tipo transversal, que teve como objetivos analisar a
qualidade de vida geral, qualidade de vida relacionada à saúde das pessoas com o diabetes mellitus
tipo 2, bem como relacionar essas duas variáveis entre si e entre as características
sociodemográficas e clínicas. Estabelece-se a hipótese de que existe relação inversa entre os quatro
domínios da qualidade de vida geral e o impacto da doença. Os dados foram coletados na cidade de
Tizimín, Yucatán - México, por meio de entrevista. Para avaliar a qualidade de vida utilizou-se o
instrumento WHOQOL-BREF e para o impacto da doença na pessoa, o ADDQOL. Entre as variáveis
clínicas, considerou-se o índice de massa corporal, hemoglobina glicada e glicemia em jejum. A
população estudada ficou constituída por 287 pessoas, sendo 77% do sexo feminino e 23% do sexo
masculino; idade média de 57,9 anos; 83,6% sem escolaridade; 81,5% viviam com companheiro(a)
ou cônjuge; 52,96% possuíam renda maior de cinco salários mínimos**; tempo médio de duração do
diabetes 6,75 anos; 75,3% classificados entre sobrepeso e obesidade grau III; 75,3% com
hemoglobina glicada igual e acima de 6,9%. As médias, respectivos desvio padrão e alfa de
Cronbach para os domínios do WHOQOL-BREF foram: físico 56,9 (13,3) e 0,64, psicológico 58,13
(13,8) e 0,59, social 59,27(16,22) 0,58 e meio ambiente 51,20 (11,99) e 0,65. O ADDQOL obteve o
á=0,85, valor total dos escores de -7,83 a 0,18, média -2,44 e DP 1,47; os itens que obtiveram maior
impacto relacionaram-se ao trabalho (-4,00), condições de vida
(-3,00), liberdade para comer (4,00) e prazer pela comida (-3,00). Aplicou-se Mann-Whitey com p= 0,05 para o domínio físico do
WHOQL-BREF com o estado civil (p=0,028), domínio social com renda familiar (p= 0,000), e domínio
psicológico com a hemoglobina glicada (p= 0,042); houve relação inversa entre o ADDQOL e os
domínios social e meio ambiente, não sendo possível confirmar a hipótese.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-31052005-165643/
Nº de Classificação: 3988
CAMPOS, Maria Luiza Pesse. Aspectos cronobiológicos do ciclo vigília-sono e níveis de
ansiedade dos enfermeiros nos diferentes turnos de trabalho. Campinas. Universidade Estadual
de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINO, Milva Figueiredo de
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos: identificar os cronótipos dos enfermeiros que
trabalham em diferentes turnos, estudar os padrões de sono através das variáveis horários de deitar,
dormir e acordar, tempo de latência do sono, quantidade de sono diurno e noturno, qualidade do sono
diurno e noturno e sensação ao acordar após o sono diurno e noturno, maneiras de acordar, hábitos
de cochilo e comparação do sono atual com o habitual. I Identificar, também, quanto aos níveis de
ansiedade estado-traço e correlacionar os cronótipos com as variáveis ansiedade-traço e ansiedade-
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estado. Foi realizada na cidade de Campinas, São Paulo, no Hospital de Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas (HC-UNICAMP). Participaram, voluntariamente, 40 enfermeiros sadios, com
idade entre 25 e 57 anos, ambos os sexos. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram:
ficha para caracterização da população, questionário de identificação de indivíduos matutinos e
vespertinos de HORNE & OSTBERG (1976), inventário de ansiedade-traço e estado (IDATE ),
formulário de avaliação do ciclo vigília-sono. Os resultados mostraram que os turnos são
homogêneos em relação à idade, não havendo diferença significativa para a idade, tempo de serviço
e tempo de formado, embora haja uma tendência do turno matutino ter profissionais com menos anos
de serviço. Quanto à hora de acordar, houve diferença significativa do horário, dependente do turno.
Os enfermeiros do turno da manhã acordam mais cedo do que os demais (Teste de Kruskal-Wallis:
p=0,0001). Para a ansiedade-estado, a freqüência de enfermeiros dos turnos matutino, vespertino e
noturno se encontra no nível II (moderado) de ansiedade. Para a ansiedade-traço, a maior freqüência
de enfermeiros do turno matutino e vespertino insere-se no nível II (moderado) de ansiedade e os
enfermeiros do turno noturno encontram-se no nível I (baixo). As correlações com o cronótipo do
grupo vespertino e noturno mostram que o tipo indiferente apresentou freqüência maior para essa
característica individual. Conclusão: observou-se que os mais jovens estão na faixa etária de 25 anos,
a maioria é do sexo feminino, solteiro, sem filhos e não usa medicamentos para dormir, trabalha no
turno matutino, são os mais jovens e também com menor tempo de serviço e de formados. Os do
grupo do turno noturno são de faixa etária maior com maior tempo de serviço e de formação
profissional. Identificou-se os cronótipos e estes estão de acordo com as preferências individuais,
conforme o horário de trabalho desenvolvido. Os padrões de sono e suas características próprias,
possibilitaram o reconhecimento de efeitos específicos dos turnos sobre os hábitos de sono dos
enfermeiros e a sua influência em relação aos níveis de ansiedade.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000322336
Nº de Classificação: 3989
VASQUES, Cintia Maria. Processo criativo do artefato "barriga grávida": uma contribuição para a
vivência de parte da concretude biológica da gravidez pelo homem/pai. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: O presente estudo foi motivado por observações não sistematizadas da participação de
casais grávidos durante cursos e oficinas de preparo para o parto. Observamos a admiração do
homem pela barriga grávida de sua companheira, e também sua necessidade de melhor apreender e
compreender a concretude biológica de estar gestando um filho. O objetivo deste estudo foi criar um
artefato que simulasse uma barriga grávida, para que, mediante seu uso, o homem sentisse parte da
concretude biológica de estar gestando um filho, e também se identificasse com a companheira
grávida. O processo criativo foi o referencial teórico que fundamentou o percurso mental para
elaboração técnica do artefato criado. Fizemos uma revisão sobre maternidade e paternidade no
contexto atual, tentando trazer à tona o significado da barriga grávida para o homem/pai, podendo,
assim, contribuir para o exercício da imaginação e da paternidade por meio do uso de um artefato.
Traduzimos na metodologia o trajeto percorrido pelas fases do processo criativo apresentadas por
KNELLER (1978), por se assemelharem aos passos por nós elaborados e vividos, tornando mais
didática a descrição da criação do invento em questão. Obtivemos como resultado a confecção de
dois protótipos, dos quais o segundo atingiu as dimensões e o peso desejados, simulando uma
barriga grávida compatível com final de gestação. Seu uso teve boa aceitação pelos profissionais e
casais que inicialmente o testaram. Considera-se que futuras pesquisas poderão ser feitas com a
utilização desse invento.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000358510
Nº de Classificação: 3990
CAPOVILLA, Nádia Cibele. Ressuscitação cardiorrespiratória: uma análise do processo
ensino/aprendizagem nas universidades públicas estaduais paulistas. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 205 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Izilda Esmenia Muglia
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RESUMO: Das diversas situações de emergência vividas num ambiente hospitalar, a parada
cardiorrespiratória (PCR) pode ser entendida como a de maior gravidade pelas sérias conseqüências
que esse episódio pode acarretar à vida do indivíduo. Nesse momento, a atuação do enfermeiro na
tomada de decisões rápidas e precisas é imprescindível para garantir o suporte básico de vida e a
organização da equipe de atendimento. Isso reporta à necessidade de se repensar a formação
acadêmica do enfermeiro, fundamentalmente em situações de emergência. O presente trabalho teve
como objetivos verificar quais são os conteúdos de PCR/RCR abordados nas disciplinas dos cursos
de graduação em enfermagem, realizar uma análise do processo ensino/aprendizagem desses
conteúdos e verificar os conhecimentos sobre PCR/RCR adquiridos pelos alunos. Os dados foram
coletados entre docentes e discentes de quatro escolas de enfermagem públicas paulistas, através
da aplicação de dois instrumentos compostos por questões de conhecimentos básicos sobre
PCR/RCR e sobre a metodologia de ensino utilizada. Dentre os resultados observou-se que os
discentes apresentam dificuldades de conhecimentos sobre PCR/RCR, principalmente em relação
aos conhecimentos científicos que devem orientar suas ações. Desfibrilação, fármacos e ventilação
em situações de PCR são os conteúdos em que os alunos enfrentam maiores dificuldades. Na
metodologia de ensino utilizada observou-se que entre todas as universidades a transmissão de
conhecimento ainda é a mais aplicada, e que existe uma insatisfação importante dos alunos com
relação a essas aulas. Entre as escolas de enfermagem, no que diz respeito aos conhecimentos dos
alunos, destacaram-se as escolas A e B com as maiores médias de notas. O estudo concluiu que os
alunos apresentam dificuldades de conhecimentos básicos sobre PCR/RCR e que levam essas
dificuldades para o mercado de trabalho, desencadeando um distanciamento entre a teoria
apreendida e a prática adquirida. Abre-se um espaço de reflexão sobre a metodologia de ensino
utilizada, sugerindo o repensar da praticado ensino superior, revendo o perfil do profissional
enfermeiro que se deseja formar.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000341415
Nº de Classificação: 3991
CAVALCANTE, Miriam Aparecida de Abreu. Pré-natal é pra quem pode!. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: Neste estudo objetivamos identificar as representações sociais sobre gravidez e
assistência à saúde de mulheres de Pilar do Sul - SP, que deram à luz no ano de 2000, e que não
realizaram consultas de pré-natal. A busca foi realizada com os dados do Serviço de Informações de
Nascidos Vivos. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. Os dados
foram colhidos através de entrevistas semi-estruturadas. Através das análises dos depoimentos
identificamos cinco importantes temáticas: vivência da confirmação de uma gravidez, conversa sobre
a gravidez, o atendimento pré-natal, o processo de parto e prevenção de nova gravidez, cuja análise
fundamentou-se na teoria das Representações Sociais. As mulheres nos relataram uma gravidez não
planejada, passível de interrupção. Apesar de conhecerem os métodos anticoncepcionais não faziam
uso ou quando faziam era de forma inadequada. As mulheres referiram ser culpadas pela gravidez,
criticadas por amigos e parentes. Relataram dificuldades econômicas para a criação dos filhos.
Levaram a gravidez adiante, resignadas. Verbalizaram sentimentos ambíguos. Os partos foram
normais, alguns ocorreram no domicílio, porém, solicitaram e receberam ajuda de instituição de saúde
para finalizar o processo de parto. Na ocasião da pesquisa, fora do estado gestacional, algumas
mostraram-se arrependidas e culpadas pelo não comparecimento às consultas de pré-natal,
vinculando essas à saúde do bebê. Não estavam fazendo uso de método anticoncepcional. Citaram
ocorrência de laqueadura durante o parto. Notamos as mulheres da pesquisa sozinhas, a maioria não
teve apoio do companheiro e foi criticada pela comunidade. Elas não conhecem os seus direitos. Há
necessidade de resgate da sua cidadania.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000303190
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PENA, Silvana Barbosa. Acompanhantes de idosos hospitalizados: um novo desafio para a
enfermagem. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2002. 178 p.
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RESUMO: Nos últimos anos, a equipe de enfermagem, no ambiente hospitalar, tem vivenciado uma
nova realidade: o aumento do número de idosos ocupando os leitos hospitalares. Por suas
características próprias, essa população necessita não só de assistência direcionada às suas
peculiaridades, como também da presença do acompanhante, assegurada pela Portaria nº 280, de 7
de abril de 1999, do Ministério da Saúde. Partindo desta nova realidade, com a qual a equipe de
enfermagem depara, corresponde a um desafio para seus membros, teve como objetivos: verificar e
analisar a participação do acompanhante no cuidado do idoso hospitalizado, quanto aos recursos
pessoais e às atividades que podem ser realizadas, e a expectativa dos membros da equipe de
enfermagem quanto à participação do acompanhante no cuidado desse idoso. Além desses objetivos,
pretendeu identificar e analisar os fatores que favorecem e/ou dificultam a participação do
acompanhante, na ótica de 30 acompanhantes familiares e de 30 profissionais de enfermagem, por
entrevistas, em um hospital de alta complexidade, do interior de São Paulo. A análise dos resultados,
os sujeitos reconhecem que a presença do acompanhante durante este período promove apoio
emocional e favorece a sua recuperação. A equipe destaca a necessidade de parceria no processo
do cuidado e da orientação para a continuidade deste cuidado no domicílio. Quanto à participação do
acompanhante, a equipe de enfermagem espera auxílio para o cuidado, o apoio e a obediência às
normas e às orientações. As atividades a ser realizadas pelos acompanhantes na ótica dos sujeitos
foram: suporte emocional, alimentação e higienização. O interesse do acompanhante em participar no
cuidado, a inter-relação pessoal e o conhecimento anterior do idoso facilitam a participação desses no
cuidado. As limitações do acompanhante e sua inter-relação com a equipe de enfermagem são
fatores que dificultam essa participação. A maior ênfase relacionada à participação do familiar no
cuidado foi dada à inter-relação entre acompanhante e equipe de enfermagem, demonstrando a
importância da comunicação nas interações sociais.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000310644
Nº de Classificação: 3993
SOUZA, EmiIia Ferreira de. Diagnósticos de enfermagem da taxonomia da NANDA em unidade
de terapia dialítica utilizando o modelo teórico de Imogene King. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINO, Milva Maria Figueiredo De
RESUMO: O tratamento hemodialítico provoca uma sucessão de situações para o cliente renal
crônico, que compromete o aspecto não só físico, como psicológico, com repercussões pessoais,
familiares e sociais. O objetivo deste estudo foi identificar os diagnósticos de enfermagem mais
freqüentes no cliente renal crônico, tendo como referencial o Marco Conceitual e a Teoria do Alcance
dos Objetivos de Imogene King onde ela considera alguns conceitos básicos essenciais para a
enfermagem e define os três sistemas que são à base do modelo - sistema pessoal, interpessoal e
social. Foi aplicado um instrumento de coleta de dados a 20 clientes de uma unidade dialítica com
acompanhamento supervisionado, com questões relacionadas ao sistema pessoal, interpessoal e
social, objetivando conhecer a necessidade do paciente, através do levantamento dos dados. Os
diagnósticos foram discutidos e determinados a partir da discussão dos casos com uma especialista
em diagnósticos de enfermagem e tendo como referência a Taxonomia II da NANDA. Os resultados
mostraram a identificação dos diagnósticos de enfermagem presente em todos os clientes
estudados. A faixa etária em que ocorreu maior comprometimento com a patologia esteve entre 41 a
50 anos. A causa principal da doença foi para hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Os
diagnósticos de enfermagem encontrados em 50% ou mais dos pacientes hemodialíticos foram: risco
para infecção, proteção alterada e conforto alterado. Foram considerados alguns diagnósticos com
menor freqüência por terem sido relevantes para a assistência do paciente hemodialítico:
desobediência, distúrbio do padrão do sono, medo, ansiedade e desempenho de papel
alterado.Conclui-se que o instrumento utilizado nos permitiu identificar os diagnósticos de
enfermagem baseados na teoria de Imogene King e Taxonomia da NANDA, mas como a coleta de
dados ocorreu somente uma vez, recomenda-se a realização de estudos longitudinais para a
confirmação ou não dos achados.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3994
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COLOMBRINI, Maria Rosa Ceccato. Fatores preditivos para não-adesão ao tratamento com
terapia anti-retroviral altamente eficaz nos casos de HIV/AIDS. Campinas. Universidade Estadual
de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 174 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Maria Helena Baena de Moraes
COLETA, Marília Ferreira Dela
RESUMO: A literatura tem mostrado que há relação entre a baixa adesão da pessoa com HIV/AIDS
ao tratamento com a terapia anti-retroviral altamente eficaz (HAART), o desenvolvimento de
resistência viral e a falência terapêutica. Por outro lado, o enfermeiro, como membro da equipe
multiprofissional, tem um papel primordial na promoção da adesão ao tratamento. Assim, este estudo
teve como objetivo verificar se alguns fatores relatados pela literatura para a não-adesão ao
tratamento eram preditivos deste comportamento nos clientes soropositivos para HIV/AIDS atendidos
na Unidade Leito-Dia em AIDS (LD) do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), na cidade de Campinas, SP, Brasil. Realizou-se um estudo analítico de prevalência. Dos
79 clientes inscritos na Unidade LD, 60 eram elegíveis e foram entrevistados no mês de março de
2002. Os indivíduos foram considerados aderentes a partir de dois diferentes pontos de corte: tomada
de 80% ou mais e 95% ou mais do total de comprimidos prescritos, nos três dias anteriores à
entrevista. Foi feita análise univariada dos fatores preditivos para a não-adesão à HAART através dos
testes Qui-Quadrado, Exato de Fisher e Mann-Whitney; análise univariada de regressão logística e
multivariada, de regressão logística, com seleção por "Stepwise". Obteve-se como resultados:
predomínio da raça branca (39 ou 65%) e da faixa etária de 30 a 39 anos (30 ou 50%); a relação
homem/mulher foi de 2:1 e 44 (73,3%) clientes referiram ser heterossexuais. Quanto à escolaridade,
a média foi de 7,25 (DP: 4,30) anos de estudo. Pelo critério de 95%, utilizando a análise univariada de
regressão logística, houve associação entre a adesão e as seguintes variáveis: idade, efeito colateral,
raça, escolaridade e número total de comprimidos prescritos/dia (tendência). A análise de regressão
logística multivariada com seleção por "Stepwise" indicou que: raça, efeito colateral e número total de
comprimidos prescritos/dia, conjuntamente são preditoras para não-adesão. Assim, os indivíduos da
raça negra apresentaram 6,48 vezes mais riscos de não-adesão; aqueles que apresentaram ausência
de efeito colateral tiveram um risco de 7,6 vezes e a cada comprimido a ser ingerido o risco aumentou
em 12%, ou seja, o risco foi de 1,12, podendo-se dizer também que o risco é de 3,2 (1,1 - 9,7) a cada
10 comprimidos. Os achados indicam perspectivas de pesquisas futuras e evidenciam a necessidade
de se aprofundar a investigação dos fatores preditivos para a não-adesão à HAART encontrados
neste estudo para melhor compreensão, bem como, reproduzir este estudo em outras populações.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000309592
Nº de Classificação: 3995
FERACIN, Jussara Cunha Fleury. Atitudes e sentimentos das mulheres que vivenciaram a
gravidez e a soropositividade do vírus HIV. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 145 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: Esta pesquisa originou da preocupação pela progressão do HIV/AIDS na população
feminina, acompanhada de outra característica importante, a interiorização da doença e também por
termos constatado junto ao setor de Vigilância Epidemiológica da Direção Regional de Saúde XX
(DIR) de São João da Boa Vista - SP, 22 casos de mulheres grávidas soropositivas pariram no ano
2000. O presente estudo tem como objetivo identificar atitudes e sentimentos entre mulheres grávidas
HIV positivas que realizaram o pré-natal na rede básica de saúde, da DIR XX e que tiveram seus
filhos em 2000. Realizou-se um estudo descritivo, exploratório, com uma abordagem qualitativa. Os
dados foram organizados através da análise temática de Minayo. Para a execução do relatório final,
trouxemos as explicações para os fenômenos. Através dos dados transcritos das entrevistas, formouse categorias explicativas para os questionamentos levantados. Os resultados mostraram pontos
importantes como a gravidez não planejada e a contaminação pelo HIV, onde mulheres se submetem
a relações sexuais desprotegidas para satisfazer seu parceiro, a descoberta de estar contaminada e o
enfrentamento do resultado da soropositividade ao vírus HIV, bem como a preocupação com a
transmissão do vírus para a criança, o preconceito e a violação do diagnóstico. Vivenciam o processo
reprodutivo e a soropositividade, a amamentação passa a ser um direito negado à mulher
soropositiva. O cuidado da criança envolve sua profilaxia e o seu acompanhamento. A revelação das
pessoas de quem tem apoio. O desejo e o não desejo de uma nova gravidez. Conduziu-se a análise
sob a perspectiva de vulnerabilidade e gênero para compreender estas mulheres, para que se possa
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encontrar possíveis caminhos nas estratégias para a adesão à profilaxia
transmissão vertical.

para redução da

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000300923
Nº de Classificação: 3996
PINTO, Tatiane Vegette. Parada cardiorrespiratória em pediatria: o conhecimento de enfermeiros.
Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2003. 145 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Izilda Esmenia Muglia
RESUMO: A parada cardiorrespiratória (PCR) em pediatria, em geral, é decorrente da falência
respiratória ou circulatória. O reconhecimento precoce desses quadros e a prevenção da PCR são
essenciais para o início rápido do suporte básico (SBV) e avançado (SAV). Sendo o enfermeiro, o
profissional da saúde que permanece mais tempo em contato com o paciente, é de sua
responsabilidade identificar a PCR e dar início às manobras de ressuscitação. O presente estudo teve
como objetivos identificar o conhecimento teórico-prático dos enfermeiros que atuam em unidades
pediátricas, sobre o atendimento da PCR/RCR, bem como avaliar a adequação destes em relação às
condutas preconizadas pelas diretrizes internacionais e publicadas sobre o assunto, além de
identificar as dificuldades encontradas durante o atendimento da PCR e as fontes de atualização
utilizadas. Para tanto, foi construído um instrumento contendo questões abertas e fechadas sobre o
SBV/SAV, as dificuldades encontradas durante o atendimento da PCR e as fontes utilizadas para a
atualização. Os dados foram obtidos por meio da aplicação do instrumento, em entrevista com
enfermeiros atuantes em unidades pediátricas de um município do Estado de São Paulo. Os
resultados obtidos indicam que existe uma pertinência entre o conhecimento demonstrado pelos
enfermeiros e as diretrizes preconizadas internacionalmente, porém, há uma falta de conhecimento
teórico. Cerca da metade dos entrevistados referem fazer uso de periódicos e freqüentar eventos
científicos, e uma minoria deles freqüenta eventos de relevância sobre o atendimento da PCR/RCR.
As dificuldades encontradas durante o atendimento da PCR, relatadas pelos enfermeiros, foram
relacionadas à obtenção de acesso venoso, ao fator emocional, ao vínculo com paciente, à presença
da família e à falta de união e sincronismo entre a equipe de atendimento. A maioria dos enfermeiros
entrevistados tem consciência do fato de apresentar carência de conhecimento sobre o assunto,
possivelmente porque esse corpo de conhecimento foi construído com a prática profissional, sem
muito embasamento teórico, o que aponta a necessidade de cursos e educação continuada que
possibilitem a transposição do conhecimento científico para a prática diária.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 3997
LINO, Mariza Cavalcante Ferreira. Catarata infantil: abordagem de enfermagem na cirurgia
ambulatorial. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2003. 150 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Izilda Esmênia Muglia
RESUMO: A respeito dos cuidados perioperatórios do paciente cirúrgico ambulatorial, chamam a
atenção os pacientes submetidos à cirurgia para extração da catarata infantil, provenientes do
ambulatório de oftalmologia, pelo desconhecimento manifesto no pré-operatório imediato, dos seus
pais/responsável sobre a afecção ocular, indicação cirúrgica e aos cuidados perioperatórios com a
criança. Acredita-se que essa falta de informações suscita o aparecimento de temores e dificuldades
no cuidado com a criança no período que antecede à cirurgia e no pós-operatório no domicílio. Os
estudos relatam a seriedade do problema das cataratas em crianças quanto às implicações visuais e
sociais, apontando a participação dos pais como de extrema importância, no difícil tratamento e
enfatizam a necessidade de orientação dos mesmos. O presente estudo teve como objetivos: verificar
o conhecimento prévio dos pais/responsável sobre a afecção ocular e cuidados perioperatórios na
criança portadora de catarata; identificar as dificuldades e expectativas dos pais/responsável perante
a cirurgia; elaborar instrumentos de informação e orientação quanto à catarata e aos cuidados
perioperatórios; realizar uma reunião em grupo com os pais/responsável e verificar o conhecimento
apreendido e o auxílio da reunião em grupo e dos instrumentos de informação e orientação, nos
cuidados com a criança antes e após a cirurgia. Fizeram parte do estudo dez mães cujas crianças
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preencheram os critérios de inclusão na amostra. Para a coleta de dados foi realizada uma entrevista
com as mães no período pré-operatório, no dia da indicação da cirurgia, uma reunião em grupo 15
dias antes da cirurgia e uma outra entrevista com elas no 5º dia do pós-operatório, em ambas,
seguindo um instrumento elaborado previamente. Para a reunião em grupo utilizou-se uma estratégia
que procurou contemplar alguns pressupostos das "Aulas vivas" de MASETTO (1992), cuja
abordagem privilegia a interação e a participação do adulto no processo de ensino-aprendizagem.
Com base nos resultados obtidos, no pré-operatório, as mães apresentaram um conhecimento
razoável quanto à afecção ocular e aos cuidados perioperatórios com a criança; as expectativas delas
refletiam sentimentos de angústia e de indefinição, a preocupação estava relacionada a todas as
fases do período perioperatório e havia uma previsão de dificuldades no cuidado com a criança tanto
no pré como no pós-operatório. Após a reunião em grupo e a entrega dos "folders" verificou-se a
melhora das respostas em relação às alternativas relacionadas à afecção ocular, tratamento,
sentimentos e cuidados perioperatórios com a criança. Conforme relato das próprias mães, elas não
encontraram dificuldades no cuidado com a criança nem antes nem após a cirurgia.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000330590
Nº de Classificação: 3998
GOBBI, Greice Bracht. Sintomas músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho em cirurgiõesdentistas. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2003. 161 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: A presente pesquisa teve a finalidade de contribuir para o conhecimento da ocorrência de
distúrbios osteomusculares nos cirurgiões-dentistas no Brasil. Para isto, pretendeu-se identificar a
prevalência de sintomas músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho no cirurgião-dentista, bem
como a sua localização corporal, aspectos de qualidade de vida e tarefas do trabalho odontológico
percebidas como fatigantes. Participaram do estudo 165 dentistas que exercem atividade profissional
junto à Prefeitura Municipal de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Os sujeitos que
aceitaram fazer parte da pesquisa assinaram uma carta de consentimento informado. Foi utilizado um
questionário auto-aplicável composto por quatro partes, contendo questões sobre dados gerais e
ocupacionais; sintomas músculo-esqueléticos, qualidade de vida e elementos do trabalho percebidos
como mais fatigantes para o sistema músculo-esquelético. Os instrumentos compreenderam um
inventário sobre Dados Gerais e Ocupacionais, uma adaptação da parte geral do Questionário
Nórdico; o questionário genérico de avaliação da qualidade de vida (SF-36) e a escala RPE (Rating of
Perceived Exertion) de Borg. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis dos quatro
instrumentos. Tomando-se como base o instrumento de sintomas músculo-esqueléticos, estipulou-se
comparar dois grupos de sujeitos: os que apresentassem dor nos últimos 12 meses e os que não
apresentassem sintomas independentemente das regiões corporais afetadas. Posteriormente, os
participantes foram divididos em dois grupos, e comparados, quanto à presença ou não de sintomas
nos últimos 12 meses especificamente nas regiões cervical, punhos e mãos, lombar, torácica e
ombros, que foram escolhidas devido à sua maior ocorrência. Foi realizado para a análise dos
resultados o teste Qui-quadrado ou exato de Fisher para as variáveis categóricas e o teste de MannWhitney para as variáveis contínuas e também uma análise de regressão logística multivariada para
identificar os fatores de risco contidos no instrumento de dados gerais e ocupacionais que pudessem
ser associados a dor-músculo-esquelética. Primeiramente foi realizada a análise de regressão
independentemente das regiões corporais e posteriormente especificando-se as regiões cervical,
punhos e mãos, lombar, torácica e ombros. O nível de significância adotado para as análises
estatísticas foi de 5%. Dos participantes, 92,7% referiram algum tipo de sintoma osteomuscular nos
últimos 12 meses. As regiões corporais mais afetadas foram: cervical (67,3%), punhos e mãos (63%),
lombar (62,4%), torácica (61,2%) e ombros (58,8%). Verificou-se que o sexo feminino apresentou ser
um fator de risco para a referência de dor osteomuscular independentemente da região corporal
(p=0,00005) e especificamente para as regiões cervical (p=0,0078), torácica (p=0,04) e punhos e
mãos (p=0,0006). Observou-se também que quanto menor o tempo de atuação profissional maior o
risco de apresentar sintomas músculo-esqueléticos (OR= 0,9, p=0,03) embora os resultados
referentes a sexo e tempo de atuação profissional podem ter sofrido interferência de um viés de
seleção da amostra. Atividade física para a região de punhos e mãos (p=0,04) e receber ajuda de
auxiliar para as regiões de punhos e mãos (p=0,01) e torácica (p=0,003) apresentaram ser fatores de
proteção para o aparecimento destas desordens. Os dentistas que referiram dor osteomuscular
apresentaram, através do questionário genérico de qualidade de vida (SF-36), escores afetados
negativamente nos domínios: dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais e saúde mental
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quando comparados com a população normal da cidade de São Paulo. Quanto aos elementos do
trabalho percebidos como mais fatigantes para o sistema músculo-esquelético, o movimento "Tronco
e pescoço girados ao mesmo tempo para visão direta e outros procedimentos" e o ato operatório
"Cirurgia" foram os elementos que apresentaram escores mais altos. Os resultados deste estudo
confirmam a severidade dos problemas na profissão do cirurgião-dentista e reforça a necessidade de
novas pesquisas ergonômicas nesta área, pois outros fatores como aspectos psicossociais,
ambientais e de organização do trabalho odontológico podem estar influenciando no desenvolvimento
de sintomas músculo-esqueléticos nos cirurgiões-dentistas.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000305135
Nº de Classificação: 3999
ARAÚJO, Maria Odete Pereira Hidalgo. O autocuidado em idosos independentes residentes em
instituições de longa permanência. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 315 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CEOLIM, Maria Filomena
RESUMO: A pessoa idosa muitas vezes é institucionalizada por não possuir um cuidador, devido a
problemas de relacionamento ou pela situação financeira familiar. O idoso institucionalizado nem
sempre é encorajado a cuidar de si mesmo, o que contribui para o declínio de sua independência e
autonomia. O presente estudo tem como objetivos: identificar o grau de independência para a
realização de atividades da vida diária (AVDs) dos idosos residentes nas instituições asilares de longa
permanência da cidade de Taubaté, SP, segundo avaliação baseada no Índice de Independência das
AVDs de Katz (Fase 1); identificar os requisitos para o autocuidado que se encontram comprometidos
nos idosos considerados independentes; identificar as ações e as limitações para o autocuidado
apresentadas pelos idosos independentes; propor instrumento específico para avaliação do idoso
institucionalizado (Fase 2). Os aspectos relacionados ao autocuidado fora avaliados segundo o
referencial teórico de Dorothea Orem. Na fase 1, foram avaliados 139 mulheres e 48 homens,
identificando-se 70 idosos independentes (59 mulheres e 11 homens). Devido a declínio funcional,
recusa e falecimento, 40 idosos (35 mulheres e 5 homens) participaram da Fase 2 do estudo, que
consistiu de entrevista e avaliação física, utilizando-se instrumentos específicos. Os requisitos para o
autocuidado que se encontravam comprometidos nos idosos considerados independentes foram:
requisitos universais; requisitos de desenvolvimento e requisitos de desvio da saúde; as ações para o
autocuidado apresentadas foram escassas, destacando-se a busca de tratamento médico e cuidados
de enfermagem e a automedicação; as limitações para o autocuidado citadas foram, principalmente: a
dificuldade de acesso ao atendimento de saúde; a falta de recursos financeiros, própria e por parte da
instituição; as normas e rotinas impostas pela instituição; a falta de motivação; a falta de
conhecimento. Os instrumentos propostos revelaram-se adequados aos objetivos do estudo.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000310621
Nº de Classificação: 4000
RODRIGUES, Érika Marafon. Problematização do comportamento alimentar como estratégia de
educação nutricional: uma experiência com adolescentes obesos. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 243 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOOG, Maria Cristina Faber
RESUMO: Esta pesquisa estudou a problematização do comportamento alimentar de vinte e dois
adolescentes obesos, no contexto do aconselhamento dietético como estratégia de educação
nutricional, sendo onze em atendimento coletivo e onze em atendimento individual, ambos por oito
meses. O método utilizado foi o qualitativo e a técnica empregada foi a de análise de conteúdo.
Observou-se que a problematização foi um instrumento facilitador para a mudança de comportamento
alimentar, fazendo emergir fatores correlacionados ao mesmo. Na análise dos dados qualitativos
observou-se, em ambos atendimentos, que a problematização do comportamento alimentar fez
emergir temas englobados em: práticas alimentares, contexto familiar, estigma social do obeso e
relacionamento com profissionais de saúde; religiosidade evidenciou-se apenas no atendimento
coletivo. Os adolescentes em atendimento individual problematizaram de forma mais efetiva as
práticas alimentares, enquanto no atendimento coletivo houve maior problematização dos aspectos
familiares e psicológicos relativos à obesidade, com efetivas mudanças qualitativas em ambos os
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grupos. No atendimento coletivo, houve abandono das atividades por seis adolescentes, sendo que
dois dos cincos restantes apresentaram redução de peso. No atendimento individual, houve
abandono por parte de três adolescentes, e a redução ponderal foi verificada em seis adolescentes
dos nove restantes. Concluiu-se que a intervenção construída através da integração da
problematização às etapas do processo de aconselhamento é eficaz para ajudar os adolescentes a
compreenderem sua história de vida e os fatores determinantes do comportamento alimentar,
conscientizarem-se das possibilidades de perpetuação da mudança das práticas alimentares
exercendo com autonomia o seu papel de sujeitos no programa de educação em saúde, de forma a
buscar qualidade de vida de forma ampla.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000299980
Nº de Classificação: 4001
CHILLIDA, Manuela de Santana Pi. Capacidade para o trabalho e trabalho noturno: um estudo
com trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 153 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COCCO, Maria Inês Monteiro
RESUMO: Às vésperas de discussões do sistema previdenciário de nosso país, que apontam para o
aumento do tempo de trabalho necessário à aposentadoria e concomitante ao envelhecimento da
população brasileira faz-se extremamente oportuno discutirmos a necessidade de medidas que visem
a avaliação, manutenção, restauração e promoção da capacidade para o trabalho destes
trabalhadores. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a capacidade para o trabalho dos trabalhadores
de enfermagem do período noturno de um hospital universitário, bem como descrever a prevalência
de doenças auto-referidas e com diagnóstico médico. Foram utilizados para este estudo o Índice de
Capacidade para o Trabalho (ICT), instrumento desenvolvido por pesquisadores da Finlândia,
questionário semi-estruturado desenvolvido por COCCO (1996) e um roteiro para observação. A
população estudada era composta por 425 trabalhadores de enfermagem do período noturno de um
hospital universitário do interior de São Paulo, foram entrevistados 312 trabalhadores, totalizando a
amostra. A idade da população variou entre 24 e 59 anos, sendo composta em sua maioria por
mulheres, 82,6% tinha escolaridade igual ou superior a 11 anos. Os resultados mostraram um número
considerável de trabalhadores com necessidade de melhora ou restauração da capacidade para o
trabalho, uma vez que 28,2% da população apresentava ICT moderado ou baixo. Observando-se a
análise univariada pode-se observar associação entre as variáveis: idade, sexo, escolaridade, idade
em que começou a trabalhar, tempo de trabalho noturno, tempo de trabalho no hospital, índice de
massa corpórea, todos os grupos de doenças e o índice de capacidade para o trabalho.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000341553
Nº de Classificação: 4002
CÉLIA, Rita de Cássia Rodriguês da Silva. Sintomas musculoesqueléticos e qualidade de vida em
trabalhadores envolvidos com transporte de pacientes. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: Os distúrbios osteomusculares na classe trabalhadora, principalmente da área da saúde
vem aumentando significativamente. Este estudo avalia os sintomas osteomusculares e a qualidade
de vida de trabalhadores que atuam no transporte de pacientes, identificando a ocorrência destes
sintomas, e as atividades que exigem mais esforço para o sistema musculoesquelético em sua
totalidade. Participaram da pesquisa 61 funcionários do Serviço de Transporte de pacientes da
Prefeitura de uma cidade do interior do estado de São Paulo, sendo 31 auxiliares de enfermagem,
quatro atendentes de enfermagem e dois escriturários, três guardas e 21 motoristas. Foram utilizados
quatro instrumentos de avaliação: um questionário sobre dados gerais e ocupacionais; um
instrumento derivado do questionário Nórdico e adaptado para a língua portuguesa, que avalia
problemas musculoesqueléticos dentro de uma abordagem ergonômica; o questionário SF-36 (the
Medical Outcomes Study 36-item Short-From Health Survery) para avaliar a qualidade de vida e,
finalmente, a escala de RPE (Rating of Perceived Exertion), também conhecida como escala de Borg
para avaliar o esforço percebido como mais fatigante em relação ao comprometimento do sistema
musculoesquelético. Quanto aos sintomas osteomusculares, 82% dos entrevistados apresentaram
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sintomas independentemente da região afetada nos últimos 12 meses. As áreas corporais mais
atingidas estão relacionadas com a coluna vertebral, ficando em primeiro lugar a região lombar, tanto
para a prevalência anual (59%), como na semanal (11,5%). A dor lombar apresentou-se também
como fator principal de incapacidade funcional (26,2%) e procura por auxílio de profissional da área
de saúde (26,2%). A qualidade de vida do trabalhador com sintomas osteomusculares apresentou-se
afetada particularmente nos aspectos relacionados a dor, aspectos sociais, vitalidade, estado geral de
saúde e saúde mental. Segundo a percepção dos trabalhadores, as tarefas que requerem maior
esforço para o sistema musculoesquelético são segurar paciente agitado e transportar paciente do
chão para a maca, com escore de 16,8, seguida pelas tarefas de transportar pacientes da maca da
ambulância até a cama do paciente com escore de 16,2 e transportar pacientes da cama do paciente
até a maca da ambulância, com escore de 16,1. De uma forma geral os trabalhadores sentem que
todas as atividades relacionadas ao transporte de pacientes exigem grandes esforços em relação ao
comprometimento do sistema osteomuscular com escores variando de 13,8 a 16,8. Essas atividades
são prejudicadas pela falta de treinamento da equipe, condições ambientais inadequadas e falta de
equipamentos e materiais auxiliares.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000299962
Nº de Classificação: 4003
MALTA, Mônica Alexandre. Predição de medidas antropométricas para a sondagem
nasogástrica, determinadas por esofagogastroduodenoscopia. Campinas. Universidade Estadual
de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CERIBELLI, Maria Isabel Pedreira de Freitas
RESUMO: Para se prevenir à desnutrição, provocada pela oferta de nutrientes menor que as
necessidades reais do paciente, deve-se iniciar a terapia nutricional enteral precocemente, através de
uma sonda, quando há a impossibilidade da reposição dos nutrientes necessários à alimentação do
doente. Com intuito de se predizer medidas antropométricas para realizar a sondagem nasogástrica,
foi realizada extensa revisão bibliográfica das publicações sobre os procedimentos recomendados
para a inserção do tubo para a alimentação, de 1966 a 2003. Em seguida, a
esofagogastroduodenoscopia (EGDA) foi usada como padrão de uma medida como referência
interna, determinante do comprimento necessário para a introdução do tubo de alimentação até o
estômago. Medidas externas foram obtidas entre os pontos: ponta do nariz x lobo da orelha x
apêndice xifóide x umbigo e altura correlacionadas com a medida padrão. Trata-se de estudo
prospectivo, clínico e descritivo constituído por 140 usuários, encaminhados por demanda
espontânea, a esofagogastroduodenoscopia diagnóstica. Para a análise dos dados utilizou-se a
correlação linear e multivariada. Encontram-se duas correlações estatisticamente significativas entre
a linha Zeta, identificada durante a EGDA, acrescida da distância da rima labial à arcada dentária
superior, com a distância compreendida entre os pontos anatômicos lóbulo da orelha e apêndice
xifóide (r=0.75), e, desta linha, com a altura ortostática (r=0.72). O resultado revelou a possibilidade
de se usar a distância predita entre os pontos: lobo da orelha x apêndice xifóide x umbigo para servir
como referência para se inserir a sonda de alimentação em estômago, de maneira a proporcionar
segurança aos pacientes.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000344942
Nº de Classificação: 4004
CASTRO, Luciane do Vale Lacerda. Informações sobre mortalidade infantil no âmbito local:
estudo na Região Noroeste de Campinas de 2000 a 2002. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 89 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Eliete Maria
RESUMO: A mortalidade infantil continua sendo um problema de saúde pública em todo o mundo,
principalmente em países em desenvolvimento. Buscam-se estratégias para otimizar as ações, a
partir da realidade de cada população, ampliando o olhar para a coletividade e outros fatores que
podem estar relacionados, visto que a mortalidade infantil é hoje um dos indicadores mais utilizados
para avaliar a qualidade de vida e acesso aos serviços de saúde. Esta pesquisa visa estudar
informações disponíveis nos Centros de Saúde (CS) sobre as crianças menores de um ano que foram
a óbito de 2000 a 2002, e residiam na região noroeste de Campinas. As informações foram obtidas
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dos Registros de Declaração de Nascido Vivo (DNV), Relatório semestral de Óbitos, Declaração de
Óbito (DO), Prontuário, disponíveis nos centros de saúde da região e analisadas a partir do
referencial da Vigilância em Saúde, voltada para identificação e análise da situação de saúde e seus
determinantes, através das informações e indicadores atualmente disponíveis. Observou-se que das
99 crianças que foram a óbito no período, 93 dos registros de óbito e 56 das DNVs encontravam-se
nos CS. Evidenciaram-se que, apenas em 14 dos casos, foi possível localizar o prontuário, em cinco
desses a mãe fez pré-natal no CS e apenas uma criança que foi a óbito, tinha registro de atendimento
no serviço. Em 13 dos casos havia referência ao óbito e as ações desencadeadas à partir da
informação. A faixa etária da mãe predominante foi de 15 a 44 anos, das quais 36% possuíam 1 a 7
anos de estudos e 48, 5% não possuíam ocupação remunerada. A duração da gestação na maioria
dos casos foi entre 22 a 36 semanas. O tipo de parto apresentou número semelhante entre o vaginal
e cesáreo, quanto ao número de consultas de pré-natal 21,5% fizeram menos que 6 consultas. Houve
maior concentração dos óbitos no período neonatal, as principais causas estavam relacionadas as
Infecções originadas no período perinatal. Concluiu-se que as informações sobre os óbitos estão
disponíveis nos CSs e se revelam um instrumento adequado, mas subutilizado, para monitoramento
da realidade local e planejamento das ações. A falta de informação sobre o óbito pode evidenciar
dificuldades no preenchimento e fluxo das informações. Observou-se também que a disponibilidade
da informação não garante o desencadeamento de ações de vigilância em saúde pelas equipes de
saúde no nível local. O estudo levanta a necessidade de reavaliação das ações e maior envolvimento
dos profissionais de saúde na atenção básica, principalmente no que se refere a efetivação da
vigilância em saúde como modelo norteador, com o uso efetivo da informação em saúde na
orientação de suas opções.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000339015
Nº de Classificação: 4005
FERNANDES, Ângela Cristina Puzzi. Capacidade para o trabalho em diferentes modalidades de
inserção de um condomínio empresarial de alta tecnologia. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 143 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COCCO, Maria Inês Monteiro
RESUMO: O trabalho em diferentes setores e na área industrial, em particular, tem sofrido
importantes transformações nas duas últimas décadas, dentre as quais devem ser destacadas a
criação de empresas focadas num único produto; a utilização de estudantes que trabalham através
de bolsa-estágio e de mão-de-obra terceirizada para atividades menos qualificadas. Este estudo tem
por objetivo avaliar a capacidade para o trabalho e traçar o perfil em relação a dados demográficos,
estilo de vida e trabalho, de três diferentes grupos de trabalhadores que atuam em um condomínio de
empresas de alta tecnologia. É um estudo de caráter epidemiológico transversal ou de prevalência.
Foi utilizado o Índice de Capacidade para o Trabalho - ICT, instrumento desenvolvido por
pesquisadores finlandeses e um questionário com dados demográficos e estilo de vida. De um total
de 321 com 40,91% de perdas foram entrevistados 190 trabalhadores que atuavam em um
condomínio empresarial de alta tecnologia, no período de junho a novembro de 2002. Houve exata
igualdade na proporção entre os sexos, predominaram trabalhadores jovens (16 a 67 anos) e
solteiros (63,2%) com grande proporção de experiência prévia com o desemprego (51,6%). Poucos
eram tabagistas (13,2%) e muitos realizavam atividades físicas (62,6%). Em uma escala de zero a
dez a média da capacidade atual para o trabalho auto-avaliada foi de nove; 44,2% tinham doença
com diagnóstico médico, dos quais 16,8% tinham três ou mais doenças. O estudo de trabalhadores
de empresas que se agregam a grandes empresas é de grande importância, tendo em vista a
rotatividade dos mesmos e a ausência, em geral, de um serviço de saúde do trabalhador.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000318239
Nº de Classificação: 4006 [ Lilacs ID 399060]
ALMEIDA, Clara Alice Franco de. Acidente do trabalho: adesão à quimioprofilaxia dos trabalhadores
da saúde pós-exposição a material biológico humano. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2003. 140 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BENATTI, Maria Cecília Cardoso
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo verificar as características dos trabalhadores, avaliar as
características dos acidentes ocupacionais, identificar a adesão à quimioprofilaxia contra o vírus da
imunodeficiência humana e aos exames de seguimento protocolares dos trabalhadores da saúde
pós-exposição a fluidos orgânicos humanos, com riscos aos agentes infecciosos como o HIV, ao vírus
da hepatite B e da hepatite C. Verificou também a associação entre adesão à quimioprofilaxia contra
o HIV e determinadas variáveis. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, que foi realizado
numa regional de saúde do Estado de São Paulo, envolvendo 21 municípios. A população consistiu
em 172 acidentados no ano de 2000 e 207 em 2001. Os dados foram colhidos através da ficha de
notificação e investigação instituída pela Secretaria de Estado da Saúde. Os resultados mostraram
que os acidentes aconteceram majoritariamente entre as mulheres, com 79% nos dois anos
estudados; a faixa etária predominante foi entre 20 e 49 anos em mais de 90% dos acidentados. A
idade média foi de 34 anos nos dois anos estudados. A categoria profissional mais acometida foi a
equipe de enfermagem com 68% (em 2000) e 74% (em 2001). O período de maior ocorrência de
acidentes foi o dia representando 81% dos acidentes, o material biológico envolvido majoritariamente
foi o sangue em 87% do total dos acidentes. A exposição percutânea representou 88% (2000) e 91%
(2001), sendo os agentes causadores as agulhas com lúmen em 72% (2000) e 77% (2001). O
conhecimento do status sorológico dos pacientes-fonte para o HIV representou mais de 70%. No
entanto, para o vírus da hepatite B e C, foi inferior a 25%. Mais de 70% dos acidentados referiram
esquema completo para vacina contra a hepatite B. Quanto a adesão à quimioprofilaxia contra o HIV,
dos 57% e 43% (2000 e 2001) dos acidentados que necessitaram de quimioprofilaxia, 12%
recusaram a medicação no primeiro ano e 1,3% no segundo ano de estudo, sendo considerados
aderentes em 2000 57,9% e 59,7% em 2001, pois tomaram a medicação por mais de 22 dias. A única
variável que obteve associação estatística com adesão foi o paciente-fonte desconhecido, que obteve
o valor de p=0,0138 em 2000 e p=0,0332 em 2001. Constatou-se que os exames de seguimento
protocolar obtiveram uma boa adesão no momento do acidente tendo proporções superiores a 85%
nos dois anos de estudo, exceto para o anti-HBs. Com o passar do tempo (exames aos 45 dias e aos
90 dias) a taxa de realização foi muito baixa (entre 57% e 67%). Ao atingir o final do período de
seguimento (sexto mês após o acidente), as proporções de realização são superiores a 75%, mas
inferiores a 80%, demonstrando baixa cobertura. Este estudo evidenciou a necessidade de
estabelecer novas estratégias para interferir na realidade dos trabalhadores da saúde, a fim de
minimizar a ocorrência dos acidentes e melhorar a adesão à quimioprofilaxia contra o HIV e aos
exames de seguimento protocolar.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000316923
Nº de Classificação: 4007
MARQUES, Dalvani. A trajetória do Programa Saúde da Família em Campinas e a contribuição
da enfermagem. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2003. 92 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Eliete Maria
RESUMO: Analisamos o Programa Saúde da Família (PSF) em Campinas no período de 1995 a 2002
e o trabalho da enfermagem. Contextualizamos a saúde no Brasil, ressaltando a atenção básica de
saúde nos anos 90, com o referencial da enfermagem enquanto trabalho, prática social inserida em
um trabalho coletivo em saúde, em um contexto histórico. Desenvolvemos um estudo qualitativo,
descritivo, baseado em documentos e em entrevistas com dez trabalhadores de saúde, que atuaram,
coordenaram ou supervisionaram as equipes de saúde da família (ESF) entre os anos de 1998 e
2000. Caracterizamos os sujeitos quanto a faixa etária, tempo de formação, atuação na saúde pública
e no PSF, reconhecendo que a maioria tem mais de quatro anos de atuação no programa. Na análise
temática, identificamos os temas: historiando a implantação do PSF em Campinas, construindo um
modelo de atenção à saúde e reordenando o processo de trabalho no PSF. Ao historiar a
implantação, dividimos nos períodos de: 1995 a 1997, caracterizado pela idéia e os debates sobre o
PSF; 1998 a 2000, pela implantação das primeiras três ESF; e, 2001 a 2002, da implantação
enquanto diretriz municipal - o Paidéia/PSF. Destacamos alguns pontos na análise como o trabalho
da enfermagem, a construção de um novo modelo de atenção, o agente comunitário de saúde e o
trabalhador de saúde da família. A reordenação do processo de trabalho depende de mudanças nos
trabalhadores e demais atores sociais, bem como nos interesses em disputa. O trabalho em equipe
multiprofissional foi discutido, destacando-se a fragmentação que permeia o trabalho em enfermagem
e em saúde. Consideramos que o PSF pode facilitar a mudança do modelo assistencial, aproximando
os trabalhadores da enfermagem do usuário, da família e da comunidade, mas está em construção,
em processo.
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Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000314837
Nº de Classificação: 4008
ANTUNES, Sônia Marina Martins de Oliveira. O processo de desospitalização da reforma
psiquiátrica em Andradas-MG. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 144 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Marcos de Souza
RESUMO: O presente estudo consiste em analisar o processo de desospitalização, no interior da
reforma psiquiátrica, em particular, as representações sociais dos profissionais de saúde envolvidos
com a assistência ao doente mental. Remete a uma análise histórica e conjuntural, partindo-se da
hipótese de que se faz necessário repensar a intervenção institucional como um dos fatores
determinantes no curso e prognóstico da doença mental. Envolve também a postura dos profissionais
de saúde, o trabalho interdisciplinar e os fatores que permeiam estas práticas, pelos preceitos do
novo paradigma de desinstitucionalização e da atenção em saúde mental. Optamos por um estudo de
abordagem qualitativa, concentrada na compreensão das representações sociais evidenciadas na
instituição sobre a assistência em saúde mental e os desafios impostos aos profissionais de saúde,
que se empenham em promover a desospitalização do doente mental. Focalizamos o cotidiano
institucional do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), um serviço municipalizado de Saúde Mental
em Andradas-MG, utilizando-se para a coleta de dados entrevistas semi-estruturadas com todos os
profissionais de saúde que compõem a equipe multiprofissional da instituição e aceitaram em
participar da pesquisa. Os resultados encontrados, a partir da análise dos dados, pontuam que a
lógica manicomial ainda permeia as práticas cotidianas do CAPS e o tratamento do doente mental
insere-se dentro da concepção hegemônica da Medicina, onde os profissionais de saúde tomam o
diagnóstico psiquiátrico como referência para suas intervenções; além do baixo grau de
conhecimento, que os profissionais apresentaram sobre o processo da reforma psiquiátrica. No
entanto, apesar do baixo investimento governamental para a área de saúde mental do município, a
redução do número de internações psiquiátricas, nos últimos tempos, apontam para uma direção
favorável à desospitalização, onde a equipe consegue conduzir casos bastante complexos valendose apenas dos recursos existentes. Para os profissionais do CAPS - Andradas, a finalidade primordial
do programa refere-se à promoção da saúde do indivíduo, em adoecimento psíquico, e identificação
de mecanismos que apontem para a conquista de uma melhor qualidade de vida.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000374781
Nº de Classificação: 4009
OLIVEIRA, Regina Célia Caon. A reorganização familiar no primeiro mês pós-parto: como fica a
amamentação? Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2004. 259 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: Este estudo originou-se da necessidade de conhecermos o motivo pelo qual as
mulheres/mães deixavam de amamentar exclusivamente seus bebês ainda no primeiro mês de vida,
tendo recebido informações sobre a importância da amamentação, suas vantagens e manuseio do
processo. Utilizamos a pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa, com o objetivo de
apontar as representações dos fatores intradomiciliares que a família possui e que influenciam a
manutenção da amamentação durante o primeiro mês após o parto; e de identificar como a família se
reorganiza para a manutenção da lactação no mesmo período e os fatores que favorecem a
resiliência. Os sujeitos da pesquisa foram mulheres/mães e suas respectivas famílias vivenciando o
primeiro mês pós-parto, com amostragem definida por saturação de dados. A coleta destes realizouse no próprio domicílio das famílias participantes, em dois momentos: na primeira semana após a alta
hospitalar e ao final do primeiro mês de vida do bebê, envolvendo as mulheres/mães e os membros
da rede social que se formou em conseqüência do nascimento do bebê. Foram utilizados cinco
instrumentos para a coleta de dados: a) genograma; b) mapa de rede social de cada um dos
participantes; c) entrevista semi-estruturada; d) observação participante; e) diário de campo.
Realizamos a análise de conteúdo sob o referencial da teoria de sistemas, rede de apoio social e
resiliência. Das nove mulheres/mães pesquisadas em conjunto com suas famílias, somente duas
estavam amamentando ao final do primeiro mês; duas deixaram de amamentar, mas retornaram;
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quatro amamentavam, mas usavam freqüentemente leite artificial; e uma desmamou na primeira
semana de vida do bebê. Identificamos que, com o nascimento de um bebê, uma série de mudanças
ocorrem no sistema e na dinâmica de funcionamento da família, o que influencia no processo de
adaptação e socialização do bebê na trama familiar, no comportamento e nas relações entre os
membros familiares e dos que fazem parte da rede de apoio familiar. A rede reorganizou-se em
decorrência do nascimento do bebê, mas, com o passar dos dias, vai se deslocando devido aos
papéis assumidos. Esses fatores são decisivos para que as mulheres/mães amamentem seus bebês,
considerando-se a forma de reorganização e o uso das forças familiares. Assim, concluímos que a
amamentação não pode ser encarada como um processo livre das influências dos familiares e
comunitárias, que depositam nas mulheres/mães a responsabilidade única de amamentar. A
assistência deve ser repensada, pois não vemos possibilidade de melhoria nos índices de
aleitamento materno se estes não forem considerados no contexto das mulheres/mães e suas
famílias.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000323922
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RIBEIRO, Maria Andréia Silva. O desafio da elaboração, aplicação e avaliação de um curso a
distância sobre tratamento de feridas. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade
de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 325 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Maria Helena Baena Moraes
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa quase experimental, longitudinal, utilizando pré e pós-teste, que
teve como objetivos desenvolver, aplicar e avaliar um curso a distância, através da Internet, utilizando
o ambiente virtual de aprendizagem TelEduc, destinado a enfermeiros. O TelEduc é um ambiente
para criação, participação e administração de cursos na Web desenvolvido pelo Núcleo de
Informática Aplicada à Educação (NIED) da Universidade Estadual de Campinas. Foi escolhido como
tema o tratamento de feridas devido ao grande interesse dos enfermeiros no assunto, visto que
atendem diariamente portadores de feridas. O referencial teórico adotado foi a andragogia baseada
nos pressupostos e princípios de Knowles. O curso teve uma carga horária total de 20 horas e foram
gastas 200 horas para seu desenvolvimento dividido nas seguintes etapas: elaboração do programa
do curso, digitalização do conteúdo do curso, organização do material digitalizado em arquivo
"Hypertext Markup Language" (HTML), publicação do curso no ambiente TelEduc e aplicação do
curso aos enfermeiros. O curso foi avaliado por cinco especialistas em tratamento de feridas e três
especialistas em ensino à distância (EAD) utilizando-se instrumentos especialmente desenvolvidos
para esse fim. O curso foi também avaliado, através de instrumento próprio, pelos alunos ao final do
curso. Para avaliar a aprendizagem do aluno foi utilizada a avaliação diagnóstica, ao aplicar o préteste antes do início do curso; processual, através da participação dos alunos nas atividades
desenvolvidas durante o curso e somativa, ao final do curso, com a aplicação do pós-teste. Foram
convidados 38 enfermeiros para participarem do curso, 28 se inscreveram e 17 o concluíram. Houve
desistência de 39% dos alunos. Os alunos que finalizaram o curso tinham como características:
predominância do sexo feminino (94%); idade média de 35 anos e tempo médio de formado de 12,4
anos. Quanto ao nível de habilidade em informática, 47,1% eram iniciantes, 35,3% tinham nível
intermediário e 17,7% nível avançado. Variáveis como idade e nível de habilidade em informática não
influenciaram o desempenho do aluno durante o curso. A avaliação dos especialistas em tratamento
de feridas considerou o curso adequado, mas que precisava de pequenas reformulações nos
critérios: autoridade, apresentação das informações, confiabilidade das informações e desenho
metodológico. O critério 'conteúdo geral das informações' foi considerado adequado, mas que
precisava de reformulações. Os especialistas em EAD consideraram que o curso era adequado, mas
que precisava de pequenas reformulações. Quanto à avaliação da aprendizagem, os alunos
obtiveram uma melhora no seu desempenho, comparando-se os resultados do pré e pós-testes
(p<0,0001). A maior parte dos alunos apresentou uma opinião positiva com relação ao curso e a
consistência interna do questionário utilizado foi de 0,52, utilizando o coeficiente a de Cronbach.
Conclui-se que foram atingidos os objetivos propostos e, embora o curso necessite de algumas
reformulações, propiciou aprendizado aos alunos. Além disso, os instrumentos desenvolvidos
poderão ser aprimorados e utilizados mais amplamente para avaliar cursos na modalidade a
distância.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000341789
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GARCIA, Ana Paula Rigon Francischetti. Apreendendo possibilidades de cuidar. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2004. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRSCHBAUM, Débora Isane Ratner
RESUMO: Este estudo tem como objetivo apreender as possibilidades de cuidado de enfermagem
oferecido a um paciente psicótico que considerem a estrutura clínica do sujeito e a relação que se
desenvolve entre enfermeiro, paciente, família e instituição. Para realizá-lo optou-se por desenvolver
uma investigação de cunho qualitativo. O referencial teórico-metodológico escolhido foi o
psicanalítico, tendo em Freud (1856-1939) e Lacan (1901-1981) os pressupostos teóricos que
favoreceram delimitar o objeto deste estudo. A técnica utilizada para a análise dos resultados foi a da
construção de caso clínico em psicanálise desenvolvida por FÉDIDA (1991), técnica essa própria ao
referencial teórico escolhido. A partir da construção do caso clínico, observou-se a necessidade de
explicitar alguns conceitos que fundamentam o referencial teórico utilizado, pois se entendeu que este
esclarecimento sobre as concepções de sujeito, tratamento, sintoma, transferência, inconsciente e
estrutura clínica subsidiariam a construção de um cuidado de enfermagem possível. Finalmente,
apreendemos que o cuidado de enfermagem destinado a um paciente psicótico construído a partir da
perspectiva da psicanálise deve ser elaborado com a participação efetiva do paciente, considerando
para tanto seu discurso, escutando-o em sua positividade. Pois só a fala do paciente é que poderá
revelar sua estrutura clínica. Cuidar, então, adquire um novo significado, ou seja: torna-se cuidar da
relação transferencial, cuidar dos significantes, cuidar da posição que estabelecemos para nós,
enfermeiros, e para o paciente e principalmente cuidar em não se esquecer de que o saber
inconsciente se caracteriza pelo desconhecimento.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000322736
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MORENO, Luciana Contrera. Violência e capacidade para o trabalho entre trabalhadores de
enfermagem. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2004. 221 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COCCO, Maria Inês Monteiro
RESUMO: A violência no ambiente de trabalho vem sendo considerada por vários autores como um
novo risco ocupacional. Este estudo teve como objetivo conhecer a prevalência da violência no
ambiente de trabalho (agressão verbal, agressão física, ameaças, assédio moral e sexual), a
avaliação da capacidade para o trabalho e a possível associação entre estas variáveis. Foi realizado
um estudo transversal com trabalhadores de enfermagem de cinco Centros de Saúde e de um
Hospital geral no município de Campinas. Questionários utilizados: Índice de Capacidade para o
Trabalho (ICT); instrumento para a análise ergonômica do trabalho, questionário com dados
demográficos e estilo de vida e outro sobre experiência de violência no local de trabalho. Participaram
da pesquisa 269 trabalhadores de enfermagem - enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem,
sendo a taxa de resposta de 77,3% nos Centros de Saúde e de 79,1% no hospital. Os participantes
em sua maioria eram do sexo feminino (82,9%) e com idade média de 38,5 anos (DP 8,7). Com
relação à capacidade para o trabalho, 1,8% dos participantes apresentaram baixa capacidade para o
trabalho, 26,4% moderada, 51,7% boa e 20,1% ótima. Quanto à violência, 171 (63,6%) sofreram
algum tipo de violência no local de trabalho, sendo a natureza mais freqüente a agressão verbal
(87,7%); seguido de ameaças (42,7%); agressão física (20,2%), assédio moral (17,8%); assédio
sexual (11,7%) e outros (4,7%). Foi encontrada associação estatística significativa entre as variáveis
violência e capacidade para o trabalho, no qual as pessoas que sofreram violência apresentaram ICT
em média menor em relação aos que não sofreram violência.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000316886
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PONTES, Letícia. Demandas de atenção dirigida em pacientes submetidos a transplante de
medula óssea. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2004. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): GUIRARDELLO, Edinêis de Brito
RESUMO: A capacidade de direcionar atenção é essencial para o funcionamento efetivo da vida
diária, pois permite a pessoa perceber, pensar com clareza e manter atividade intencionada, apesar
de distrações no ambiente. Um indivíduo com uma doença crônica, que ameaça a vida como a
leucemia e seu processo de tratamento, pode ter um aumento do uso da capacidade de direcionar
atenção por períodos intensos e prolongados. Este estudo de abordagem qualitativa objetivou
analisar demandas de atenção, nos domínios afetivo, de informação, físico-ambiental e
comportamental em pacientes com diagnóstico de leucemia submetidos a Transplante de Medula
Óssea em um Serviço especializado de um Hospital Universitário, localizado no sul do Brasil. Os
dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada, sendo orientadas por cinco questões.
O material transcrito foi categorizado e submetido a uma análise de conteúdo temática, freqüencial e
por relevância. Os resultados mostraram que esses pacientes vivenciam múltiplas demandas de
atenção, que exigem dos mesmos o uso do esforço mental para lidar com as situações impostas pelo
tratamento. As demandas relacionadas ao domínio afetivo foram expressas por distanciamento da
família; a morte como uma possibilidade; incerteza do futuro; o sentimento de compaixão e a dor. As
demandas de informação foram o excesso, a imprecisão e a omissão de informações e as demandas
relacionadas ao ambiente físico foram o espaço restrito, o excesso de manuseio e a internação
prolongada. No que se refere ao domínio comportamental as demandas foram expressas pelo
afastamento do trabalho; adaptação a novas rotinas e ausência de atividade. Este estudo alerta sobre
a importância do enfermeiro conhecer as demandas de atenção a que esses pacientes estão
expostos, de modo a intervir na implementação de estratégias para reduzir ou minimizar essas
demandas durante o processo de cuidar. A reavaliação das rotinas da unidade, do processo de
comunicação entre os profissionais e os pacientes, e o respeito às suas singularidades, constitui em
uma das estratégias para reduzir ou minimizar essas demandas.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000322690
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HIGA, Rosângela. Incontinência urinária: problema ocupacional entre profissionais de enfermagem.
Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2004. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Maria Helena Baena de Moraes
RESUMO: Pesquisas realizadas relatam que a Incontinência Urinária (IU) causa nas mulheres
conseqüências físicas, econômicas e psicossociais que interferem na qualidade de vida e estudos
recentes têm mostrado que a IU interfere também nas atividades ocupacionais. O objetivo do
presente estudo foi avaliar a prevalência da IU, suas associação com alguns fatores, sua interferência
no desenvolvimento das atividades diárias ocupacionais e seu manejo entre mulheres profissionais de
enfermagem de um hospital-escola na cidade de Campinas - SP, Brasil. O estudo foi tipo corte
transversal. A população de estudo foi composta por todas as profissionais de enfermagem que se
encontravam em atividade no mês de fevereiro de 2003. A coleta de dados foi realizada em duas
fases. Na primeira fase foi distribuído um questionário que identificou as funcionárias que
apresentavam queixa de perda involuntária de urina pelo menos uma vez por mês, durante o último
ano, além de questões sobre algumas variáveis de interesse. Na segunda fase foi realizada entrevista
com as profissionais que apresentavam queixa de IU, identificando-se sua interferência nas
atividades ocupacionais, as estratégias para manejo da IU e outros aspectos. Para verificar
associações, os grupos com ou sem IU foram comparados utilizando-se os testes t de Student, quiquadrado, exato de Fisher ou Mann-Whitney. Através da análise de regressão logística univariada e
multivariada, pelo processo de seleção das variáveis "Stepwise", foram selecionadas as variáveis
mais significativas. Dentre os 378 formulários distribuídos, 291 (77%) foram respondidos de maneira
adequada e completa. A queixa de IU foi relatada por 80 funcionárias (27,5%). A análise multivariada
indicou que as mulheres que engordaram e emagreceram tinham 26 vezes mais chance de queixa de
IU, sendo esta possibilidade de 4,2 vezes entre mulheres que emagreceram; 3,8 vezes entre as
mulheres com hipertensão arterial; 3,1 vezes entre as que tinham constipação intestinal e 3,0 vezes
após os 41 anos de idade. A IU causou restrições nas atividades ocupacionais, sexuais e sociais. As
atividades que demandavam maiores esforços físicos como carregar peso, empurrar maca e cadeira
de rodas, tornaram a IU mais freqüente. A incontinência durante a jornada de trabalho foi responsável
por problemas como: estresse, vergonha, constrangimento, raiva e falta de concentração no trabalho.
As estratégias mais utilizadas foram: usar forro ou absorvente higiênico e reduzir a ingestão hídrica. O
manejo inadequado causou prejuízos à saúde como: irritação, assadura, alergia na pele e infecção
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urinária. Foram identificadas facilidades para o manejo, como poder utilizar o toalete sempre que
necessário e trocar de roupa, forro ou absorvente higiênico durante a jornada de trabalho. As
dificuldades mais citadas foram: distância do toalete maior que 12 metros, quantidade insuficiente de
toalete nas unidades e não poder interromper a atividade para o uso do toalete. Concluiu-se que o
aumento da freqüência da perda urinária devido às atividades que demandavam maiores esforços
físicos, dificuldades para manejo adequado e a interferência no desempenho profissional
caracterizaram o impacto da IU nestas trabalhadoras. Medidas educativas de prevenção e tratamento
se fazem necessárias para melhorar o desempenho profissional e a qualidade de vida destas
mulheres

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000341256
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YOKOTA, Carla de Oliveira. Deslizamento de fluidos da cavidade orofaríngea para traquéia
influenciado pela fisioterapia respiratória em pacientes sob ventilação mecânica. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2004. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CERIBELLI, Maria Isabel Pedreira de Freitas
RESUMO: A fisioterapia respiratória pode melhorar a função respiratória, promovendo a oxigenação e
a ventilação pulmonar em pacientes acamados, sedados e dependentes de ventilação mecânica. As
secreções retidas na face superior 6 balonete podem estar contaminadas por microorganismos
patogênicos e se o material orofaringeo colonizado chegar aos pulmões, toma se potencial causador
de pneumonia aspirativa. Este trabalho teve como finalidade verificar se as manobras de fisioterapia
respiratória podiam influenciar no deslizamento de secreções entre a superficie externa do balonete
insuflado do tubo traqueal e a parede da traquéia, indicando a passagem de secreções da cavidade
orofaríngea para as vias aéreas inferiores, identificadas através do uso do corante. Foi um estudo
experimental utilizando se o modelo longitudinal. Para tanto, foram estudados 25 pacientes maiores
de 18 anos, dependentes de ventilação mecânica, sedados, intubados por um período de até 120 EM
que podiam permanecer na posição de Fowler 30' e se manter sob ventilação mecânica
assistida/controlada, ventilado a volume (8 ml/kg de peso), com pressão expiratória final (PEEP) no
valor de 5 a 8 cmH2O e relação inspiração/expiração 1.1 Foram subdivididos em dois grupos: Grupo
não experimental (GNE) constituído por pacientes que não receberam atendimento fisioterápico e
Grupo experimental (GE), constituído por pacientes que receberam atendimento fisioterápico. Foi
instilada solução de corante natural de cobre de clorofilina
B5006, diretamente na cavidade
orofaríngea, para verificação do deslizamento, ou não, dessa mistura para as vias aéreas inferiores.
Constatou se o deslizamento de corante para as vias aéreas, independentemente de se realizar
manobras de fisioterapia ou outra movimentações em 10 de 25 (40%) pacientes. Observou se a
passagem do corante da cavidade orofaríngea, após fisioterapia respiratória, em um (7%) de 15
pacientes estudados. Pôde se observar, ao final deste de que o balonete da cânula endotraqueal não
é a forma mais segura de se reter a secreção orofaríngea, pois permitiu o deslizamento desta para as
vias Mas. Portanto, a fisioterapia respiratória não pode ser considerada como fator agravante da
passagem de líquidos da orofaringe para a traquéia, no modelo estudado.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000322344
Nº de Classificação: 4016
SOUZA, Fabiana Ferreira de. Avaliação da qualidade de vida do idoso em hemodiálise:
comparação de dois instrumentos genéricos. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 167 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CINTRA, Fernanda Aparecida
GALLANI, Maria Cecília Bueno Jayme
RESUMO: A Insuficiência Renal Crônica Terminal (IRCT) afeta diretamente a qualidade de vida do
paciente renal, em especial do idoso. O objetivo deste estudo foi comparar, numa população de
idosos com IRCT em hemodiálise ambulatorial, o desempenho de dois instrumentos genéricos de
qualidade de vida (SF-36 e WHOQOL-breve). Para isto, foram verificadas a praticabilidade, a
confiabilidade, a validade discriminante e divergente e as correlações existentes entre os dois
instrumentos. Trata-se se um estudo correlacional de corte transversal, realizado em duas clínicas de
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terapia renal substitutiva, com 100 idosos com IRCT em tratamento hemodialítico há pelo menos seis
meses. A praticabilidade foi avaliada pelo tempo de aplicação dos instrumentos e o número de itens
não respondidos, em que se observou melhor desempenho do WHOQOL-breve, que despendeu
menor tempo de entrevista e foi integralmente preenchido por todos os sujeitos. A confiabilidade foi
avaliada pela consistência interna, com determinação do coeficiente alfa de Cronbach. Em sua
totalidade, ambos os instrumentos (SF-36 e WHOQOL-breve), apresentaram elevado nível de
confiabilidade. Na análise de cada dimensão/domínio, o SF-36 exibiu maior consistência interna. Para
avaliar a validade discriminante e divergente, utilizou-se como variáveis de critério, o impacto e a
severidade da IRCT, mensurados pelo Questionário de Conseqüências da Doença (IEQ) e pelo Índice
de Severidade da IRCT (ESRD-IS), respectivamente. A validade discriminante foi avaliada
comparando os escores das dimensões/domínios do SF-36 e WHOQOL-breve com o impacto
(categorias maior e menor impacto) e severidade (categorias suave e não-suave) da IRCT. O
WHOQOL-breve exibiu maior poder de discriminação que o SF-36, pois foi capaz de distinguir os
sujeitos em relação ao impacto e severidade da IRCT. Em relação à validade divergente, ambos os
instrumentos apresentaram correlação negativa de forte magnitude entre medida de qualidade de
vida e de IEQ, do que entre qualidade de vida e ESRD-IS. Observou-se também correlação positiva
entre as dimensões do SF-36 e os domínios do WHOQOL-breve, exceto o domínio relações sociais
do WHOQOL-breve que não exibiu correlação com nenhuma das dimensões do SF-36, o que aponta
para a medida de um atributo de qualidade de vida não presente no SF-36. Dessa forma o SF-36 e
WHOQOL-breve mostraram-se como instrumentos confiáveis e válidos para ser empregado na
medida da qualidade de vida em idosos com IRCT em hemodiálise. Destaca-se, entretanto, a
necessidade de verificar as especificidades de seu desempenho para a escolha de um dos
instrumentos, de acordo com o desenho e objetivos do estudo no qual será empregado.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000341252
Nº de Classificação: 4017
OLIVEIRA, Acácia Maria Lima de. Satisfação do paciente com os cuidados de enfermagem:
adaptação cultural e validação do Patient Satisfaction Instrument. Campinas. Universidade Estadual
de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUIRARDELLO, Edinêis de Brito
RESUMO: O processo de hospitalização pode acarretar para o paciente um distanciamento do seu
convívio familiar. O fato de permanecer, mesmo que temporariamente, em um ambiente estranho ao
seu convívio, com normas e rotinas a que não está habituado e a expectativa com relação ao
tratamento, podem gerar sentimentos de insatisfação com relação ao cuidado recebido. A satisfação
do paciente com o cuidado de enfermagem, foi definida por RISSER (1975) como sendo o grau de
congruência entre as expectativas do paciente e sua percepção sobre o cuidado recebido. Estudos
sobre satisfação do paciente na cultura brasileira utilizam-se de uma abordagem genérica, de modo a
não valorizar a satisfação do paciente com a assistência de enfermagem. Sendo assim, é importante
utilizar instrumentos de medida específicos para avaliar a satisfação do paciente quanto aos cuidados
de enfermagem. Considerando a inexistência de instrumentos para este fim, o presente estudo teve
por objetivo traduzir e validar o Patient Satisfaction Instrument (PSI), desenvolvido por Hinshaw e
Atwood (1982), para a cultura brasileira. É um instrumento composto de 25 itens que aborda
situações do cuidado de enfermagem, agrupados em três domínios: Educacional, Profissional e
Confiança. O procedimento metodológico de adaptação utilizado seguiu as etapas de: a) tradução do
instrumento para a língua portuguesa; b) tradução de volta para a língua original; c) julgamento por
um comitê de juízes e d) pré-teste da versão final do instrumento, o qual denominou-se Instrumento
de Satisfação do Paciente (ISP). Participaram do estudo 211 pacientes, internados em clínicas
médico-cirúrgicas de dois hospitais do município de São Paulo. Na análise da confiabilidade do
instrumento, obteve-se alta consistência interna para todos os itens do instrumento (a=0,88) e para os
domínios Educacional (a=0,66) e Confiança (a=0,79). Apenas para o domínio Profissional, obteve-se
um coeficiente alfa de Cronbach de 0,62. Quanto a validade de constructo, a análise de fator
exploratória mostrou que, apesar da medida de adequação da amostra ter sido estatisticamente
significante, (MSA= 0,84), o critério utilizado para selecionar fatores com auto valor maior que 1
demonstrou sete fatores que explicaram 62% da variância total. Os resultados da análise de fator
confirmatória mostraram que apenas o RMR, obteve valores aceitáveis (0,10). Os resultados desse
estudo indicam que o PSI traduzido para a nossa cultura pode ser utilizado para medir satisfação do
paciente. Entretanto, é necessário que este instrumento seja aplicado em outras populações com
características semelhantes para testar os itens que não foram consistentes na amostra estudada.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349484
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PANZERI, Ana Júlia Frazão. Sintomas osteomusculares e qualidade de vida em professores do
ensino fundamental. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: O objetivo da presente pesquisa foi identificar a ocorrência de sintomas
músculoesqueléticos em professores, bem como a sua localização corporal, aspectos de qualidade
de vida e tarefas do trabalho docente percebidas como mais fatigantes. Trata-se de um estudo
transversal, com 157 professores efetivos da rede estadual e municipal de ensino de uma cidade do
interior do estado de São Paulo. Foi utilizado um questionário auto-aplicável composto por quatro
partes. Os instrumentos compreenderam um inventário sobre dados gerais e ocupacionais, uma
adaptação da parte geral do Questionário Nórdico; o questionário genérico de avaliação da qualidade
de vida (SF-36) e a escala RPE (Rating of Perceived Exertion) de Borg. Inicialmente foi realizada uma
análise descritiva. Para realizar análise estatística comparou-se dois grupos de sujeitos, com e sem
sintomas nos últimos 12 meses. Posteriormente, comparou-se esses dois grupos especificamente em
relação às regiões corporais de maior ocorrência de sintomas. Foi realizada também uma análise de
regressão logística multivariada. O nível de significância adotado para as análises estatísticas foi de
5%. Dos participantes, 90,4% apresentaram sintomas músculoesqueléticos nos últimos 12 meses e
64,3% nos últimos sete dias. As áreas corporais mais atingidas foram às regiões lombar, torácica,
cervical, ombros e punhos e mãos. Quanto aos indicadores de gravidade, 35,7% referiram ter deixado
de realizar atividades normais e 44,6% procuraram um profissional da área da saúde devido à
presença desses sintomas. Os dados sugeriram que professores mais novos, que não possuem uma
união estável, sem filhos e com um tempo menor de atuação profissional estão mais sujeitos ao
aparecimento de sintomas osteomusculares. Os professores que referiram dor osteomuscular
apresentaram, comprometimento nos seguintes domínios da qualidade de vida: dor, vitalidade,
aspecto emocional, saúde mental, aspecto social, estado geral de saúde, aspectos físicos e
capacidade funcional. Quanto às atividades do trabalho percebidas como mais fatigantes para o
sistema músculoesquelético, "Corrigir caderno na carteira do aluno (com inclinação de tronco) na
posição em pé", "Permanecer em pé durante toda a aula", "Retirar grandes quantidades de materiais
do armário e levá-los a mesa do professor" e "Escrever na lousa" foram as atividades que
apresentaram escores mais altos. Os resultados deste estudo confirmam a gravidade do problema
entre os professores e reforçam a necessidade de novas pesquisas.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000316337
Nº de Classificação: 4019
MIRANDA, Lilian. O interjogo da vida e da morte no narcisismo: uma proposta de construção
teórica sobre a psicose na obra freudiana. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRSCHBAUM, Débora Isane Ratner
RESUMO: O objetivo deste trabalho é construir um quadro esclarecedor do modo de produção da
psicose a partir dos percalços que a libido sofre em sua trajetória pelo desenvolvimento psicossexual,
tendo a psicanálise freudiana como referencial teórico. A metodologia utilizada foi a da análise de
conteúdo dos textos que continham os termos ligados ao conceito a ser estudado. Baseando-nos no
pressuposto de que os sintomas psicóticos advêm de uma fixação no narcisismo primário, concluímos
que a fusão das pulsões de vida e de morte e a constituição egóica através de processos de
identificação na fase oral podem, mediante problemas no desenvolvimento psicossexual, manter um
indivíduo ligado a primitivas figuras de identificação e impedido de fazer novos investimentos libidinais
próprios da fase genital, o que lhes imprime uma constante sensação de ameaça e de morte em vida.
As tentativas que o psicótico apresenta de fugir desse estado de morte e de se relacionar com a
realidade externa são expressas sob as formas que conhecemos como sintomas, a exemplo dos
delírios e dos quadros de agressividade. Embora Freud não tenha articulado um texto que
compilasse, de modo lógico e linear, todas as suas formulações acerca da psicose, percebemos que
há, ao longo de sua obra, a construção de uma proposta coerente sobre o funcionamento psicótico e
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alguns indícios, ainda que pouco aprofundados, da existência de possibilidades de tratamento para
esse quadro patológico.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349611
Nº de Classificação: 4020
SANTOS, Jaqueline de Oliveira. Episiotomia: um sofrimento necessário?. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 233 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: A episiotomia realizada há séculos constitui-se no procedimento operatório mais comum
na obstetrícia moderna e um dos mais comuns na medicina em geral, apesar da ausência de
evidências científicas que comprovem seus reais benefícios. Foi realizado um estudo exploratório em
um Hospital Escola, localizado no interior de Minas Gerais, com a finalidade de compreender o
significado da episiotomia para as mulheres que foram submetidas à intervenção durante o parto
vaginal, identificar se elas percebem a episiotomia como uma intervenção inerente ao parto vaginal e,
verificar se elas recebem alguma orientação em relação ao procedimento durante o processo de
parturição. Os dados foram colhidos através do diário de campo, da observação participante e de
entrevistas semi-estruturadas a puérperas que foram submetidas ao procedimento. Como instrumento
de auxílio para as entrevistas foi utilizado um gravador, as informações assim obtidas foram
transcritas fielmente. A análise de conteúdo temático foi a estratégia escolhida para analisar os dados
obtidos que foram fundamentadas nos referenciais teóricos de gênero e poder. A partir da análise das
informações emergiram três núcleos de sentido: A - Episiotomia: intervenção necessária e benéfica; B
- Dor da episiotomia: um sofrimento necessário? C - Relações de poder. Concluímos que apesar da
episiotomia ser considerada uma intervenção dolorosa pela população estudada, ela é aceita como
inerente ao parto vaginal. As parturientes durante seu período de internação foram pouco informadas
sobre a intervenção, assim como não foi solicitado seu consentimento para a realização do
procedimento. Essa informação serve de alerta para a maioria das instituições de saúde que prestam
assistência ao parto e nascimento para que as mulheres tenham garantido seus direitos à informação
e autonomia em seu próprio processo de parturição, tornando-a protagonista da fisiologia do
nascimento.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000348014
Nº de Classificação: 4021
CRUZ, Keila Cristianne Trindade da. Avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida
de indivíduos com acidente vascular encefálico com idade maior ou igual a 55 anos. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2004. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIOGO, Maria José D'Elboux
RESUMO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais doenças crônicas
incapacitantes, com seqüelas que levam à dependência e perda da autonomia das pessoas. O
objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade funcional e a qualidade de vida de indivíduos com mais
de 55 anos acometidos por AVE e identificar associações entre capacidade funcional e a qualidade
de vida desses sujeitos. Foram realizadas entrevistas e colhidos dados referentes aos aspectos
sociodemográficos e de saúde, da Medida de Independência Funcional (MIF) e do "The Medical
Outcomes Study 36-item short-form health survey" (SF-36). Dos 44 pacientes entrevistados,
predominou a faixa etária entre 60 e 69 anos. Um total de 42 pacientes apresentou seqüelas
decorrentes do AVE. Verificamos que os indivíduos com acesso ao serviço de saúde apresentaram
valores da MIF superiores aos indivíduos que não tinham esse acesso. A MIFt sofreu influência da
idade, da presença de cuidador e da hemiparesia. Dentre as médias das dimensões do SF-36 a
capacidade funcional (CF) apresentou o menor escore. Aqueles sujeitos que possuíam acesso ao
serviço de saúde apresentaram média da CF maior que aqueles que não tinham acesso. Ao
compararmos as dimensões do SF-36 e as domínios da MIF, observamos que houve uma correlação
positiva de forte magnitude entre a dimensão CF e os domínios da MIF. Portanto, a MIF e o SF-36
foram instrumentos confiáveis para serem utilizados nessa população. Esse estudo verificou que as
seqüelas provocadas pelo AVE causam prejuízo na autonomia e na independência dos sujeitos
interferindo em sua capacidade funcional e, conseqüentemente, em sua qualidade de vida.
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Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000350280
Nº de Classificação: 4022
REIS, Priscilleyne Ouverney. Análise do Programa de Vacinação dos Idosos no município de
Campinas, SP. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2004. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOZAWA, Márcia Regina
RESUMO: Esta pesquisa objetivou compreender o desenvolvimento do Programa de Vacinação de
Idosos em Campinas-SP entre os anos de 1999 e 2004, sob o foco das práticas adotadas pelas
instâncias central, distrital e local na conformação das coberturas vacinais alcançadas. O método de
estudo de caso foi utilizado, tendo como fonte primária os registros de entrevistas realizadas com sete
trabalhadores dos três níveis da Secretaria Municipal de Saúde, que estavam diretamente envolvidos
na coordenação da campanha, e como fontes secundárias os registros e documentos sobre o tema.
Tanto os agentes distritais como os locais, responsáveis pela coordenação da campanha, eram
enfermeiras. Caracterizamos o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da Campanha no ano
de 2004 com o propósito de relacioná-los aos resultados atingidos. Para tal, realizamos cálculos das
coberturas vacinais de 1999 a 2003 para município, Distritos de Saúde (DSs) e Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) a partir dos dados de número de doses aplicadas e tamanho da população-alvo
disponibilizadas pela Coordenação de Vigilância em Saúde (CoVISA). As coberturas vacinais na
totalidade do município, nos DSs e UBSs, entre os anos assinalados, apresentaram significativa
variabilidade. Dois DS foram eleitos para estudo em virtude de comportamentos mais estáveis no que
dizia respeito às coberturas vacinais alcançadas no referido período e, posteriormente, uma UBS foi
escolhida devido a seu comportamento particular e à indicação de técnicos do respectivo nível
distrital. Identificamos que o processo de trabalho desenvolvido nas diversas instâncias não eram
compatíveis com os objetivos e finalidades da campanha. Da mesma forma, pudemos constatar que
em todos os níveis, as atividades de planejamento se restringiram ao cumprimento de rotinas
relativas à transmissão de dados. Pudemos observar também que a vacinação foi assumida,
exclusivamente, em sua dimensão técnica e manual, que a educação em saúde ficou limitada à
elaboração de cartazes de divulgação e que a singularidade do idoso não foi considerada nas
práticas desenvolvidas. Notamos ainda que a análise de coberturas vacinais não foi utilizada como
instrumento de avaliação, tampouco foi adotada como instrumento de trabalho nas ações gerenciais.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000347832
Nº de Classificação: 4023
ORNELLAS, Thuê Camargo Ferraz de. Capacidade para o trabalho entre trabalhadores de
empresa metalúrgica de uma cidade do interior paulista. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTEIRO, Maria Inês
RESUMO: A expansão do capitalismo em escala global está criando novos cenários econômicos e
sociais ocasionando repercussões no mundo do trabalho. A metalurgia no agronegócio do Brasil é um
setor que tem apresentado grande dinamismo e obtido resultados financeiros positivos nos últimos
anos. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o índice de capacidade para o trabalho, traçar o perfil
sociodemográfico e de estilo de vida entre trabalhadores de uma empresa metalúrgica do ramo de
agronegócio, no interior paulista. Foram utilizados dois questionários: o Índice de Capacidade para o
Trabalho - ICT (Tuomi et al, 1997); e outro, com dados sociodemográficos, trabalho e estilo de vida
(Monteiro-Cocco, 1996). Estes estudos foram complementados através da Análise Ergonômica do
Trabalho (Rhomert & Landau, 1983). É um estudo de caráter epidemiológico transversal com
população de 200 trabalhadores e amostra composta por 142, com idade entre 18 e 66 anos; sendo a
maioria (87,3%) do sexo masculino. A capacidade para o trabalho foi ótima para 66,9% dos
indivíduos, boa para 29,6% e, moderada, para 3,5%. Foi encontrada associação estatisticamente
significativa para as variáveis etilismo, movimento repetitivo, tabagismo e escolaridade. Os resultados
demonstraram que pessoas que não fumavam tinham 2,3 vezes maior chance de ter um ICT melhor
do que as que fumavam; as com maior escolaridade tinham chance 2,3 vezes maior de ter um ICT
melhor do que as com menor escolaridade. Os principais resultados obtidos foram divulgados para os
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trabalhadores e diretores da empresa, visando a implementação de ações para a promoção à saúde
no trabalho.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349340
Nº de Classificação: 4024
KAWASAKI, Kozue. Impacto da hospitalização na capacidade funcional do idoso. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2004. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIOGO, Maria José D'Elboux
RESUMO: O envelhecimento traz consigo maior risco de ocorrência das doenças crônico-nãotransmissíveis e suas complicações, que aumentam a probabilidade de hospitalizações entre os
idosos. Longo período de internação hospitalar pode causar diminuição da capacidade funcional do
idoso, em decorrência da sua fragilidade, da hostilidade do ambiente, das iatrogenias ou ainda da
superproteção por parte da equipe de saúde. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar
a capacidade funcional de idosos hospitalizados em unidades de clínica médica. O estudo foi
realizado em um hospital universitário do município de Campinas, SP, com 28 idosos de ambos os
sexos, internados para tratamento clínico, com idade média de 68 anos. Foi utilizado o instrumento de
Medida da Independência Funcional (MIF) no momento da internação, durante o período de
hospitalização, no momento da alta e um mês após a alta hospitalar, e calculado os deltas dessas
variações. A média de dias de permanência no hospital foi de 13,7 dias e a maioria dos idosos não
contou com acompanhante. Durante a internação, houve declínio dos escores de todas as tarefas de
autocuidado da MIF. Houve diferença significativa nos deltas relacionados ao período alta hospitalar e
retorno no domicílio, e ao período da admissão a alta hospital, na MIF total e nos seus domínios,
demonstrando declínio funcional durante o período de hospitalização e recuperação funcional após
retorno ao domicílio. O gênero, internações anteriores e a presença de acompanhante não
influenciaram significativamente a capacidade funcional dos idosos hospitalizados, contudo o
aumento do número de medicações prescritas entre a admissão e a alta apresentou uma correlação
moderada e muito significativa com o declínio funcional nesse período.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000352560
Nº de Classificação: 4025
PÁDUA, Joyce Guilhermino de. Avaliação da inserção do nutricionista na rede básica de saúde
dos municípios da região metropolitana de Campinas. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 207 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOOG, Maria Cristina Faber
RESUMO: Este trabalho consistiu em uma pesquisa realizada na Rede Básica de Saúde (RBS) dos
municípios pertencentes à Região Metropolitana de Campinas (RMC) com o objetivo de descrever e
avaliar as ações desenvolvidas por nutricionistas. O método de pesquisa utilizado foi o quantiqualitativo com a realização de 12 entrevistas com nutricionistas da RBS de 8 municípios da RMC. O
instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado com questões abertas e fechadas. Em
seguida às entrevistas individuais, foi aplicada a técnica de grupo focal com 5 nutricionistas de
diferentes municípios. As entrevistas e discussões foram gravadas, transcritas e analisadas
qualitativamente por intermédio da análise hermenêutica dialética. Dos 19 municípios apenas 8
contam com nutricionista na RBS. As formas de contratação são variadas: um profissional foi
contratado para atuar na Secretaria de Educação e atualmente trabalha somente na RBS, cinco
exclusivamente para a RBS, três foram contratados para atuar em outra área e acumularam funções
na RBS e três foram contratados para serviços específicos. Com relação às funções exercidas pelo
profissional, destacam-se: prescrições e orientações dietéticas individuais, palestras para grupo,
campanhas, participação em programas de suplementação, vigilância sanitária e visitas domiciliares.
Conclui-se que menos da metade dos municípios conta com nutricionista na RBS: o número de
nutricionistas é insuficiente, o nutricionista tende a acumular funções em diferentes setores e há
predomínio das atividades assistenciais em detrimento de atividades de promoção à saúde.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000363557
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Nº de Classificação: 4026
UHLMANN, Cristina Mara Del Grossi. Ensino de enfermagem e cuidado humanizado: estudo das
representações sociais de professores do ensino médio. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 211 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mauro Antônio Pires Dias da
RESUMO: O estudo tem como objetivos: identificar as Representações Sociais (RSs) dos professores
do Curso Técnico de Enfermagem e analisar as RSs relacionadas ao ensino do cuidado de
enfermagem humanizado. Coletamos e identificamos as RSs em Unidades Temáticas (UT) e
Estruturas Relevantes (ER), organizamos e apresentamos os achados em um formato que
desvelassem o dia a dia do professor relacionados ao cuidado humanizado. O referencial teórico
metodológico adotado foi a Representação Social, tendo em MOSCOVICI, MINAYO e SILVA os
pressupostos teóricos que favoreceram a delimitação do objeto. A técnica utilizada nas discussões foi
o da análise temática. A partir dos recortes dos depoimentos e agregação das RSs nas UT e ER,
estabelecemos as análises, relacionando-as com referências bibliográficas que permitissem
discussões e reflexões sobre os significados da RSs. Ao discutir a Unidade Temática I foram
apresentadas três ER que abordaram questões relacionadas ao cuidado de Enfermagem
Humanizado / Desumanizado, valores e ideologias. Na Unidade Temática II foram discutidos quatro
ER: a organização, os objetivos das práticas pedagógicas, princípios e valores, adolescentes e
práticas pedagógicas. Na Unidade Temática III foram discutidas duas ER: prática pedagógica do
Cuidado e os instrumentos para ensinar o Cuidado de Enfermagem Humanizado. Na Unidade
Temática IV a Humanização do Cuidado de Enfermagem relacionado com humanização do
profissional que cuida. Portanto, estudar as RSs dos professores do ensino médio de enfermagem
apresentou dois significados: 1. as Representações Sociais são múltiplas e passíveis de reflexões
sistematizadas e ajustadas as necessidades históricas, sociais, políticas de uma sociedade e 2. o
estudo das compreensões do cotidiano do professor do ensino médio de Enfermagem RSs
possibilitou entendimentos mais rigorosos e exatos das condutas adotadas pelos professores,
inclusive, muitas vezes, as nossas próprias condutas, que são reproduzidas de forma inconsciente e
alienadas.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000322371
Nº de Classificação: 4027
OLIVEIRA, Alexandra Petrilli Bavaresco Martins de. Qualidade de vida e sintomas
osteomusculares em médicos de um hospital universitário. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BENATTI, Maria Cecília Cardoso
RESUMO: A presente pesquisa, de caráter descritivo, teve como finalidade contribuir para o
conhecimento da ocorrência de sintomas osteomusculares e qualidade de vida em médicos cirurgiões
e clínicos em um hospital universitário da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Este trabalho dá
continuidade à linha de pesquisa em Saúde do Trabalhador desenvolvida pelo Departamento de
Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Para isto,
descreveu-se determinadas características pessoais e ocupacionais, avaliou-se a qualidade de vida e
identificou-se a ocorrência dos sintomas osteomusculares nesta população. Foi utilizado um
questionário auto-aplicável composto por três partes, contendo questões referentes aos Dados Gerais
e Ocupacionais, o questionário genérico de avaliação da Qualidade de Vida (SF-36); e no que se
refere aos sintomas osteomusculares foi utilizado a parte geral do Questionário Nórdico. Os aspectos
éticos envolvidos no tema, abrangendo o sigilo pessoal e profissional dos entrevistados foi garantido
em todas as etapas do trabalho. Participaram da pesquisa 186 médicos sendo, 91 cirurgiões e 95
clínicos, formados predominantemente pelo gênero masculino. A média da idade dos cirurgiões foi de
44,5 anos e dos clínicos de 46 anos. O tempo médio de atuação profissional na instituição
pesquisada foi de 14,8 anos para os cirurgiões e 16,1 anos para os clínicos. A carga horária total de
trabalho obteve um tempo médio de 51,8 horas/semana entre os cirurgiões e entre os clínicos foi de
44,1 horas/semana. Referiram trabalhar em outros locais desenvolvendo a mesma atividade 87,9%
dos cirurgiões e 51,6% dos clínicos. Dentre as situações que mais os incomodavam durante a sua
atividade de trabalho a falta de melhores condições de trabalho apresenta-se em primeiro lugar para
os dois grupos. Em apenas um domínio do SF-36, "Aspectos Físicos" apresentou diferença estatística
significante entre os grupos, sendo este valor menor entre os clínicos. No Questionário Nórdico,
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referiram apresentar sintomas osteomusculares pelo menos em uma região do corpo, 84,6% dos
cirurgiões e 83,1% dos clínicos nos últimos 12 meses e nos últimos sete dias 52,8% dos cirurgiões e
50,5% dos clínicos. Ao comparar os dois grupos quanto ao impedimento de realizar as atividades
normais verificou-se que os clínicos são mais prejudicados pelos sintomas nas regiões lombar e
quadril/coxa. Referiram buscar por auxílio a algum profissional da saúde devido a sintomas
osteomusculares 43,3% dos cirurgiões e 30,4% dos clínicos. As regiões corporais mais atingidas,
entre os participantes, foram a lombar, cervical, ombros e torácica. A procura por auxílio de um
profissional da área da saúde e a influência na execução das atividades cotidianas reforçam o fato
dos sintomas osteomusculares representarem um problema a estes trabalhadores. Os resultados
apresentados confirmam a existência do problema e a necessidade de novas pesquisas.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000347994
Nº de Classificação: 4028
SCHLICHTING, Silzeth. Almoço como momento terapêutico: uma abordagem de educação em
saúde com mulheres alcoolistas. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOOG, Maria Cristina Faber
RESUMO: O alcoolismo é um problema relevante em saúde pública. A sociedade é afetada por suas
conseqüências há muito tempo, entretanto, seu reconhecimento como um problema de saúde pública
é recente. O uso de etílicos, além de acarretar problemas clínicos pela dependência, leva a sérias
conseqüências sócio-econômicas. O uso de etílicos por mulheres tem crescido, e a procura por
tratamento vem aumentando. É preciso que a mulher seja acolhida em sua singularidade e tenha
suas necessidades identificadas e atendidas para uma efetividade no tratamento. Buscando uma
forma prazerosa de abordagem nas práticas educativas, o estudo propõe a ressignificação do
alimento para essas mulheres e a possibilidade do fornecimento de refeição pelo serviço ser
incorporada como mais uma estratégia de educação em saúde. Foi proposto o almoço como
momento terapêutico de abordagem de educação em saúde com mulheres alcoolistas. O objetivo da
pesquisa foi estudar e discutir a experiência do almoço como momento terapêutico, explicitando os
pressupostos teóricos, estratégias e resultados imediatos. O método utilizado na pesquisa foi o
clínico-qualitativo. Foi realizada também uma avaliação da qualidade dos alimentos utilizados pelas
colaboradoras em seus domicílios. Para a análise dos dados coletados utilizou-se da análise do
conteúdo. Os resultados do trabalho referem-se à história alimentar e ao processo de intervenção
educativa, sendo divididos respectivamente em quatro e sete categorias. A categoria relativa à
história alimentar compreende: ser pobre passar fome e passar necessidade; a mesa; a alimentação
como geradora de conflito e violência; a recusa do papel feminino tradicional. A categoria relativa ao
processo de intervenção educativa diz respeito à ambiência como facilitadora; compartilhar o alimento
- tornar-se companheiro; ampliação da percepção do alimento; alimentos e seus significados;
sexualidade; recaídas; depressão x motivação. São apresentados também os resultados sobre a
qualidade da alimentação das mulheres no domicílio. A educação em saúde realizada durante o
almoço é uma possibilidade de intervenção terapêutica desde que o profissional de saúde perceba o
alimento na sua multidimensionalidade, que contempla tanto os aspectos nutricionais como os
aspectos simbólicos, relevantes para a criação de vínculos e motivação para o tratamento.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000350857
Nº de Classificação: 4029
SANTOS, Luciana Soares Costa. Demandas de atenção no ambiente de trabalho do enfermeiro:
análise da confiabilidade e validade de um instrumento. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUIRARDELLO, Edinêis de Brito
RESUMO: A própria natureza do trabalho do enfermeiro requer múltiplas demandas de atenção.
Essas demandas são decorrentes da complexidade do cuidado prestado, do próprio ambiente de
trabalho e das exigências provenientes tanto dos pacientes quanto da própria instituição de saúde. A
exposição do enfermeiro a essas demandas pode resultar em fadiga de atenção, que é caracterizada
por uma redução na capacidade de direcionar atenção. Isto pode interferir na capacidade do
enfermeiro adquirir novos conhecimentos e no planejamento da sua assistência. O presente estudo
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tem como objetivos: a) avaliar a confiabilidade e a validade do instrumento "Demandas de Atenção
Dirigida" aplicado a uma amostra de enfermeiros assistenciais e b) identificar as situações de
demandas para atenção desses enfermeiros, bem como suas percepções em relação à adequação
do seu ambiente de trabalho. Para a coleta de dados, utilizou-se o instrumento "Demandas de
Atenção Dirigida" composto por 39 itens que abordam situações da prática diária do enfermeiro,
agrupadas nos domínios: Psicológico, Comportamental e Ambiente Físico. Participaram do estudo
158 enfermeiros de dois hospitais do município de São Paulo. A análise da confiabilidade do
instrumento resultou em alta consistência interna para o total de itens do instrumento (a=0,91) e para
os domínios: Psicológico (a=0,79), Comportamental (a=0,82) e Ambiente Físico (a=0,83). As
principais demandas de atenção relatadas pelos enfermeiros foram: "observar o sofrimento de um
paciente; muitas decisões rápidas tiveram que serem tomadas; cuidar de famílias com necessidades
emocionais; tempo insuficiente para dar apoio emocional a um paciente e necessidade de dar
orientação à família". Quanto à validade do instrumento, a análise de fator mostrou que, apesar da
medida de adequação da amostra ter sido estatisticamente significante (MAS=0,82), o critério
utilizado para selecionar fatores com auto valor maior que um demonstrou uma explicação de 40% da
variância total desses fatores, o que confirma a semelhança desses dados aos estudos anteriores. Na
análise de fator confirmatória, verifica-se que nenhum dos critérios de adequação de ajuste obteve
valores aceitáveis para o modelo teórico proposto. No entanto, pela estimação das cargas dos
fatores, verifica-se que todos os valores foram significativos, o que indica um bom ajuste dos itens
nos domínios propostos. Esses dados têm importância relevante para gerentes e administradores dos
serviços de enfermagem no sentido de adotar estratégias que possibilitem minimizar ou reduzir essas
demandas para os enfermeiros.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000373757
Nº de Classificação: 4030
LEITE, Tânia Maria Coelho. Produção acadêmica de enfermeiros brasileiros sobre a utilização
do brinquedo no hospital. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 176 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: A assistência de enfermagem à criança vem sofrendo transformações significativas nos
últimos anos no que diz respeito à humanização do atendimento. O brincar, neste contexto, aparece
como um facilitador das relações entre enfermeiro, criança e família. Ele está presente no cotidiano
das pessoas durante toda a vida e, particularmente na infância, tem significado especial, ajudando o
indivíduo em seu desenvolvimento e enfrentamento de situações difíceis. A hospitalização na
infância, quando necessária, traz prejuízos no desenvolvimento infantil, que podem ser amenizados
pelo brinquedo. Este estudo teve como objetivo identificar e analisar as teses e dissertações de
enfermeiros brasileiros sobre o uso do brinquedo no hospital. O levantamento foi feito através do
portal CAPES, CEPEn, IBICT, além de consulta às referências bibliográficas das teses/dissertações e
buscas nas bibliotecas das universidades brasileiras. Os textos foram analisados com uma
abordagem qualitativa, baseada em MINAYO (1996) buscando-se identificar como esse recurso tem
sido utilizado pelos enfermeiros no hospital e os resultados obtidos com o seu uso. Os objetivos mais
freqüentemente encontrados nos trabalhos referem-se à vivência da criança durante a hospitalização;
às mudanças de comportamento frente ao brinquedo; a influência da doença na vida da criança; o
brinquedo como forma de comunicação e o significado e importância do brinquedo para o
profissional, além das dificuldades para implantar sua utilização. A situação em que o brinquedo foi
utilizado com maior freqüência se deu no pré e pós-operatório, seguida da hospitalização, em
ambulatório e como método de coleta de dados. A análise dos resultados obtidos nos trabalhos
pautou-se nos efeitos do brinquedo para as crianças. Nas situações de pré e pós-operatórios, o
brinquedo foi um facilitador da comunicação, reflexão e integração entre criança e pesquisadora;
ajudou a evidenciar medos; proporcionou mudanças no comportamento e catarse, além de servir para
orientação. No contexto da hospitalização, as crianças mudaram seu comportamento, passando a
interagir mais, a verbalizar suas satisfações, medos e ansiedades, além de evidenciar um aumento
nas brincadeiras e alegria no ambiente hospitalar. No ambulatório, facilitou a expressão de
sentimentos, a integração com a pesquisadora e família, foi um meio para o extravasamento das
ansiedades, para compreensão da doença pela criança, promoveu a catarse e modificações no
comportamento, além da função terapêutica. O brinquedo foi imprescindível para a coleta de dados,
já que serviu de meio para a criança se expressar mais livremente. Ficou evidente xxvi Que, para
enfermeiros, o brinquedo é ferramenta indispensável no cuidado à criança embora o tecnicismo ainda
continue presente; as pesquisas acadêmicas de enfermeiros sobre o seu uso no contexto hospitalar
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reforçam os resultados positivos desta prática. Recomendamos, assim, o uso do brinquedo pelas
enfermeiras pediatras não só no ambiente hospitalar, mas em todas as instituições onde a criança
necessite de cuidado, quer seja no domicílio, em creches, escolas e unidades de saúde.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349559
Nº de Classificação: 4031
PINTO, Cristiano José Mendes. Crenças dos enfermeiros sobre a realização do estudo
hemodinâmico por meio do cateter de artéria pulmonar. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 223 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLOMBO, Roberta Cunha Rodrigues
GALLANI, Maria Cecília Bueno Jayme
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar, a partir da Teoria do Comportamento Planejado
(TPB), os fatores que contribuem para a formação da intenção comportamental do enfermeiro para
realizar o estudo hemodinâmico por meio do cateter de artéria pulmonar (CAP). Os dados foram
obtidos por meio de entrevista semi-estruturada junto a 23 enfermeiros de Unidades de Terapia
Intensiva de dois hospitais públicos e um privado do município de Campinas-SP. A natureza
exploratória deste estudo com o emprego de questões abertas permitiu uma análise de caráter
qualitativo dos dados coletados, que foram apresentados de acordo com as Unidades Temáticas
Centrais: Crenças de Atitude, Normativas, de Controle e Gerais. A análise das entrevistas evidenciou
que entre as Crenças de Atitude destacam-se as crenças afetivas negativas e positivas em relação ao
comportamento e aquelas relativas às vantagens e desvantagens da realização do estudo
hemodinâmico. Na unidade Crenças Normativas, foram evidenciados os referentes sociais positivos
para a execução do comportamento: médico, enfermeiro, paciente, bem como os fatores
estimuladores do comportamento: "responsabilidade do enfermeiro no cuidado do paciente" e
"interesse na recuperação do paciente"; como referentes negativos: equipe médica e serviços de
educação continuada, e, como fatores que desestimulam: "déficit de conhecimento", "dificuldades
para execução do procedimento" e "pequena utilização dos dados do estudo hemodinâmico pela
equipe médica". Dentre as Crenças de Controle, destacaram-se os fatores facilitadores e/ou
dificultadores: material, equipamento, número de profissionais, conhecimento, tempo, sobrecarga de
atividades, equipe de enfermagem e médica. Os dados obtidos subsidiarão a construção de uma
escala psicométrica para a compreensão e predição do comportamento em estudo.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000361119
Nº de Classificação: 4032
BARROS, Eliana Nogueira Castro de. Práticas em vigilância epidemiológica: maneiras de ver e de
fazer. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2004. 207 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Eliete Maria
RESUMO: Em 1992, o Brasil adotou como meta a eliminação do sarampo até o ano 2000 e em 1994,
outros países da região das Américas também estabeleceram esta meta. Considerando este fato e, a
partir da contextualização histórica sobre a estruturação e operacionalização do Sistema de Vigilância
Epidemiológica brasileiro, este estudo procurou caracterizar aspectos da prática de vigilância
epidemiológica do sarampo e da rubéola desenvolvida no município de Campinas-SP no período de
1999 a maio de 2004. Em maio de 2003 foi implementado neste município, com duração de 13
meses, o Sistema de Vigilância Sindrômica de Febre e Exantema (VigiFEx). Este Sistema utilizou a
característica clínica sindrômica para detecção de casos de doenças febris exantemáticas e para sua
implementação contou com uma estrutura própria além daquela existente na vigilância epidemiológica
descentralizada do município. Para esta análise foram utilizados os dados dos sistemas de
informação oficial da vigilância, o SINAN, referentes aos períodos de 1999 a maio de 2004, e do
sistema de informação paralelo utilizado no VigiFEx, o VigiFExEPI, referente ao período de junho de
2003 a maio de 2004. A análise foi baseada na epidemiologia descritiva dos casos notificados, na
análise da qualidade dos dados registrados nos sistemas de informação, na análise da adequação à
definição de caso suspeito de sarampo e rubéola e na avaliação dos indicadores de qualidade da
vigilância para estes agravos. A epidemiologia descritiva dos casos notificados nestes períodos indica
que a distribuição temporal destas doenças não corresponde totalmente ao padrão epidemiológico
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esperado de sazonalidade. A análise da qualidade dos dados aponta para falta e inconsistência de
registros principalmente aqueles referentes a antecedentes epidemiológicos, dados clínicos, medidas
de controle e conclusão do caso, em todos os anos. Quando comparados os registros comuns entre
as bases de dados analisadas, observamos maior qualidade dos dados na base VigiFExEPI, que
nem sempre foram incorporados no SINAN. Em todos os anos, verificamos o baixo percentual de
casos notificados que atendiam à definição de caso suspeito para sarampo e para rubéola, sendo que
a maioria deles referia apenas presença de febre e exantema. Os indicadores da vigilância do
sarampo e da rubéola demonstram que a oportunidade de investigação e de coleta e a adequação do
encerramento são aqueles que mais se aproximam da meta estabelecida. Os demais indicam baixa
oportunidade de encerramento, de envio de amostras e recebimento de resultados e baixa
homogeneidade da cobertura vacinal entre os anos. Esta análise aponta para necessidade de investir
em estratégias que visam ao maior comprometimento dos profissionais da saúde com as práticas em
vigilância epidemiológica do sarampo e da rubéola. Além disso, também sugere uma revisão do
gerenciamento dos sistemas de informação em saúde, para assegurar uma avaliação confiável e de
qualidade do sistema de vigilância dessas doenças.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000352565
Nº de Classificação: 4033
BOAVENTURA, Ana Paula. Registro do atendimento da parada cardiorrespiratória no ambiente
intra-hospitalar: validade e aplicabilidade de um instrumento. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2004. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Izilda Esmênia Muglia
RESUMO: A situação encontrada na prática dos atendimentos da parada cardiorrespiratória é a de
que os registros não são feitos adequadamente, ou são incompletos, relatando apenas o horário da
PCR e o óbito, quando deveriam conter maior número de informações, como fármacos utilizados
durante o atendimento, os ritmos cardíacos, o número de choques realizados, entre outros. Se forem
analisados os prontuários médicos de pacientes hospitalizados que apresentaram parada
cardiorrespiratória, possivelmente haverá dificuldades na realização de estudos retrospectivos de
ressuscitação cardiorrespiratória, pela impossibilidade de coletar dados que poderiam colaborar no
aprimoramento e na avaliação da atuação da equipe, como também, de estudos de sobrevida e
prognóstico em ressuscitação cardiorrespiratória diante da escassez de dados que são registrados.O
presente estudo teve por objetivo validar e aplicar um instrumento para o registro do atendimento da
PCR/RCR no ambiente intra-hospitalar de uma instituição de ensino. A validação de um instrumento é
etapa de fundamental importância antes da sua utilização pois verifica a qualidade dos dados. Sua
aplicação em uma determinada população também permite perceber como se comporta o
instrumento no ambiente em que se pretende implementá-lo, para isso, o instrumento adapatado foi
submetido a validação de conteúdo e verificada também sua aplicabilidade.O instrumento foi validado
por juízes, quanto ao seu conteúdo. Após, os instrumentos foram utilizados pelos enfermeiros das
unidades: PS, UTI, EC/CT, Cardiologia e Moléstias Infecciosas para avaliação da aplicabilidade do
instrumento. Na análise dos dados da avaliação dos juízes não houve discordância significativa
quanto à clareza (p= 0,353), objetividade (p=0,333) e organização (p=0,107) (Teste de Cochran).
Foram coletados 54 registros de atendimento da RCR e após o preenchimento os enfermeiros
avaliaram o instrumento quanto a sua utilidade, praticidade e objetividade, obtendo-se mais que 90%
de respostas positivas. Na análise dos preenchimentos constatou-se que a média de preenchimento
dos dados de identificação do paciente foi de 92,7%; da PCR 72,18%; RCR 81,75%; pós-RCR
89,58%; equipe de atendimento 27,41% e anotações apenas 7,41%. Conclui-se que o instrumento
adaptado para o registro dos atendimentos da PCR/RCR, no ambiente intra-hospitalar, foi validado e
atende às necessidades da realidade desses atendimentos no hospital estudado. Dessa forma a
utilização deste instrumento que apresenta menor complexidade poderia estimular a prática de
registros do atendimento da PCR / RCR, orientar novos treinamentos, bem como, direcionar
investimentos em recursos físicos e materiais adequados para as unidades destinadas ao cuidado de
pacientes críticos e contribuir para a melhoria dos atendimentos.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000359033
Nº de Classificação: 4034
SILVA, Claudia Aparecida Rosa da. Aspectos cronobiológicos do ciclo vigília-sono e estados
emocionais presentes nos enfermeiros dos diferentes turnos hospitalares. Campinas.
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Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2005. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINO, Milva Maria Figueiredo De
RESUMO: Este estudo foi conduzido entre 53 enfermeiros, trabalhadores em turnos, com faixa etária
de 32 a 40 anos, de um hospital universitário de Campinas - São Paulo. O objetivo foi estudar as
características cronobiológicas do ciclo vigília-sono, o estado de sono atual e os estados emocionais
presentes. Os questionários utilizados foram: Levantamento de dados da população, Avaliação do
ciclo vigília-sono, Caracterização do padrão de sono e Lista de Estados Emocionais Presentes. Os
resultados mostraram que o turno matutino é formado por enfermeiros em sua maioria casados, com
filhos e que não realizam outra ocupação, o turno vespertino é formado por enfermeiros mais jovens,
com menor tempo de formado e de serviço no turno, o turno noturno é formado por enfermeiros com
maiores idades e que realizam outra ocupação. As análises dos padrões de sono dos enfermeiros
revelaram que os enfermeiros do matutino acordaram mais cedo, porém não anteciparam o horário
de dormir, os enfermeiros do turno vespertino apresentaram padrão normal do ciclo vigília-sono, com
relação ao sono noturno os enfermeiros do turno noturno apresentaram padrão normal do ciclo vigíliasono, com relação ao sono diurno este é mais curto que o sono noturno e fracionado em até três
episódios. Em relação à percepção do estado de sono atual os três turnos classificaram o sono como
regular. Os resultados da Lista de Estados Emocionais Presentes, independente do turno de trabalho,
mostraram um perfil emocional estável dos enfermeiros, quase ausência de alguns estados
emocionais e algumas locuções representaram efeitos específicos do turno com diferenças
significativas entre o início e o final do turno.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349591
Nº de Classificação: 4035
HERMIDA, Patrícia Madalena Vieira. Elaboração e validação de instrumentos para a coleta de
dados na assistência de enfermagem. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade
de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2005. 240 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Izilda Esmênia Muglia
RESUMO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem, realizada por meio do Processo de
Enfermagem, tem sido ensinada nos cursos de graduação em enfermagem e utilizada em algumas
instituições de saúde. É uma atividade privativa do enfermeiro, regulamentada pelo Conselho Federal
de Enfermagem (Resolução COFEN nº 272/2002). Essa metodologia assistencial é composta por
algumas fases, as quais diferem entre si, de acordo com vários autores. A fase da coleta de dados é
descrita como a primeira delas, a partir da qual é possível fazer julgamentos, definindo os
diagnósticos de enfermagem e, conseqüentemente, as intervenções de enfermagem para cada
paciente. Este estudo teve como objetivos elaborar, validar e verificar a confiabilidade de dois
instrumentos de coleta de dados para a assistência de enfermagem, guiado pelo referencial teórico
de Dorothéa Orem. Para a validação de conteúdo, os instrumentos foram encaminhados para
apreciação de quatro juízes, assim como seus respectivos guias de apoio à decisão. O teste de
concordância entre observadores foi realizado com uma amostra de 18 sujeitos internados num
hospital universitário, pela pesquisadora e uma enfermeira convidada. A concordância entre os juízes
foi analisada pelo Teste Qui-Quadrado de Cochran, que apontou diferença estatisticamente
significativa no número de respostas quanto à objetividade do instrumento Entrevista de Enfermagem
e em relação à organização, objetividade, clareza e facilidade de leitura do instrumento Exame Físico
de Enfermagem. Entretanto, apesar dessa diferença, o número de respostas positivas foi maior,
indicando que os instrumentos apresentam os quesitos pertinentes. A análise descritiva da
concordância entre os juízes quanto ao guia de apoio à decisão do instrumento Entrevista de
Enfermagem mostra que, dos cinco critérios avaliados, a objetividade obteve 50% de respostas
negativas, e, no guia de apoio do instrumento Exame Físico de Enfermagem esse mesmo percentual
foi atribuído à objetividade e a clareza, dados que sugeriram a realização de algumas alterações
apontadas pelos juízes para aperfeiçoá-los. A concordância entre observadores foi analisada pelo
coeficiente de concordância Kappa, mostrando um total de 95,3% e 85,7% de coeficiente de
concordância entre bom e excelente, para os instrumentos Entrevista e Exame Físico de
Enfermagem, respectivamente. Os resultados demonstram que os instrumentos permitem coletar os
dados dos pacientes de forma sistemática e voltados para o autocuidado, embasados no referencial
teórico de Orem. Além disso, tais instrumentos apresentam validade e confiabilidade. Os registros dos
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dados coletados possibilitam a avaliação periódica do paciente, a continuidade do cuidado e
contribuem para a melhoria da assistência de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349357
Nº de Classificação: 4036
SIMÕES, Ana Leda Bertoncini. Estudo comparativo e variabilidade circadiana das temperaturas
timpânica, oral e axilar em adultos hospitalizados. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2005. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINO, Milva Maria Figueiredo De
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo verificar a variabilidade circadiana das temperaturas
timpânica, oral e axilar; correlacionar as medidas da temperatura timpânica considerando o ângulo de
posicionamento e comparar as medidas entre si, em pacientes adultos hospitalizados. Participaram
15 pacientes do sexo masculino sem sinais de processos infecciosos, com idade entre 22 e 75 anos
com diversos diagnósticos clínico e cirúrgico, internados nas enfermarias de Cardiologia,
Gastroclínica e Enfermaria Geral de Adultos (EGA). Foram medidas as temperaturas ao longo do
período de vigília, iniciando às 6 horas da manhã e a última às 22 horas, com um total de nove
medidas. Verificou-se também a temperatura ambiente nas enfermarias durante o período das 5h30,
às 14 horas e às 20 horas. Os resultados mostraram que houve diferença significativa entre as
médias dos termômetros; as médias dos horários medidos; as médias entre as temperaturas dos
termômetros no período noturno e entre as médias nos períodos matutino e vespertino (pvalue=0,0001). Não houve diferença significativa entre os horários medidos no período noturno (pvalue=0,8) e entre as médias das temperaturas nos períodos matutino e vespertino (p-value=0,4),
quando utilizada a técnica paramétrica de análise de variância e o teste de Tukey para comparações
múltiplas. O nível de significância adotado foi a = 0,05. O termômetro timpânico registrou a
variabilidade circadiana dos pacientes e seus valores de temperatura foram maiores em relação aos
outros locais de medida.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349606
Nº de Classificação: 4037
COMBINATO, Denise Stefanoni. Concepção de morte e atuação de profissionais de saúde em
unidade de terapia intensiva: implicações educacionais. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2005. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Marcos de Souza
RESUMO: Embora a morte esteja presente no cotidiano do profissional da saúde, sua formação é
essencialmente técnica. A partir do século XX, a morte foi escondida e negada pela cultura ocidental,
deixando de ser entendida como fenômeno natural, tornando-se sinônimo de fracasso e impotência.
O objetivo desta pesquisa foi investigar a concepção de morte para profissionais da saúde que
trabalham em UTI, como essa concepção foi construída e como se manifesta na atuação prática, de
maneira a identificar elementos que dificultam o desenvolvimento da atividade ou que geram
insatisfação no trabalhador. Participaram dessa pesquisa 13 profissionais da saúde vinculados à UTI
(adulto) de um hospital estadual do interior de São Paulo. Foi realizada entrevista individual para
coleta de dados e análise qualitativa baseada no método explicativo de Vigotski, sendo representação
social e consciência as categorias psicossociais. Analisando a historicidade, relações dinâmicocausais e transformações dessa concepção, a morte passou a incorporar a cultura de negação da
morte que esconde na UTI as necessidades do paciente terminal; a cultura religiosa que busca
minimizar contradições e angústias humanas, dificultando o desenvolvimento da consciência; a
formação tecnicista que manipula o corpo mas não cuida da pessoa. Conclui-se que a deficiência na
formação profissional, entre outros aspectos, não favorecem o desenvolvimento satisfatório da
atividade, tendo o profissional dificuldade para lidar com o processo de morte. Destaca-se a
necessidade de mudança no paradigma da ciência do cuidado; a importância da orientação
profissional e a priorização da educação sobre a morte na formação profissional e no contexto
organizacional.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000359172
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Nº de Classificação: 4038
VERGÍLIO, Maria Silvia Teixeira Giacomasso. A avaliação no cotidiano dos serviços de
enfermagem. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2005. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mauro Antônio Pires Dias da
RESUMO: A avaliação é uma atividade ampla, complexa, presente no cotidiano das instituições de
diversas formas, desde uma manifestação informal e despreocupada, até um processo planejado e
sistematizado com método científico. No processo de trabalho gerencial é usada para auxiliar o
gerente na tomada de decisão, otimizando e racionalizando os recursos que dispõe. O uso da
avaliação de maneira sistematizada no cotidiano do gerenciamento da enfermagem ainda é
incipiente, fato constatado tanto na literatura quanto em nossa experiência profissional. Este estudo
teve como objetivo investigar a adoção de práticas de avaliação no processo de trabalho gerencial de
serviços de enfermagem de hospitais universitários. Adotamos a abordagem qualitativa com enfoque
em categorias do materialismo dialético. A pesquisa foi realizada em dois hospitais universitários, um
público e outro privado de um município do interior do Estado de São Paulo, tendo como sujeitos seis
gerentes de enfermagem. Para coletar dados utilizamos três recursos: entrevista semi-estruturada,
questionário contendo dados da instituição e das gerentes, e ficha de registro dos instrumentos de
avaliações utilizados nos serviços de enfermagem do estudo. A confiabilidade das informações foi
assegurada com base na triangulação dos procedimentos realizados na coleta dos dados. Os
resultados mostraram que as práticas de avaliação estão inseridas tanto no trabalho assistencial,
quanto no gerencial dos serviços de enfermagem, porém são atividades isoladas de um planejamento
geral, realizadas para atender a demandas inesperadas dos serviços de enfermagem ou institucionais
e nem sempre seguem um processo planejado e sistematizado com metodologia científica.
Constatamos um desempenho mais efetivo e criativo das gerentes de enfermagem no
desenvolvimento de atividade de avaliação quando relacionado à resolução de demandas
institucionais. As dificuldades para desenvolver processos de avaliação sistematizados estão
relacionadas ao despreparo do enfermeiro relacionado à sua formação teórico/prática, atuação
gerencial segundo modelo gerencial tradicional baseado nos princípios racionalistas e funcionalistas e
falta de parâmetros assistenciais e gerencias estabelecidos para os serviços de enfermagem. Com
este estudo esperamos chamar a atenção para prática de processo avaliativo planejado e
sistematizado com métodos científicos como meio para fundamentar e dar visibilidade ao trabalho
gerencial do enfermeiro.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000349627
Nº de Classificação: 4039
GURGUEIRA, Giovana Pimentel. Contribuições ao estudo de qualidade de vida e de restrições
de trabalho em uma instituição hospitalar. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2005. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo não-experimental, de corte-transversal, que teve por
objetivos avaliar a qualidade de vida e as restrições de trabalho prescritas a trabalhadores de um
hospital universitário. Foram utilizados para a coleta de dados: uma ficha para caracterização dos
laudos e das restrições de trabalho; uma ficha para caracterização dos trabalhadores; o questionário
genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36. Inicialmente, obteve-se 176 laudos contendo um
total de 337 restrições de trabalho nos últimos três anos. As categorias ocupacionais mais atingidas
foram distribuidor de materiais e recreacionista e, dentro da equipe de enfermagem, os auxiliares
foram os mais acometidos (66,2%). Houve uma média de duas restrições por laudo médico. Cerca de
14% dos sujeitos possuíam laudos anteriores contendo restrições. O período médio de vigência dos
laudos contendo restrições foi de 13 meses e 79,5% eram definitivos. Os resultados demonstraram
que é elevada a ocorrência de restrições de trabalho dentro da instituição estudada, sendo a restrição
ergonômica a principal (78,6%). Posteriormente, mediante entrevista de 80 trabalhadores com
restrições de trabalho nos últimos 12 meses, verificou-se que 90% eram do sexo feminino e possuíam
uma média de 43 anos. Metade dos entrevistados possuía companheiro, com número médio de filhos
igual a dois e composição familiar de cerca de três pessoas. Em relação à escolaridade, 31,2% dos
sujeitos possuíam ensino fundamental completo, 23,8% ensino médio completo e 12,4% ensino
superior completo. As categorias ocupacionais mais atingidas foram os técnicos em mecânica e em
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necropsia e, dentro da equipe de enfermagem, os auxiliares foram os mais acometidos (61,8%). As
unidades de internação concentraram o maior número destes indivíduos (34%) e 25% dos
participantes foram transferidos de setor após terem recebido a restrição. Houve uma mudança
significativa de turno de trabalho dos indivíduos do período noturno para o administrativo. A média de
tempo de trabalho na unidade e na ocupação foi de 12,4 e 12,8 anos, respectivamente. Em relação
ao tempo de vida que trabalhava, a média foi de 18 anos. Cerca de 19% cumpria uma jornada de 40
horas semanais de trabalho ou mais. Apenas 56,3% dos sujeitos afirmaram utilizar sempre os
equipamentos de proteção individual. Além disso, 80% referiram alguma queixa atual de saúde,
sendo a dor nas costas a mais freqüente (39,1%). Cerca de 14% dos sujeitos afirmaram que não
estava sendo possível acatar as restrições, sendo o motivo principal a elevada demanda de trabalho
da unidade. Em relação à qualidade de vida, as dimensões mais comprometidas foram vitalidade
(média=60,6) e dor corporal (média=62,8). A detecção precoce dos agravos à saúde deve-se
constituir no objetivo permanente dos profissionais, dos serviços e das instituições responsáveis pela
vigilância da saúde do trabalhador.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000358497
Nº de Classificação: 4040
MARTARELLO, Norton de Assumpção. Qualidade de vida e sintomas osteomusculares em
trabalhadores de higiene e limpeza hospitalar. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2005. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BENATTI, Maria Cecília Cardoso
RESUMO: A pesquisa de caráter descritivo, retrospectivo, utilizou-se de questionários já validados
para estudar uma categoria de trabalhadores de um serviço de higiene hospitalar que se expõe a
uma imensa diversidade de riscos ocupacionais. O serviço de assistência à saúde pesquisado foi um
hospital público municipal de urgência, emergência e de ensino. Os trabalhadores analisados são os
agentes de higiene hospitalar, responsável pelo serviço de limpeza e higiene do ambiente. Muito já se
estudou sobre o trabalho, o processo saúde-doença e, a partir da década de oitenta, o ambiente
hospitalar. No entanto, pouco tem sido investigado sobre esses trabalhadores, que desenvolvem
tarefas em todos os locais e setores existentes, na maioria das vezes com baixíssima qualificação,
sem habilitação adequada, sem nenhum treinamento e sem equipamentos apropriados. As atividades
desses trabalhadores geram impactos na condição geral do ambiente. Quando realizadas de forma
inadequada podem se tornar potenciais transmissoras de infecções e de acidentes do trabalho. Os
resultados encontrados confirmam a existência de problemas de saúde e qualidade de vida
principalmente nos segmentos corporais : ombros, região torácica, cervical, lombar, punhos e mãos.
A diferença das médias dos Domínios do SF-36 entre os grupos que apresentaram sintomas
osteomusculares e os sem sintomas, no último ano, revelou significância nos Domínios de
Capacidade Funcional, Dor, Estado Geral de Saúde, Vitalidade e Saúde Mental, podendo-se inferir
que quem apresenta sintomas osteomusculares terá provavelmente diminuída sua qualidade de vida.
Deverão ser objetos de futuras pesquisas medidas para evitar esses problemas, aprimorar a
formação permanente e continuada desses trabalhadores, estabelecer procedimentos e rotinas
seguras, oferecer equipamentos e acessórios adequados e realizar o acompanhamento de sua
saúde.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000377274
Nº de Classificação: 4041
FURLANI, Renata. Padrões do ciclo vigília/sono de mulheres hospitalizadas em serviço de
oncologia ginecológica. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2005. 242 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CEOLIM, Maria Filomena
RESUMO: Mulheres com neoplasia ginecológica ou mamária podem enfrentar distúrbios de sono
durante a hospitalização devido à condição clínica, ao tratamento e ao ambiente hospitalar. Este
estudo teve como objetivos caracterizar o ciclo vigília/sono (CVS) dessas mulheres, bem como a
qualidade subjetiva do sono habitual e durante a hospitalização, e os fatores intervenientes na
qualidade do sono na hospitalização. Participaram 25 mulheres hospitalizadas para tratamento clínico
de neoplasia ginecológica, predominando a neoplasia mamária ou de colo uterino em estádio
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avançado. A coleta de dados compreendeu: dados sócio-demográficos e história da doença, o Índice
de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) referente ao sono habitual e durante a hospitalização, a
identificação de Fatores Intervenientes na Qualidade do Sono na hospitalização e Diário de Sono
(DS) durante três dias consecutivos. Todos os instrumentos foram preenchidos pela pesquisadora. O
tratamento estatístico compreendeu análise descritiva, testes não paramétricos (Spearman, MannWhitney, Wilcoxon e Mc Nemar), e análise espectral dos componentes do CVS. A proporção de
sujeitos que referiam boa qualidade de sono habitual e passaram a apresentar má qualidade de sono
na hospitalização mostrou-se estatisticamente significativa (p < 0,05 ao teste de McNemar). Os
sujeitos com má qualidade de sono na hospitalização relataram maior latência e menor eficiência e
duração do sono, comparados àqueles com boa qualidade. Destacaram-se, como fatores
intervenientes no sono noturno, os cuidados prestados pelos profissionais de saúde ao próprio sujeito
e aos companheiros de quarto. A iluminação excessiva e os sentimentos de medo ou preocupação
também foram referidos, predominantemente por sujeitos com má qualidade de sono. As rotinas de
sono habituais foram afetadas pela hospitalização, segundo 52% dos sujeitos. Houve predomínio do
número de sujeitos que mantiveram CVS regular e potência espectral do componente de 24 horas
significativa na hospitalização (92% e 96% dos sujeitos, respectivamente). Em acompanhamento
posterior, verificou-se que os sujeitos que se mantiveram clinicamente estáveis de dois a seis meses
após a coleta de dados haviam apresentado pontuação global mais baixa no PSQI em ambas as
etapas do estudo, indicando sono de melhor qualidade, bem como componente de 24 horas mais
robusto do CVS, em relação aos sujeitos que evoluíram com piora clínica. Entretanto, esses
resultados não se mostraram estatisticamente significativos. Os achados indicam que a
hospitalização provoca alterações nos padrões de sono habituais dos sujeitos, destacando a
necessidade de planejamento das ações de enfermagem no período noturno, e apontam para o
impacto provocado pela doença na força expressa pelo ritmo de 24 horas, embora tenha
predominado a regularidade do CVS na hospitalização. Sugere-se que as associações da evolução
do quadro clínico com a qualidade do sono e com a potência espectral do componente de 24 horas
sejam investigadas em futuros estudos, com acompanhamento prospectivo e longitudinal dos padrões
de sono de mulheres com neoplasia ginecológica, ampliando o número de sujeitos e a duração da
coleta de dados.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000359051
Nº de Classificação: 4042
NAGAI, Silvana Cappelleti. Terapias complementares e alternativas no processo de cuidar:
análise das representações sociais dos profissionais da rede pública de saúde do município de
Campinas. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2005. 231 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Marcos de Souza
RESUMO: Estudamos a experiência da implantação de métodos terapêuticos tradicionais,
complementares e alternativos na rede básica de serviços de saúde de Campinas. A preocupação
com essas práticas terapêuticas voltou-se em direção da dimensão institucional, dirigida aos
profissionais da saúde da rede básica de serviços de saúde de Campinas. Tivemos como objetivo
focalizar as representações sociais dos profissionais de saúde que trabalham com a abordagem
integral no processo de cuidar procurando avaliar o comprometimento com o desenvolvimento dessa
nova visão, as condições que essas práticas complementares e alternativas foram introduzidas e
sistematizadas no âmbito dos serviços. Sem excluir uma dimensão quantitativa, que procurou
dimensionar alguns aspectos da rede básica de serviços de saúde a partir de uma perspectiva
numérica, o projeto adotou uma postura metodológica essencialmente qualitativa, envolvendo
basicamente as representações sociais de coordenadores de unidades básicas de saúde, assim
como de profissionais assistenciais, médicos e enfermeiros, que adotam uma prática complementar e
alternativa. Para delineação do presente estudo focalizamos os conceitos e práticas de trinta e sete
profissionais na rede básica de serviços de saúde de Campinas no sentido de analisar as
representações desses profissionais, tendo como referência à abordagem integral em saúde. Os
métodos de investigação utilizados foram aqueles produzidos pela investigação etnográfica através
do método da observação participante e das técnicas de entrevistas semi-estruturadas. A atualização
dos trabalhos de pesquisa realizados em diferentes países e no Brasil, vêm comprovando a
importância de refletir sobre as mudanças que ocorrem no processo de cuidar e de ser cuidado frente
a uma nova conceituação, que adota uma postura integral e naturalística diante da saúde e da
doença verificada na área de saúde.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000373258
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Nº de Classificação: 4043
SIMÕES, Cristiane Helena Dias. A produção científica sobre o acompanhamento terapêutico no
Brasil de 1960 a 2003: uma análise crítica. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2005. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRSCHBAUM, Débora Isane Ratner
RESUMO: Este é um estudo bibliográfico que analisa as produções científicas referentes ao tema
acompanhamento terapêutico, a partir de 1960 até 2003, com o objetivo de identificar os temas
emergentes dessa produção e estabelecer o que é o acompanhamento terapêutico para os agentes
dessa prática. Conforme os autores analisados, as iniciativas de reformas psiquiátricas ocorridas no
país possibilitaram o surgimento do acompanhamento terapêutico. Desta forma, a prática do
acompanhamento terapêutico foi introduzida no Brasil a partir de 1960 como atribuição do atendente
psiquiátrico, auxiliar psiquiátrico, amigo qualificado, e a partir dos anos 80 esta prática foi designada
como acompanhamento terapêutico. Realizou-se uma análise crítica da produção científica sobre o
tema acompanhamento terapêutico e com a seleção de cinco temas emergentes. A análise da
produção teórica sobre o acompanhamento terapêutico evidencia uma preocupação dos autores em
estabelecer as funções e os objetivos que marcaram a especificidade das práticas do atendente
psiquiátrico e auxiliar psiquiátrico, cujo trabalho era acompanhar o paciente em seu cotidiano,
enquanto os autores que abordam a prática do acompanhamento terapêutico estão implicados em
formular definições acerca do que é o este trabalho atrelado a uma abordagem teórica. Referente ao
tema a quem se destina o acompanhamento terapêutico, os autores afirmam que a prática do
atendente e do auxiliar psiquiátrico eram composta por psicóticos adultos, que estavam em regime de
internação. Em relação à prática do acompanhamento terapêutico, os autores analisados afirmam
que foi uma prática voltada para os pacientes psicóticos adultos, mas que rapidamente abrangeu
crianças, adolescentes e idosos e outros diagnósticos. As características do profissional que assumiu
a função do acompanhante terapêutico foram mudando em cada período, já que os autores
analisados apontam que para ser atendente psiquiátrico ou auxiliar psiquiátrico não era necessário ter
formação na área psicanalítica. Em relação ao perfil do acompanhante terapêutico, os autores
apontam que a maioria possui formação em Psicologia e destacam a teoria psicanalítica como
embasamento para a compreensão e intervenção no caso. A partir da análise referente às
características das práticas do atendente psiquiátrico, do auxiliar psiquiátrico e do amigo qualificado,
os autores analisados apontam que a principal característica era de uma intervenção realizada em um
ambiente externo à instituição; as características que marcam o acompanhamento terapêutico são:
setting ampliado, diálogo com a família do paciente e trabalho em equipe. No acompanhamento
terapêutico a clínica pode ser realizada em diferentes concepções teóricas e/ ou clínicas que
fundamentam a intervenção do acompanhante terapêutico. Sobre a fundamentação teórica do
trabalho de acompanhamento terapêutico encontramos duas visões, uma, que é a maioria, os autores
se embasam na teoria psicanalítica, e a outra, os autores consideram que é preciso se fundamentar
em diversos campos de saberes para conseguir esta teorização.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000352298
Nº de Classificação: 4044
MIGUEZ, Symone Antunes. Intervenção ergonômica em uma indústria química. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2005. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALEXANDRE, Neusa Maria Costa
RESUMO: As intervenções ergonômicas têm sido realizadas para minimizar os problemas dos
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Neste contexto, esta pesquisa teve por objetivo
realizar uma intervenção ergonômica em uma indústria química da região metropolitana de
Campinas, São Paulo e avaliar os índices de absenteísmo geral, os sintomas osteomusculares e a
qualidade de vida dos trabalhadores. O presente estudo é do tipo transversal, de caráter descritivo,
realizado com 76 trabalhadores do sexo masculino, da área operacional da indústria. Na coleta de
dados foi utilizado um questionário de dados gerais e ocupacionais, o instrumento Nordic
Questionnaire (Questionário Nórdico) sobre sintomas músculo esqueléticos com uma adaptação para
o desenho metodológico deste estudo e o Short Form Health Survey (SF-36) para qualidade de vida.
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Verificou-se os índices de absenteísmo geral dos últimos três meses que antecederam a intervenção
junto ao ambulatório médico da empresa. A análise das atividades baseou-se em um formulário para
registro de soluções ergonômicas. As participações foram voluntárias e os trabalhadores receberam
informações da pesquisadora sobre a intervenção ergonômica e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. No tratamento dos resultados realizou-se análises descritivas das
variáveis dos três instrumentos. Para a análise da relação entre os sintomas osteomusculares nos
últimos três meses e os dados gerais e ocupacionais utilizou-se a Regressão Logística Múltipla. A
média de idade geral dos participantes foi de 35 anos, com escolaridade predominante do ensino
médio (58,7%). A maioria dos trabalhadores (77,6%) relatou não praticar nenhuma atividade física.
Observou-se um elevado percentual de trabalhadores que referiu fazer horas extras (73%).
Constatou-se que o maior índice de absenteísmo nos últimos três meses foi causado por problemas
osteomusculares (48%). Em relação aos sintomas osteomusculares, observou-se que 53% dos
trabalhadores apresentaram sintomas em pelo menos uma área corporal nos últimos três
meses.Verificou-se o comprometimento de diversas regiões corporais, sendo que a mais acometida
foi a coluna lombar (19,7%), que ficou também em primeiro lugar (6,6%) na justificativa por auxílio de
profissional da área de saúde. Notou-se uma distribuição diferenciada de sintomas osteomusculares
por prédio, sugerindo relação com as atividades ocupacionais do trabalhador. Os trabalhadores com
faixas etárias mais elevadas apresentaram menos chance de desenvolver distúrbios músculoesquelético, em qualquer região corporal. O tempo na atividade foi significativo, indicando que
trabalhadores com mais de 36 meses têm quatro vezes mais chance de apresentar problemas
osteomusculares. Comparando-se os participantes com e sem sintomas osteomusculares, verificouse que todos os domínios do questionário de qualidade de vida (SF36) apresentaram índices
menores nos sujeitos que referiram algum sintoma. Diante dos resultados, sugestões como ações
educativas junto aos trabalhadores, a implantação do Comitê de Ergonomia e o desenvolvimento de
um dispositivo para o corte de sacarias fizeram parte das primeiras melhorias ergonômicas
implantadas. Concluiu-se que é de extrema importância dar continuidade a esta intervenção
ergonômica validando as recomendações sugeridas e mensurando a contribuição para a saúde do
trabalhador.As intervenções ergonômicas têm sido realizadas para minimizar os problemas dos
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Neste contexto, esta pesquisa teve por objetivo
realizar uma intervenção ergonômica em uma indústria química da região metropolitana de
Campinas, São Paulo e avaliar os índices de absenteísmo geral, os sintomas osteomusculares e a
qualidade de vida dos trabalhadores. O presente estudo é do tipo transversal, de caráter descritivo,
realizado com 76 trabalhadores do sexo masculino, da área operacional da indústria. Na coleta de
dados foi utilizado um questionário de dados gerais e ocupacionais, o instrumento Nordic
Questionnaire (Questionário Nórdico) sobre sintomas músculo esqueléticos com uma adaptação para
o desenho metodológico deste estudo e o Short Form Health Survey (SF-36) para qualidade de vida.
Verificou-se os índices de absenteísmo geral dos últimos três meses que antecederam a intervenção
junto ao ambulatório médico da empresa. A análise das atividades baseou-se em um formulário para
registro de soluções ergonômicas. As participações foram voluntárias e os trabalhadores receberam
informações da pesquisadora sobre a intervenção ergonômica e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. No tratamento dos resultados realizou-se análises descritivas das
variáveis dos três instrumentos. Para a análise da relação entre os sintomas osteomusculares nos
últimos três meses e os dados gerais e ocupacionais utilizou-se a Regressão Logística Múltipla. A
média de idade geral dos participantes foi de 35 anos, com escolaridade predominante do ensino
médio (58,7%). A maioria dos trabalhadores (77,6%) relatou não praticar nenhuma atividade física.
Observou-se um elevado percentual de trabalhadores que referiu fazer horas extras (73%).
Constatou-se que o maior índice de absenteísmo nos últimos três meses foi causado por problemas
osteomusculares (48%). Em relação aos sintomas osteomusculares, observou-se que 53% dos
trabalhadores apresentaram sintomas em pelo menos uma área corporal nos últimos três
meses.Verificou-se o comprometimento de diversas regiões corporais, sendo que a mais acometida
foi a coluna lombar (19,7%), que ficou também em primeiro lugar (6,6%) na justificativa por auxílio de
profissional da área de saúde. Notou-se uma distribuição diferenciada de sintomas osteomusculares
por prédio, sugerindo relação com as atividades ocupacionais do trabalhador. Os trabalhadores com
faixas etárias mais elevadas apresentaram menos chance de desenvolver distúrbios músculoesquelético, em qualquer região corporal. O tempo na atividade foi significativo, indicando que
trabalhadores com mais de 36 meses têm quatro vezes mais chance de apresentar problemas
osteomusculares. Comparando-se os participantes com e sem sintomas osteomusculares, verificouse que todos os domínios do questionário de qualidade de vida (SF36) apresentaram índices
menores nos sujeitos que referiram algum sintoma. Diante dos resultados, sugestões como ações
educativas junto aos trabalhadores, a implantação do Comitê de Ergonomia e o desenvolvimento de
um dispositivo para o corte de sacarias fizeram parte das primeiras melhorias ergonômicas
implantadas. Concluiu-se que é de extrema importância dar continuidade a esta intervenção
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ergonômica validando as recomendações sugeridas e mensurando a contribuição para a saúde do
trabalhador.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000360475
Nº de Classificação: 4045
TAKEMOTO, Maíra Libertad Soligo. O trabalho de enfermagem em centros de saúde e o modelo
de atenção à saúde no município de Campinas-SP. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2005. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Eliete Maria
RESUMO: O objetivo geral dessa pesquisa é analisar, à luz do referencial teórico da Saúde Coletiva,
o trabalho de enfermagem em Centros de Saúde do município de Campinas inserido em um
momento de transformação do modelo de atenção à saúde impulsionada pelo Projeto Paidéia de
Saúde da Família. Quanto aos objetivos específicos, buscou compreender as mudanças no processo
de trabalho de enfermagem a partir da implementação do Projeto Paidéia. Para isso, utilizou-se a
entrevista semi-estruturada com enfermeiras, auxiliares de enfermagem e coordenadoras de cinco
Centros de Saúde do município, além de observação participante do trabalho de enfermagem nessas
mesmas unidades. A análise dos dados obtidos revelou três categorias centrais de análise:
Transformações no Trabalho de Enfermagem, Necessidades de Saúde e Acolhimento. Cada uma
delas foi discutida e decomposta em estruturas relevantes no sentido de revelar os elementos
constitutivos do processo de trabalho (objeto, finalidade, meios, instrumentos e trabalho em si). A
análise mostrou que a implementação do Projeto Paidéia nas unidades pesquisadas resultou em
transformações no trabalho de enfermagem. No entanto, o processo de trabalho continua tendo
freqüentemente como objeto o corpo biológico individual e as manifestações do seu desgaste,
recortado com os saberes e práticas advindos da Clínica médica, sem reconhecer de fato a
complexidade das necessidades de saúde dos usuários, conseqüentemente logrando pouco sucesso
em sua satisfação. A superação dessas questões é necessária para a reconstrução da intervenção
de Enfermagem em Saúde Coletiva na produção de serviços de saúde que tenham como objeto os
perfis epidemiológicos do coletivo e consigam alcançar a finalidade de transformar esses perfis.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000373311
Nº de Classificação: 4046
SANTOS, Débora de Souza. Ações intersetoriais de educação e saúde: entre teoria e prática.
Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2005. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mauro Antônio Pires Dias da
RESUMO: O trabalho centrou-se no estudo de um projeto intersetorial desenvolvido por uma Escola e
uma UBS da cidade de Campinas, tendo como desafio fundamental analisar, a partir dos discursos
dos atores sociais envolvidos, quais as aproximações e limitações de suas práticas com as
respectivas propostas políticas oficiais de Educação e Saúde. Utilizou-se como referencial
metodológico para análise dos discursos a noção de representação social de Moscovici, como forma
de saber construído a partir das relações cotidianas individuais e sociais inseridas no coletivo. Assim,
resgatamos nas falas dos sujeitos as percepções, conceitos e vivências relacionados às práticas
intersetoriais, buscando correlacioná-las ao discurso formal das políticas a este respeito. A partir do
estudo do discurso institucional das políticas a respeito das concepções de saúde e educação foi
possível identificar que, no Brasil, ambos são constitucionalmente tidos como direitos fundamentais
do cidadão, sendo de responsabilidade do Estado a criação e desenvolvimento de políticas que visem
à promoção da saúde e a educação orientada para o exercício pleno da cidadania dos brasileiros.
Além disto, o discurso formal evidencia a proposição de parcerias entre os setores para alcance
destas metas, conforme análise dos princípios fundamentais do SUS e do programa Paidéia de
Saúde da Família da cidade de Campinas. O estudo empírico, realizado mediante entrevistas semiestruturadas com os sujeitos (profissionais de saúde e educação), buscou contrapor teoria e prática, a
fim de levantar os principais avanços, perspectivas e limitações referentes a intersetorialidade. Ao
estudar as falas dos sujeitos evidenciou-se que ainda prevalece entre eles uma explicação unicausal
do processo saúde-doença, bem como a priorização de atendimentos médicos e individuais.
Identificou-se ainda a prática cotidiana de ações educativas verticalizadas e fragmentadas, baseadas
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na transmissão "acabada" de conhecimentos. Houve também a conclusão de que os professores,
pais e crianças não participaram de todo o processo do trabalho, ocupando duas funções centrais:
apontar os problemas e receber as ações educativas do "pessoal do posto". No entanto, o trabalho
multidisciplinar de saúde, a preocupação com a realidade escolar na construção do projeto e a busca
por desenvolver um trabalho intersetorial sistematizado e contínuo entre Escola e UBS demonstraram
significativos avanços no desenvolvimento do referido trabalho intersetorial, visando à promoção da
saúde.

Acesso ao texto integral: http://libdigi.unicamp.br/document/?code=vtls000377260
Nº de Classificação: 4047
BASTOS, Silvana Kempfer. O aluno de enfermagem em situação de prática: uma abordagem do
aprender cuidar centrado na convivência do cuidado. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Vera Regina Real Lima
RESUMO: Este trabalho fundamenta-se na Prática Assistencial, desenvolvida com Acadêmicos de
Enfermagem do 5° período da Universidade de Cruz Alta, em seu primeiro contato com o Estágio
Curricular na Unidade de Internação do Hospital Santa Lúcia em Crua Alta no mês de abril de 2001.
Com objetivo de observar a adaptação do acadêmico em campo prático, sua vivência cotidiana, seu
comportamento é a determinante do processo de adaptação num total de cento e vinte horas/aula.
Vários sentimentos, em contato com a prática profissional no ambiente hospitalar se manifestam por
meio da angústia, medo, frustração, insegurança, alegrias, solidariedade, auto-conhecimento e auto
questionamento,tanto em relação à equipe, como em relação ao paciente, familiares e demais
pessoas que convivem neste complexo, atingem o Estagiário. Essa convivência delimitou atitudes,
aparou arestas, e provocou decisões e amadurecimentos no grupo e para a vida, refletindo no
cotidiano profissional e pessoal e no exercício de sua cidadania. A observação da realidade
desenvolveu-se por meio de convívio direto com os acadêmicos, entrevistas, e diálogo informal,
sendo registrados os dados através de instrumentos para coleta de dados. Os dados coletados nos
mostram que há uma certa dificuldade de adaptação do acadêmico em campo de estágio devido à
complexidade do ambiente hospitalar, porém, houve expressivo crescimento pessoal e profissional
durante a trajetória percorrida.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0475.pdf
Nº de Classificação: 4048
SILVA, Maira Tellechêa da. Controle social e participação popular na política de saúde:
ação/intervenção de enfermagem junto a um Conselho Local de Saúde, Chapecó-SC. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SPRICIGO, Jonas Salomão
RESUMO: A presente pesquisa teve por objeto a ação de um Conselho Local de Saúde no município
de Chapecó-SC. O objetivo geral foi compreender a percepção de Controle Social e o processo de
construção da participação popular na Política de Saúde no município de Chapecó. A perspectiva foi
contribuir para a construção de alternativas de qualificação deste conselho, podendo possibilitar uma
intervenção na Política de Saúde do Município, o que pode garantir a efetiva participação do mesmo
no controle social. Neste trabalho, refleti sobre os direitos dos usuários do SISTEMA ÙNICO DE
SAÚDE e sua participação nas discussões sobre as ações prioritárias a serem implantadas no seu
espaço de inserção. Para compreender a realidade estudada, utilizei como instrumento de pesquisa a
análise documental, a entrevista e a realização de encontros com o Conselho Local de Saúde da
Policlínica Cristo Rei e com o Conselho Municipal de Saúde. Os sujeitos entrevistados foram os
conselheiros locais da Policlínica Cristo Rei. A partir do estudo, percebi que houve muitos avanços no
trabalho realizado com este Conselho Local de Saúde, em especial a garantia de participação em
alguns espaços de discussão da Política de Saúde no Município de Chapecó. No entanto, alguns
limites ainda são identificados, como a necessidade de qualificação na relação entre os diversos
espaços de inserção popular, bem como a dificuldade de acesso a informações que fortaleçam sua
intervenção nas políticas públicas.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0476.pdf
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Nº de Classificação: 4049
KLEIN, Taise Costa Ribeiro. A prática da terapia intravenosa: uso de cateteres e suas implicações.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 231 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Aborda os temas básicos de conhecimento ao profissional, em especial ao enfermeiro que
trabalha com cateter venoso e terapia intravenosa, retratando a realidade encontrada, fazendo
recomendações e sugestões sobre o tema, levando ao leitor, além de uma reflexão sobre a sua
prática, conquistar um pouco mais do saber necessário ao seu dia a dia no hospital. O estudo foi
realizado em um hospital escola de Santa Catarina, num período de quatro meses, em todos os
pacientes em uso de cateter venoso por um período igual ou superior a 24 horas, internados em três
unidades clínicas, duas unidades cirúrgicas e na Unidade de Terapia Intensiva de adultos. Foi
aplicada uma ficha de coleta de dados, e observação direta diária de todas as variáveis em cada
paciente. Estão descritos os aspectos referentes ao cateter venoso e suas implicações relacionadas à
idade, sexo, tempo de internação, diagnóstico médico, tipo de cateter utilizado, local de punção, tipo
de curativo, tempo de permanência dos equipos, tempo de permanência dos cateteres, estado do
local no momento da retirada. A população alvo foi composta de 718 pessoas, sendo 430 do sexo
masculino e 288 do sexo feminino. O tempo de internação foi superior a 168 horas (7 dias) para
76,88% dos pacientes submetidos ao uso de cateter venoso. Foram avaliados 2240 cateteres, sendo
261 cânulas metálicas, 1815 cânulas flexíveis, 156 cateteres venosos centrais e 08 dissecções
venosas. O tempo de permanência dos cateteres variou entre 1 (32,23%) e 25 dias (1,11%). A média
de punções por paciente foi 16, tendo como quantidade mínima 3 punções e máxima 43 punções e
desvio padrão de 6,88. O antebraço esquerdo foi o local de maior índice de punções (36,42%). O
material mais utilizado para curativo foi micropore (51,53%). Apresentaram intercorrências nos
curativos, 462 cateteres, sendo a mais freqüente, a presença de sujidades (198), seguida pelo fato de
estar descolado (177), e a presença de umidade (76). Apresentaram intercorrência no local após a
retirada do cateter, 428 locais, com eritema (48,83%), soroma (33,17%%), hematoma (12,38%),
purulência (4,43%) e secreção serosa (3,27%). Como agentes etiológicos responsáveis pelas
infecções em corrente sanguinea foram encontrados o Staphylococcus sp (48,78%), Staphylococcus
aureus (17,07%), Pseudomonas (7,31%), Enterococcus (4,87%), Klebsiella e Enterobacter (4,87%),
Acinetobacter (4,87%), Escherichia coli (2,43%), Proteus mirabilis (2,43%) e Providenciae sp
(2,43%). As doenças do aparelho digestivo, do aparelho circulatório e do aparelho respiratório,
superaram os outros diagnósticos médicos. É feita uma apresentação geral dos resultados de cada
uma das unidades acompanhadas, separadamente. Como contribuição ao cuidado, são sugeridas
estratégias para prevenção de infecções relacionadas a cateteres, recomendações úteis no momento
de punção venosa periférica, proposta de diagnósticos das complicações locais da terapia
intravenosa e relacionados os aspectos éticos envolvidos na punção venosa.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4050
GIRONDI, Juliana Balbinot Reis. A vivência da enfermeira enquanto cuidadora de um familiar
com diagnóstico de câncer. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RADÜNZ, Vera
RESUMO: Trata-se de um estudo que objetivou explorar os significados e vivências das enfermeiras
quando as mesmas convivem com o processo de câncer em sua família. Trata-se de um estudo
qualitativo, do tipo participante, em que se utiliza o referencial Humanístico de Paterson & Zderad e
de outros autores. Como instrumento, utilizou-se uma entrevista semi-estruturada com quatro
enfermeiras, por isso, o trabalho foi desenvolvido em dois momentos distintos, porém interligados. Em
um deles, foi propiciado um momento de reflexão individual para as enfermeiras, identificando o
significado atribuído pelas mesmas ao vivenciar o câncer em sua família, tendo em vista o impacto
desta vivência em sua atuação profissional. Para que isso fosse possível, aplicou-se o Processo de
Enfermagem de Paterson & Zderad. Em um segundo momento, foi realizado um encontro em grupo
para que as enfermeiras identificassem e analisassem as expectativas, necessidades e valores em
relação à vivência com o câncer em sua família, detectando e refletindo sobre os aspectos da prática
dos enfermeiros no cuidado a pacientes com esta patologia - no caso - seus próprios familiares. A
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análise qualitativa dos dados foi feita de acordo com o sugerido por Bardin (1977) e, através da
análise desses dados, emergiram três categorias de relevância: o ser enfermeiro frente ao processo
de câncer, os enfrentamentos frente ao processo de câncer e as repercussões para a Enfermagem.
Os resultados obtidos permitiram analisar os sentimentos das enfermeiras no cuidado ao seu familiar
com diagnóstico de câncer, bem como a importância do cuidado humanizado e qualificado a esse tipo
de paciente. Pelos resultados foi possível identificar a necessidade de se criar grupos de apoio para
os cuidadores, de ouvir o paciente e sua família durante todo o processo da doença e de perceber
que a Enfermagem ainda necessita de mudanças comportamentais para tornar-se mais participativa,
instrumentalizada e consciente a respeito da situação do paciente com câncer.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0477.pdf
Nº de Classificação: 4051
AMORIM, Ducilene Vilarins. As representações sociais de alunos da graduação em enfermagem
sobre a profissão. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2004. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Trata-se, a presente dissertação, de uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, utilizando
como referencial Teórico-Metodológico a Teoria das Representações Sociais, enfocando a
abordagem estrutural que salienta as estruturas núcleo central e elementos periféricos. O objetivo
deste estudo foi analisar como se constituem as representações sociais da enfermagem no universo
dos estudantes da Graduação de Enfermagem para melhor compreender como estas representações
estão se (re) produzindo. O trabalho foi desenvolvido junto aos estudantes da primeira fase do Curso
de Enfermagem da UFSC e os dados foram coletados em 2004, por meio de cartazes e textos
produzidos pelos alunos na disciplina e o desenvolvimento de uma Oficina de criatividade,
sensibilização e investigação. Os dados foram tratados com base no método de análise de conteúdo
de Bardin (1977), centrando na análise das relações sugerida por Minayo (2000), e apontaram três
categorias de análise, quais sejam: As representações sociais dos estudantes sobre a Enfermagem;
As representações sociais da sociedade sobre a Enfermagem na percepção dos estudantes; Como a
academia mostrou a Enfermagem para os estudantes nessa primeira fase do curso. Cada categoria
apresentou duas subcategorias, a saber, núcleo central e elementos periféricos, que, por sua vez,
desdobraram-se em categorias temáticas. A discussão dos resultados evidenciou a Enfermagem
como objeto social e a necessidade do auto-conhecimento como primeiro passo para uma tomada de
posição frente a representação social da profissão no sentido de buscar sua transformação.
Demonstrou também o importante papel que a academia tem nesse processo de alteração ou
manutenção de uma representação social e confirmou a teoria do núcleo central no que se refere a
sua estabilidade e a sua resistência a mudanças. O processo de reflexão acerca dessas evidências
oferece instrumentos que podem subsidiar as almejadas mudanças na representação social da
Enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4052
SANDRI, Juliana Vieira de Araújo. Uma política de saúde para a população idosa no município de
Itajaí (SC). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2004. 237 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: A tese parte da necessidade de ações de saúde específicas para a população idosa de
Itajaí (SC), fenômeno detectado pela pesquisa do perfil multidimensional do idoso do município. Foi
construída uma proposta utilizado o Welfare State - Estado de Bem-Estar Social ou Estado protetor.
Teve o objetivo de propor subsídios para a operacionalização de políticas públicas incluindo em seus
programas estratégias de atendimento de saúde específicas ao idoso, ainda não contemplado no
Plano Municipal de Saúde. Dada a perspectiva de rápido processo de envelhecimento populacional
do país, impõe-se desenvolver políticas sociais que possibilitem o envelhecimento saudável. Vários
são os instrumentos que indicam e garantem essa necessidade: a Constituição da República
Federativa do Brasil (art. 3º e art.197º); na declaração dos Direitos Humanos; a lei 8.842 e o Decreto
nº 1.948, que a regulamenta, e a Portaria nº 1.395/GM, que define a Política Nacional de Saúde do
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Idoso, acrescido do recente Estatuto do Idoso. Para responder a questão de pesquisa de como o
Estado de Bem-Estar Social da população idosa pode ser contemplado numa estratégia de
operacionalização de políticas públicas de saúde de um município, foi necessário buscar informações
locais que direcionassem a resposta. Tais informações foram representadas na forma de diagrama, o
qual possibilitou visualizar todas as ações desenvolvidas, além de demarcar no mapa geográfico do
Município a distribuição dos serviços públicos de saúde existentes, permitindo identificar a
capacidade municipal instalada. Com essas bases para arquitetar a proposta, formou-se um grupo de
trabalho composto por representantes convidados de órgãos governamentais e não-governamentais
da municipalidade, naquele momento envolvidos com a questão do idoso. Convém ressaltar que
houve a necessária reflexão do referencial teórico proposto, do resultado da pesquisa de perfil dos
idosos no Município e dos propósitos e objetivos de construir a referida proposta. A proposta
preliminar foi submetida a um painel de sete peritos em política de saúde, cujos pareceres e
sugestões acatados quando guardavam consenso, para retificação e aperfeiçoamento da proposta,
feitos pela pesquisadora e submetidos de volta ao grupo de trabalho que a validou finalmente. A
proposta de inclusão de atendimento de idosos com ações específicas nos programas de saúde já
existentes ficou assim composta: a) programa saúde da mulher, da criança e da idosa; b) programa
saúde da família; c) programa de doenças crônicas; d) programa de DSTS- HIV/Aids; e) programa de
saúde mental; f) programa de saúde bucal; g) programa de reabilitação e habilitação. Além das ações
específicas para os idosos inseridas nesses programas de saúde, também foi construída uma
estratégia de operacionalização através da tecnologia da informação e da intersetorialidade,
desenhado um fluxograma de atendimento do idoso na UBS. O processo dessa construção se
fundamenta nos procedimentos de pesquisa metodológica com abordagem construtivista que
possibilitou tal resultado. Construir uma proposta de política de saúde para população idosa significa
reconhecer os seus direitos de cidadania, tornando-a visível à sociedade, e cabendo ao Estado
protetor desenvolver políticas sociais de eqüidade, universalidade e integralidade a todos os seus
cidadãos, independente da idade.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0473.pdf
Nº de Classificação: 4053
NATIVIDADE, Maria Salete Lopes. Os estressores decorrentes do processo de viver de pessoas
com doença arterial coronariana. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise M. Guerreiro Vieira da
RESUMO: A condição crônica estabelece o surgimento de estressores decorrentes da relação entre a
pessoa e o ambiente, exigindo suprimento de suas demandas. Este estudo, de cunho qualitativo, do
tipo Convergente-Assistencial, teve como objetivo conhecer os estressores decorrentes do processo
de viver de pessoas com doença arterial coronariana (DAC). Foi desenvolvido no setor de
hemodinâmica de um hospital de ensino do município de Florianópolis, orientado pelo referencial
teórico de Lazarus e Folkman (1984). Integraram-no treze pessoas com DAC, de ambos os sexos, na
faixa etária entre 34 e 69 anos, sendo a maioria aposentados que realizaram cateterismo cardíaco na
instituição. Os dados foram coletados em cinco reuniões do grupo de convivência. A partir deste
grupo, selecionaram-se três pessoas para consultas de enfermagem e seis para entrevistas,
buscando aprofundamento das informações. Os dados foram registrados através de gravação em fita
cassete e, posteriormente, transcritos. A análise incluiu a leitura e releitura das transcrições,
codificação, categorização e interpretação dos dados. Os resultados identificaram as seguintes
categorias: perdas na capacidade física, no trabalho, nos relacionamentos sociais, no prazer de fumar
e no prazer da alimentação; ameaças, relacionadas ao medo da morte, à preocupação com o futuro,
ao temor de realização da cirurgia; e desafios, relacionados ao seguimento do tratamento: tomar
medicamento, fazer acompanhamento médico, exames e internações, fazer dieta e exercícios físicos
e realizar cirurgia cardíaca. Para os integrantes, as perdas relacionadas à capacidade física
restringem as atividades diárias, comprometem sua autonomia, gerando dependência e limitação no
cotidiano. Compromete também seu trabalho e as relações sociais, pois afeta seu papel na família e
na sociedade.Ter que abandonar algo que dá prazer, como o prazer de fumar e o prazer na
alimentação, afetam seu viver. Os integrantes do estudo consideram a DAC como ameaça pela
percepção da fragilidade e dependência do desempenho de um órgão e a possibilidade do
afastamento das pessoas que amam. A ameaça envolve a perda do controle e a imprevisibilidade de
algo vir acontecer, representada pelas complicações a que estão sujeitos e pela necessidade de
manter o compromisso no âmbito da família, do trabalho e consigo mesmo. A DAC, como desafio de
seguir o tratamento, é referido como a necessidade de assumir novos hábitos, arcar com custos
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financeiro, buscar recursos e encarar o surgimento de efeitos colaterais dos medicamentos. O
acompanhamento médico, exames e internações demandam tempo e energia para manter todos os
compromissos, além da exposição a risco e dependência de cuidados profissionais. Fazer dieta e
exercício é percebido como desafio por requerer novos conhecimentos, mudanças de hábitos e
crença num futuro bem-estar. Os estressores decorrentes da DAC provocam impacto, impondo
mudanças significativas no estilo de vida e no cotidiano na vida das pessoas.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0480.pdf
Nº de Classificação: 4054
BENEDETTI, Tânia R. Bertoldo. Atividade física: uma perspectiva de promoção da saúde do idoso
no município de Florianópolis. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. 220 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: A pesquisa teve como objetivos verificar a relação entre o nível de atividade física e as
condições de vida e saúde dos idosos residentes em Florianópolis, SC e propor diretrizes para
programas e ações públicas de atividades físicas voltadas à população idosa. A amostra, do tipo
probabilística com seleção aleatória estratificada por setor censitário, distrito e sexo, totalizou 875
idosos, com média de idade de 71,6 anos (dp=7,9). Os dados foram colhidos por IPAQ (Questionário
Internacional de Atividades Físicas) e analisados, associados aos da pesquisa de Perfil dos Idosos de
Florianópolis, SC, obtidos por BOAS (Brazilian Old Age Schedule). Incluem dados complementares
aqueles obtidos em programas de idosos de municípios europeus e aqueles relativos aos serviços
existentes em Florianópolis. A análise pela Associação de Correspondência Múltipla considerou as
variáveis de condição de vida e saúde e variável atividade física (AF) semanal em dois níveis: idosos
menos ativos (menos de 150 minutos); idosos mais ativos (150 minutos ou mais). Resultados: 59,3%
eram os idosos mais ativos, sendo os homens mais ativos no domínio do lazer, enquanto as
mulheres, nas tarefas domésticas. A maioria residia com o cônjuge e em 18,3% deles ainda
trabalhavam. A situação econômica atual, segundo a maioria, era melhor do que quando tinham 50
anos de idade e 36,9% diziam o que ganhavam dava na conta certa para suas necessidades básicas.
Os mais ativos relataram estar mais satisfeitos com a vida. Quanto à percepção de sua saúde,
consideravam boa ou ótima, embora 71,1% relatassem problemas de saúde, 73,0% usavam
medicamentos, 77,5%, óculos e 71,1%, próteses. Entre Atividades da Vida Diária e Saúde Mental
(indicadores de demência e depressão), a associação foi evidente entre os mais ativos sendo mais
independentes e tendo menos indicadores negativos de saúde mental. A utilização dos recursos
socais disponíveis recaiu principalmente nas atividades de lazer em 18,5%, seguida de participação
em grupo de convivência em 12, 1%, sendo mais utilizados pelos idosos mais ativos. As
necessidades e problemas que mais os afetavam, segundo sua percepções eram: econômicos, de
saúde e de segurança. Em cinco programas de AF para idosos observados em municípios europeus,
o comprometimento do governo local era presente no desenvolvimento desses programas na atenção
à necessidades da população idosa em diversas áreas. Conclusão: de posse do diagnóstico do perfil
de idosos de Florianópolis, do exemplo europeu, e do atual quadro de recursos disponibilizados de
AF para idosos em Florianópolis, foi esboçada uma proposta de diretrizes para a formulação de
política pública de AF à população em questão com vistas à promoção do processo saudável e ativo
do envelhecimento que imprima qualidade de vida e senso de bem estar e felicidade dos residentes
idosos florianopolitanos. Tal proposta vislumbra uma rede articulada com coordenação unificada de
programas, reordenando os já funcionantes acrescidos de outros necessários segundo o diagnóstico
atual, com vistas à operacionalização do uso racional dos recursos disponíveis à promoção de AF,
essencial ao envelhecimento saudável do idoso no Município de Florianópolis.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4055
WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini. O cuidado às famílias de portadores de transtorno mental
no paradigma da desinstitucionalização. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2004. 277 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
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RESUMO: No processo de desinstitucionalização a família tem sido vista nos últimos anos como
aliada; porém é preciso oferecer a essas famílias condições para que possam manter seu familiar
desinstitucionalizado. Para isso tornam-se necessários profissionais e serviços com propostas
adequadas de cuidado à família. Esta pesquisa tem por objetivos: identificar nos estudos de
enfermagem e medicina sobre família e desinstitucionalização os caminhos para orientar o cuidado a
famílias de portadores de transtornos mentais; caracterizar o perfil dos estudos sobre
desinstitucionalização e família; apreender as grandes categorias que emergem da temática
analisada; compreender e apontar as proposições teóricas e metodológicas indicadas pelos autores
para cuidar das famílias e apresentar uma proposta de cuidados à família. Trata-se de um estudo
bibliográfico, que analisou 41 publicações (quatro teses, 12 dissertações e 25 artigos) divulgadas no
período de 1981 a 2001. A análise de conteúdo de Bardin foi a técnica de análise dos dados utilizada.
Na análise observou-se que 21 estudos apresentaram o conceito de família e 23 o de
desinstitucionalização. Os objetivos dos estudos analisados apresentaram quatro vertentes: a
convivência da família com o portador de transtorno mental; o pensamento dos profissionais/equipe
sobre família; as práticas e intervenções realizadas junto às famílias; e a mudança de paradigma. Os
referenciais teórico-metodológicos que mais se destacaram foram os grupos e a fenomenologia. A
partir da análise realizada nos resultados dos estudos foi possível chegar a três categorias temáticas:
a família e o processo de desinstitucionalização; o profissional enquanto agente da
desinstitucionalização; e a necessidade da reforma psiquiátrica brasileira. Com as sugestões de
cuidado apresentadas pelos autores foi possível chegar a algumas considerações: Famílias...Cuidálas é preciso; Saber cuidar: o cuidado interdisciplinar à família do portador de transtorno mental;
Profissionais de saúde mental: do cuidado banal ao cuidado essencial; e Reinserção social: o resgate
da cidadania do portador de transtorno mental. Todo o trabalho desenvolvido nessa pesquisa,
juntamente com restante do material analisado, subsidiou a proposta de cuidado às famílias. Esse
estudo mostrou a realidade das famílias que convivem com portador de transtorno mental e ofereceu
aos profissionais da área de saúde elementos para formularem seus próprios referenciais teóricos e
metodológicos a partir das reflexões aqui apresentadas. A partir dos resultados encontrados pode-se
destacar que ter como cliente a unidade da família é diferente de ter como cliente o indivíduo, e que
cuidar da família é diferente de envolvê-la no tratamento. Por isso é difícil mudar essa estrutura
calcada na institucionalização. Porém acredito que com propostas adequadas para cuidar da família,
estendendo-se a atenção à comunidade, essa realidade pode ser mudada. No entanto, os resultados
deste estudo podem fazer com que os profissionais da área de saúde, especialmente os da saúde
mental, tenham um novo olhar para a família do portador de transtorno mental, assim como para as
novas propostas de assistência em saúde mental - fundamentada nos pressupostos da
desinstitucionalização - que envolvam a família. Com isso é possível haver uma mudança de
paradigma, deixando-se para trás a imagem da família que somente abandona, segrega, e não tem
relações afetivas com seu familiar doente.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4056
SIEBERT, Eli Rodrigues Camargo. Incorporação da filosofia de atendimento da maternidade de
um hospital universitário, pelos profissionais de saúde do centro obstétrico. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUB, Maria Bettina Camargo
RESUMO: Este trabalho é um estudo exploratório descritivo, desenvolvido no centro obstétrico da
Maternidade de um Hospital Universitário com os diversos profissionais que compõem a equipe de
saúde deste setor. O seu objetivo foi conhecer as ações consideradas importantes pelos
profissionais de saúde na assistência à mulher parturiente/família a partir dos pressupostos da
Filosofia de Atendimento da Maternidade. Foi fundamentado na Teoria Humanística de Paterson e
Zderad. Os dados foram coletados a partir da relação dialógica que envolveu encontros - entrevista
semi-estruturada - presenças, relacionamentos, chamados e respostas - observação participante e a
escuta sensível e categorizados tendo como foco a humanização do parto. A vivência do diálogo
levou os profissionais de saúde a refletirem sobre o processo vivenciado. Valorizou tanto as
experiências positivas quanto as experiências negativas ao utilizar uma Filosofia de Atendimento,
possibilitando o reconhecimento de práticas que humanizam e práticas que desumanizam a
assistência, como por exemplo a valorização das necessidades da mulher parturiente/família,
transformando a relação Eu-Tu em Nós ou pela incoerência de discurso com a prática não
respeitando a decisão da mulher pela posição no período expulsivo do parto. Destacou a informação,
a orientação, o apoio/suporte, a interação da parturiente com os profissionais de saúde/família e o
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respeito aos princípios de autonomia e solidariedade como elementos essenciais no processo de
humanização do parto. Neste sentido destaco a importância de realizar a assistência norteada pelo
referencial adotado, pois a humanização do cuidado à mulher parturiente/família requer a valorização
da intersubjetividade, a presença genuína do profissional de saúde, do estar com, objetivando nutrir o
estar melhor e o vir a ser mais desenvolvendo uma assistência consciente e reconstruindo o
conhecimento e a prática assistencial.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4057
THOFEHRN, Maira Buss. Vínculos profissionais: uma proposta para o trabalho em equipe na
enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2005. 318 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: Existem várias pesquisas que apontam para a necessidade da equipe de enfermagem se
consolidar através da reflexão da dinâmica das relações grupais, desenvolvendo assim as
capacidades intra e interpessoais dos trabalhadores. Assim, me senti instigada a aprofundar os
estudos sobre a dimensão da subjetividade no trabalho e construir um Modelo para o trabalho em
equipe na enfermagem. Desta forma, optei pela utilização de uma metodologia qualitativa, inspirada
na corrente construtivista, especialmente, na Teoria da Atividade de Leontiev, que corresponde ao
desdobramento das idéias básicas de Vygotsky, na qual à relação pessoa-mundo, é construída
historicamente e mediada por instrumentos. Para teorizar acerca das relações interpessoais
estabelecidas no trabalho em equipe, foi preciso agregar as idéias de Kurt Lewin, Will Schutz e
Pichon-Rivière, quanto à dinâmica e movimento dos grupos. O conjunto desses estudiosos formou a
matriz teórica do presente estudo e auxiliaram durante todo o processo investigativo para a
compreensão da temática delimitada pela questão norteadora: como os conhecimentos teóricos da
dinâmica das relações interpessoais grupais podem contribuir para a construção de um modelo que
favoreça o trabalho em equipe e o estabelecimento de vínculos profissionais, que conduzam a uma
práxis crítica, reflexiva e participativa na enfermagem? Visando atender a confiabilidade na pesquisa,
foi adotada a triangulação na obtenção dos dados, mediante a utilização de três técnicas,
subdividindo a coleta de dados em três etapas. A primeira e a segunda etapas, além de contribuir na
formulação do Modelo, auxiliaram a contextualizar a temática em questão. Na primeira etapa, fase de
entrevista, contei com a participação de doze enfermeiras, todas formadas há mais de cinco anos,
utilizando a entrevista semi-estruturada, para identificar a percepção das mesmas acerca das
relações interpessoais na equipe de enfermagem. Na segunda etapa, fase de observação,
acompanhei três grupos de trabalho com realidades bem distintas, no qual por observação simples
verifiquei o processo de trabalho de cada equipe de enfermagem quanto à dinâmica das relações. A
terceira e última etapa constou da fase de construção, na qual foi formado um grupo focal para a
elaboração do Modelo para o trabalho em equipe, do qual fizeram parte oito enfermeiros, um auxiliar
de enfermagem e um acadêmico de enfermagem. A análise dos dados ocorreu durante todo o
processo de coleta de dados, o que possibilitou a realização de uma síntese do processo reflexivo
dos conceitos propostos, a partir das três técnicas utilizadas, dando-lhe um formato sistematizado e
lógico, para responder à questão norteadora deste estudo com a construção de um Modelo para o
trabalho em equipe na enfermagem. Os dados, porém, me levaram para além do Modelo
propriamente dito, sendo inserido, então, como uma ferramenta mediadora para a proposição da
Teoria dos Vínculos Profissionais, que corresponde a um conjunto de conceitos e estratégias gerais,
flexíveis e interdependentes, interligando a referência do grupo de trabalho, a subjetividade, as
pessoas, a formação da equipe com seus determinados papéis, além de relacionar as regras
intragrupo, estabelecidas e assumidas pelos próprios participantes da equipe, com as regras
instituídas pelos serviços de saúde, a divisão do trabalho, as necessidades da comunidade e a
inserção da temática estudada no contexto sócio-cultural.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0483.pdf
Nº de Classificação: 4058
SOUZA, Lúcia Nazareth Amante de. Perspectivas do agir comunicativo implícitas no discurso da
enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2005. 289 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
DUTRA, Delamar José Volpato
RESUMO: O processo comunicacional em enfermagem constitui um tema de interesse, pois por meio
de seu estudo é possível o desenvolvimento da racionalidade comunicativa e resgatar a subjetividade
dos sujeitos. Este estudo tem como objetivos identificar a ação de enfermagem no discurso das
autoras de enfermagem que revelam as pretensões de verdade e justiça; e refletir sobre o modo
como a enfermagem pode superar a noção tecnicista resgatando os valores de verdade e justiça no
agir comunicativo. A opção metodológica se faz pela pesquisa qualitativa documental de artigos
publicados em periódicos de enfermagem, entre 1990 e 2002, sendo selecionados 112 textos para
análise. Por meio da análise de conteúdo são evidenciadas três categorias: "o cuidado de
enfermagem como ação estratégica"; "fundamentação do conhecimento"; "o agir comunicativo em
enfermagem", que compõem o mundo de relações entre os sujeitos que buscam por ajuda e aqueles
que se dispõem a ajudar. A dominação instrumental sobre a organização dos serviços revela, na
categoria "cuidado de enfermagem como ação estratégica", a dominação pelo conhecimento,
normatizada e controlada nos serviços de saúde, cujo reflexo se observa pelo predomínio dos
aparatos tecnológicos e na tecnologia que dividem o espaço que os sujeitos ocupam em busca de
soluções para situações problematizadas de saúde. A "fundamentação do conhecimento de
enfermagem" remete para a noção de aprendizagem e a presença do observador, que viabilizam o
desenvolvimento moral que transforma e diferencia as atitudes e comportamento, pois permite a
solução consensual de conflitos de ação moralmente relevantes. A possibilidade de argumentação
permite avançar em conhecimentos teóricos, práticos e morais que renovam a linguagem e superam
as dificuldades e os erros de compreensão. O "agir comunicativo em enfermagem" apresenta a
comunicação como a mobilização humana voltada para a organização de grupos sociais que se
formam com o intuito de promover, manter e preservar a saúde e com a compreensão dos modos
como os sujeitos percebem e expressam suas emoções e sentimentos. Ao aproximar a Teoria da
Ação Comunicativa da arena do serviço de enfermagem, onde se encontra o mundo vivido do sujeito
com o mundo social das relações e com o mundo instrumental do cuidado à saúde, cada vez mais
munido de recursos tecnológicos e tecnologias, permite uma compreensão filosófica dos paradoxos,
das contradições da modernidade e, principalmente, fundamentar a necessidade de ser-mais em uma
relação. Os pressupostos de Habermas estão identificados quando as Enfermeiras entendem a
interação como um momento no qual os valores, as crenças e o conhecimento dos sujeitos, tanto dos
profissionais quando do usuário/família dos serviços de saúde, são compreendidos e respeitados.
Neste sentido, o sujeito capaz de falar e agir pode participar de um discurso, problematizar qualquer
asserção e manifestar suas atitudes, necessidades e desejos durante um encontro no qual participa
argumentativamente. Confirma-se assim a tese de que a ação comunicativa é uma das possibilidades
para a realização da emancipação humana, pois resgata a subjetividade e a capacidade de ser-mais
em uma relação.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4059
MADUREIRA, Valéria Silvana Faganello. A visão masculina das relações de poder no casal
heterossexual como subsídio para a educação em saúde na prevenção de DST/aids.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 312 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: Trata-se de um estudo desenvolvido com o objetivo de compreender as relações de poder
no casal heterossexual a partir da perspectiva do homem, bem como suas vinculações com a
prevenção de aids. Para tanto, dez homens de orientação heterossexual que vivem relações afetivosexuais duradouras - legalmente formalizadas ou não -, em co-habitação com a companheira e que
têm pelo menos o nível fundamental de instrução participaram. As proposições de Foucault sobre
relações de poder e constituição da subjetividade formaram as bases teórico-filosóficas que deram
sustentação a este estudo qualitativo, que tomou a Pesquisa Convergente-Assistencial - PCA - como
referencial metodológico. Os dados foram coletados através de discussões de grupo desenvolvidas
no decorrer de seis encontros, nos quais foram abordadas diversas temáticas relacionadas com
sexualidade e DST/aids. Os encontros de grupo integraram uma iniciativa de educação em saúde que
propiciou a convergência entre a pesquisa e a assistência preconizada pela PCA. Além destes
encontros, os dados foram coletados em duas entrevistas individuais realizadas com cada um dos
homens, cuja guia incluía temas relativos ao viver em casal e à vida afetivo-sexual do homem e do
casal. A análise dos dados foi feita de acordo com o Discurso do Sujeito Coletivo - DSC - o que
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propiciou a organização de discursos a partir de grandes temáticas emergentes das discussões de
grupo e dos relatos individuais, as quais mantinham estreita ligação com a questão norteadora e com
os objetivos do estudo. Estas temáticas incluem o que é ser homem, a vida afetivo-sexual do casal e
o uso do preservativo e, em cada uma delas, foram organizados DSC em torno de idéias centrais
diferentes, os quais complementaram uns aos outros. A discussão dos DSC relativos a estas
temáticas possibilitou uma melhor compreensão da problemática em estudo e evidenciou a existência
de diferentes dinâmicas de circulação do poder nas relações de casal, as quais têm implicações
diretas no trabalho de educação em saúde para prevenção de DST/aids. A compreensão destas
dinâmicas subsidiou a proposição de um referencial teórico para utilização na educação em saúde foco do cuidado de enfermagem - voltada para a prevenção de DST/aids. Neste referencial articulamse os conceitos de promoção da saúde, educação em saúde, diálogo, casal heterossexual, saúde e
cuidado de si, perpassados pelas relações de poder que se disseminam pelo corpo social.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0481.pdf
Nº de Classificação: 4060
STAMM, Mariestela. Quebrando o silêncio no cuidado transdimensional a mulheres alcoolistas
em família. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2005. 218 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Alcione Leite da
MIOTO, Regina Célia Tamaso
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, que teve por objetivo geral desenvolver um processo de
Cuidado Transdimensional a mulheres alcoolistas em família Foi realizado com três famílias de classe
social distinta, no período de fevereiro de 2003 a julho de 2004. O referencial Teórico Filosófico que
deu sustentação para essa tese foi o Cuidado Transdimensional: um paradigma emergente. A
Pesquisa Convergente Assistencial foi adotada como método. Na coleta de dados foram utilizadas a
entrevista gravada e a observação acurada. Como recursos auxiliares, o genograma contribuiu para o
entendimento das relações, vínculos e padrões das famílias de origem, e a Linha do Tempo FamiliarLTF propiciou às famílias identificarem os acontecimentos significativos ao longo da história. Os
resultados desse estudo evidenciaram que tanto o referencial teórico quanto o metodológico foram
alicerces fundamentais para a construção da pesquisa. As famílias, com suas peculiaridades, valores,
crenças, mostraram variedades na forma de organização, o que foi entendido e respeitado. Houve
necessidade de prestar o cuidado profissional, como também foi constatado, que a família possui
recursos próprios para cuidar-se. Neste estudo, foi possível compreender como se constroem as
relações de cuidado e descuidado nessas famílias, os recursos de cuidado intra e extra-familiar
existentes, a importância da formação de parcerias e o impacto das relações de gênero e gerações
na construção dos processos de vida e de cuidado e des-cuidado. O Cuidado Transdimensional,
tendo como foco essencial o processo de morte-renascimento humano-planetário-cósmico, permitiu
um cuidado participativo e reflexivo no qual cada ser envolvido, identificou suas fragilidades e
participou efetivamente da reconstrução da vida familiar. Os resultados desse estudo mostraram que
a família que possui mulher alcoolista, é um locus propício para o cuidado interdisciplinar no qual a
Enfermagem tem um papel importante. Esse estudo fortaleceu a convicção de que a família é um
bem reconhecido, um bem desejado e defendido. É um local fértil, instigante, inesgotável e cada vez
mais importante para estudos e cuidado.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0479.pdf
Nº de Classificação: 4061
SOUZA, Ana Izabel Jatobá de. A expressão de crianças e adolescentes com diagnóstico de
câncer: possibilidades, significados e caminhos para o cuidado de enfermagem sob o olhar
fenomenológico. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2005. 358 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Trata-se de um estudo fenomenológico com o objetivo de compreender o significado de
ser criança e ser adolescente experienciando a saúde e a doença hemato-oncológica no existir. Este
foi realizado junto a vinte e uma crianças e adolescentes na faixa etária de dois a treze anos, que
vivenciavam diferentes etapas do diagnóstico e do tratamento e que se encontravam internadas na
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unidade do centro de hemato-oncologia de um Hospital pediátrico de Santa Catarina/Brasil no
período de setembro de dois mil e três a janeiro de dois mil e quatro. O estudo teve como referencial
teórico filosófico a abordagem fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty e como referencial
metodológico a fenomenologia, tendo esta fundamentado a análise das expressões dos respondentes
a partir dos seguintes passos: intuição sensível, intuição categorial e redução fenomenológica. Como
instrumento para coleta de dados foram utilizados a entrevista e o diálogo a partir das interações
diárias com os sujeitos da pesquisa, tanto na unidade de internação como em outros cenários do
hospital. Os temas que contém a essência dos significados foram seis, a saber: a percepção do ser
criança e ser adolescente sobre si, sobre o outro e o ambiente; a temporalidade do ser criança e ser
adolescente na (con)vivência com a saúde, a doença e o tratamento oncohematológico; o visível e o
invisível na expressão do ser criança e ser adolescente diante das alternâncias da saúde e da
doença; o lúdico como dimensão/condição existencial do ser criança e ser adolescente; o ser criança
e ser adolescente diante do cuidado de si e do outro; o ser criança e ser adolescente diante do
exercício do saudável no cotidiano da doença e do tratamento. Todos estes evidenciam um ser capaz
de experienciar a doença e a terapêutica sem perder o horizonte do saudável, elegendo o bom humor
e o lúdico como uma das condições a partir das quais gostariam de ser cuidados. Os significados
apontam para um ser lúdico, interativo, sensível, que expressa as fortalezas e fragilidades do ser
humano, que cuida de si e do outro, que também precisa do outro e que pleiteia o direito ser cuidado
com respeito e dignidade. O estudo evidencia: a necessidade de ações multi e interdisciplinares a fim
de propiciar espaços e oportunidades institucionais para o saudável e construir políticas de
atendimento que permitam uma maior cobertura em todas as fases do diagnóstico e do tratamento;
valoriza a expressão dos respondentes como forma de cuidar-pesquisar em enfermagem pediátrica, e
ressalta a importância de ultrapassar as metáforas de dor e sofrimento associadas ao câncer a fim de
permitir a expressão das possibilidades e dos significados do que há de saudável nas alternâncias
entre a saúde e a doença oncohematológica.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4062
AZEVEDO, Rosemeiry Capriata de Souza. Modos de conhecer e intervir: a constituição do corpo
no cuidado de enfermagem no hospital. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2005. 177 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: O presente trabalho busca analisar os modos pelos quais o corpo é constituído como
objeto de conhecimento e intervenção pelo enfermeiro (a) no cuidado hospitalar. Para desenvolvê-lo,
apóio-me na teorização de Michel Foucault e no trabalho de autores que têm problematizado o corpo,
em particular o corpo do cuidado a partir da relação poder/saber. Adotei a perspectiva genealógica
foucaultiana como inspiração e atitude do pesquisador frente aos dados a serem analisados. O
método genealógico não forneceu um modelo rígido de etapas e procedimentos, mas iluminou o
caminho. O objeto de estudo foi sendo compreendido à medida que fui adentrando ao mundo do
hospital para realizar as observações de campo e análise de documentos como prontuários dos
clientes e o livro de registro de passagem de plantão dos enfermeiros, no período de 2000 a 2003. A
análise dos dados empíricos possibilitou caracterizar o ritual de internação, o exame e o cuidado
desenvolvido no hospital, bem como o seu produto, ou seja, que corpo está sendo produzido pelo
cuidado de enfermagem. O ritual de internação é concretamente traçado pelas lógicas da instituição,
dos profissionais médicos e saber construído sobre o sujeito; o exame dá visibilidade ao poder
médico, esquadrinha o corpo e objetiva o doente sujeitando-o às verdades de um campo de saber. O
cuidado de enfermagem se expressa em exercícios de poder, rituais, dispositivos, simbolizações e
jogos de interesses que circulam, tramam e o sustentam no hospital. Este cuidado constrói domínios
que permitem sua execução de forma parcelar, é administrado, põe em jogo os diversos interesses
profissionais, visões, posições e poderes, é rotinizado e se apóia no modelo biomédico. Por
conseguinte o corpo produzido é fragmentado, compartimentalizado, com múltiplos domínios,
disciplinado, vigiado; enfim um corpo tomado pela doença. O hospital também se revela como um
corpo "construído", ao mesmo tempo em que "constrói" corpos. Finalmente, sobre a constituição do
"saber" sobre o corpo pela enfermagem, constato que a construção deste saber se dá sobre um
corpo específico, o "corpo doente", gestado no interior da prática médica e, portanto, concebido como
local de manifestação da doença; essa simbolização de corpo se reflete ainda hoje na forma de
pensar e de organizar o cuidado no hospital - produção de cuidados apoiada na racionalidade técnica
das ações e procedimentos.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0482.pdf
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Nº de Classificação: 4063
RIBEIRO, Edilza Maria. Concreticidade do vínculo do/no Programa de Saúde da Família (PSF):
desafios de médicos e enfermeiras em uma realidade de implantação do programa. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 285 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BLANK, Vera Lúcia G
RESUMO: O vínculo de compromisso e co-responsabilidade foi proposto no Programa de Saúde da
Família (PSF) objetivando o alcance de finalidades estratégicas tais como: auxiliar na transformação
do modelo assistencial biomédico, hospitalocêntrico, para o de produção social da saúde, ao nível da
Atenção Básica de Saúde (ABS), ampliar responsabilidades dos profissionais e dos usuários na
condução dos serviços de saúde e humanizar práticas de atendimento em saúde. Em função desta
importância, desenvolveu-se um estudo de caso, orientado pela dialética, com o objetivo de investigar
em que medida as relações que médicos e enfermeiras, membros de uma Equipe de Saúde da
Família (ESF), estabeleceram com usuários (individual e coletivo) numa comunidade com o Programa
de Saúde da Família (PSF) implantado, constituíram-se como vínculo no sentido estratégico
requerido pelo PSF. A investigação realizou-se de setembro de 2003 a março de 2004, num bairro do
município de São José, vizinho da capital do Estado de Santa Catarina, cujo Centro de Saúde (do tipo
NSII) dispunha de três ESF. Para possibilitar um diálogo com os dados empíricos configurou-se uma
estrutura conceitual agregando concepções teóricas de Pinchon-Rivière, Campos, Merhy, Franco, e
documentos oficiais do PSF. A coleta dos dados ocorreu principalmente através da observação de
campo e entrevistas gravadas, individuais e coletivas com médicos, enfermeiras, usuários, auxiliares
de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS). Da análise dos dados, efetuada sob a forma
de análise categorial temática de Bardin, emergiram dois temas. O primeiro foi nomeado "o vínculo
que se constrói" composto pelas categorias: "é um pouco injusto pedirem esse vínculo da gente"; "o
vínculo que a gente estabelece não é num PSF mesmo"; "vínculo se constrói a partir de algumas
bases"; "às vezes a gente consegue". O segundo tema foi "o vínculo requerido tem vários
obstáculos" e compôs-se das categorias: "às vezes a gente não consegue"; "tem coisas que
dificultam/atrapalham"; "o vínculo construído também se desconstrói"; "o que tem que ter/o que tem
de mudar". Evidenciou-se que o vínculo de compromisso e co-responsabilidade esteve enredado
numa trama de influências/determinações advindas do macro, meso e micro contexto, que seus
autores são múltiplos, mas aos médicos e enfermeiras (e outros elementos das equipes) coube
experienciar as conflitualidades do jogo entre 'dever' e 'poder' estabelecer o vínculo no sentido
estratégico requerido. O modelo de atendimento em saúde vigente na realidade investigada foi o
biomédico, o qual sendo validado pela gerência e gestão, pela população e pelos médicos e
enfermeiras, produziram a pseudo-concreticidade do vínculo. Os dados apontaram ainda para o que
tem que ter/tem que mudar para que o PSF seja 'PSF mesmo' favorecendo, sob esta forma, o
estabelecimento do vínculo de compromisso e co-responsabilidade, possibilitando então o
cumprimento das finalidades estratégicas a ele atribuídas.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0485.pdf
Nº de Classificação: 4064
GOMES, Giovana Calcagno. Compartilhando o cuidado à criança: refletindo o ser família e
construindo um novo modo de cuidar a partir da vivência na internação hospitalar. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 334 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Este estudo teve como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e metodológico a
Teoria Fundamentada nos Dados. Seus objetivos foram desvelar os significados que as famílias
constroem, durante a internação hospitalar da criança que orientam suas ações ao cuidá-la e
apresentar um modelo teórico acerca deste cuidado. Para o levantamento e análise comparativa dos
dados foram definidos quatro grupos amostrais formados por 15 famílias que tinham um filho
internado no hospital. Os locais da coleta foram a Unidade de Pediatria e de Convênios do Hospital
Universitário e a Unidade de Pediatria da Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande. Os
métodos de coleta utilizados foram a entrevista e a observação participante. Os dados foram
validados por três famílias. O modelo teórico formulado foi COMPARTILHANDO O CUIDADO À
CRIANÇA: refletindo o ser família e construindo um novo modo de cuidar a partir da vivência na
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internação hospitalar. Verifica-se que, as famílias que vivenciam a internação hospitalar da criança
passam por um processo formado por três etapas: vivenciando o cuidado à criança no domicílio,
antes da internação; vivenciando o cuidado à criança no hospital e preparando-se para a alta
hospitalar. O modelo teórico formulado confirma a tese defendida de que as famílias que possuem
crianças internadas no hospital constroem significados que orientam suas ações de cuidado à criança
a partir das interações que estabelecem durante esta experiência.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0486.pdf
Nº de Classificação: 4065
FEITOSA, Elisa da Silva. Velhice e envelhecentes numa sociedade narcísica e prometeica: a
inclusão como conquista. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2001. 330 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia H. Takase
RESUMO: Esta pesquisa, de natureza descritiva-exploratória, toma como objeto as representações,
opiniões e propostas de lideranças (universitária, política e de serviços de saúde) a respeito da
velhice e da condição e perspectivas de vida de envelhecentes. Na fundamentação teórica, tomou-se
como referência, a par de estatísticas demográficas, que indicam o incremento desse segmento
populacional, no contexto brasileiro e internacional, conceitos que permitem elucidar a compreensão
crítica da problemática da velhice e do velho, bem como encaminhar propostas de assistência e
políticas públicas, dirigidas para o respeito aos direitos de cidadania e, portanto, de inclusão social do
velho. Na parte operacional da investigação, o cenário mais amplo foi constituído pelo município de
Belém/Pará e, mais restritamente, por duas instituições de ensino superior (uma estadual e outra
federal), com a participação de nove coordenadores dos cursos da área da saúde e dois pró-reitores
de ensino de graduação; sete serviços (direta ou indiretamente) envolvidos com a atenção à saúde
da população belenense e seus respectivos gestores; e além da Câmara Municipal de Belém, com
nove de seus representantes vereadores. Para obtenção dos dados empregou-se a entrevista além
de consulta a dados relativos a currículo dos cursos de formação e fontes similares. A análise dos
resultados foi qualitativa, com base em metodologia sócio-antropológica do cotidiano, tal como
proposto por Maffesoli, particularmente no que concerne à simbologia mitológica, destacando as
figuras de Narciso, Prometeu e Dionísio. Os resultados apresentam-se de forma descritiva,
(acompanhados de anexo, onde se apresentam tabelas e figuras com dados detalhados) e,
qualitativamente, por meio de discurso dos participantes da investigação. Os resultados permitem
vislumbrar a consistência entre as representações percepções e propostas dos entrevistados e
conclusões de outras pesquisas que abordam a problemática do envelhecente, em nosso país, em
particular, no que tange aos mecanismos excluentes e discriminatórios. Ao mesmo tempo, sugerem
que os entrevistados estão preocupados com os problemas em tela e receptivos a implementar
mudanças nas respectivas áreas de atuação, tendo em vista contribuir para a transformação da
realidade, mediante integração social do idoso. Ao final, apresentam-se considerações e propostas,
voltadas para a atualização curricular dos cursos de formação na área da saúde e para a efetivação
de objetivos e metas estabelecidas pela Constituição Federal e Política Nacional do Idoso, tendo em
vista a integração de todos os segmentos e, principalmente, reforçar movimentos de conquista da
cidadania dos idosos, com vista ao alcance de qualidade de vida plena, como é de direito de todos e
também dos envelhecentes. Em síntese, o que se propõe é a assunção de compromisso ético e as
correspondentes iniciativas de ordem prática para que gestores universitários, administradores dos
serviços de saúde e, especialmente, responsáveis pelo estabelecimento, execução e avaliação de
políticas públicas voltadas para os setores, (na esfera municipal, estadual e federal) congreguem
esforços, juntamente com a sociedade civil organizada, para que se avance no sentido de efetivar os
direitos dos idosos em nosso país.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4066
MOREIRA, Leocarlos Cartaxo. As faces e interfaces do processo de trabalho de enfermagem em
instituições hospitalares de Cuiabá/MT. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2004. 238 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
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RESUMO: O processo de trabalho de enfermagem vem acumulando no transcurso de sua história,
um conjunto de características, demonstrando ser um trabalho relacional, às vezes complementar,
porém imprescindível, face à relevância da sua força de trabalho, produção de serviços empreendida
nas instituições de saúde em geral, e, fundamentalmente, pela sua
própria conformação, em estreita relação com os demais processos de trabalho na área de saúde.
Essas dimensões foram decisivas para tomar o "processo de trabalho de enfermagem" como objeto
de estudo dessa investigação. Os objetivos estabelecidos procuraram contemplar as diferentes
dimensões do trabalho de enfermagem que envolvem: a natureza, o objeto, os instrumentos, as
condições de trabalho e o olhar do trabalhador acerca daquilo que é produzido e vivido nos espaços
hospitalares público e privado de Cuiabá/MT. O "locus" da investigação deu-se em duas instituições
hospitalares, sendo uma de natureza pública e outra privada. Os dados apreendidos através de
observações sistemáticas e entrevistas, elaboradas a partir da realidade empírica investigada,
apontaram configurações diversas, por vezes ambíguas; mostrando que a natureza, o objeto, os
instrumentos e a conformação do trabalho são concebidos sob diferentes perspectivas, todavia,
voltados para uma finalidade: a recuperação de corpos adoecidos. Analisou-se as condições
injuntivas ao trabalho de enfermagem, que mostram peculiaridades em ambas as instituições, e,
sobretudo, imprimem no trabalhador um frenético senso de ordenamento dos instrumentos de
trabalho, disciplinarização no ato operatório de cuidar e um rígido monitoramento de sua produção. O
comando efetivo dessas atividades recai sobre o enfermeiro, que passa a assumir a condução do
processo de trabalho, numa clara diferenciação entre trabalho intelectual e manual, em aderência aos
interesses institucionais. A absoluta hegemonia e centralidade do trabalho médico e o acentuado
processo de divisão social e técnica no trabalho, acabam por reforçar uma condição de dominaçãoexpropriação do trabalhador. Este, reconhecido como "agente" ou "executor" do processo de
produção de cuidados, tende a se enquadrar mais na condição de sujeito objetificado do que de
sujeito participante e transformador de uma prática laboral, que via de regra, desenha-se com
características de parcelamento das tarefas, abundância de atividades, altos riscos, condições
espúrias de trabalho e alienação, as quais estão intrinsecamente soantes com a racionalidade
aplicada aos serviços de saúde. Mesmo dentro dessas delimitações, o trabalhador de enfermagem
vislumbra possibilidades de resistência e objetivação, que emergem do cotidiano de seu ofício, por
reconhecer, com lucidez e convicção, sua importância no espaço de trabalho que ocupa, almejando,
no futuro, uma condição diferenciada e emancipatória no trabalho.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4067
NASCIMENTO, Suzana Rodrigues do. O agir comunicativo permeando as tecnologias
educacionais na construção do conhecimento em enfermagem. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 170 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Vários autores têm-se dedicado ao estudo da educação e à formulação de conceitos que
possam traduzi-la. Há os que se refiram à educação como uma forma específica de comunicação,
valorizada no diálogo entre indivíduos, escola e mundo. Educar como um processo vivo de partilha e
co-responsabilização entre professores e alunos, chamados por Habermas de "sujeitos
comunicantes". Essa capacidade de falar e agir, denominada agir comunicativo, ultrapassa o simples
uso da fala como forma de transmitir informações desprovidas de significados, para interagir com os
sujeitos que buscam entendimento, ou relação intersubjetiva. Meu objetivo neste estudo é
compreender de que modo a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas permeia as
tecnologias educacionais na construção do conhecimento em cursos de graduação em Enfermagem.
Para isso, optei pela pesquisa qualitativa e pela observação não-participante, da qual participaram
docentes de duas escolas superiores de Enfermagem de Curitiba, no período de nov./dez de 2002 a
março de 2003. A hermenêutica foi utilizada na compreensão e análise das observações. O estudo foi
norteado na teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas e, em autores como Assman, Libâneo,
Germano, Araújo, entre outros. Os resultados, convidam à refletir sobre a construção do
conhecimento não somente na enfermagem, mas em toda área de saúde, para a partir destes, buscar
novas alternativas educacionais. Afinal, tecnologias educacionais não podem ser consideradas
apenas recursos e equipamentos, mas precisam ser visualizadas em parceria às didáticas e aos
métodos de ensino adotados para a construção do conhecimento, que pode ser favorecida pela
relação intersubjetiva docente–aluno, como propõe o agir comunicativo.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0490.pdf
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Nº de Classificação: 4068
ARAÚJO NETTO, Laura Filomena Santos de. O processo de construção de identidade do
enfermeiro no cotidiano do trabalho. Cuiabá. Universidade Federal de Mato Grosso. Instituto de
Saúde Coletiva, 2000. 177 f.
Dissertação (Mestrado em Saúde e Ambiente)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Este estudo inscreve-se como estudo do elemento humano do trabalho em que se
pretendeu compreender o processo de construção da identidade do enfermeiro no cotidiano de
trabalho. Trata-se de pesquisa qualitativa, abordagem que privilegia os caracteres nucleares do
objeto investigado: os significados, a relação tempo/espaço/realidade e as relações dos seres
humanos numa dada estrutura. O referencial teórico primário foi de Berger e Luckmann e Agnes
Heller. O estudo foi desenvolvido num hospital da rede pública de serviços do município de
Cuiabá/MT. O grupo pesquisado, inicialmente de enfermeiros, ampliou-se com outros trabalhadores
da saúde, à medida que os dados afirmaram a construção conjunta desta identidade. Na análise
priorizamos as condições cotidianas do trabalho, partindo das ações e das escolhas do enfermeiro e
considerando-as orientadas por uma motivação/intenção; procuramos as estruturas do cotidiano que
se relacionavam com esta construção de identidade e nos atentamos para o que havia de coerência e
de ruptura de sentidos na realidade pesquisada. Demonstramos que o Processo de Construção de
Identidade do enfermeiro refere-se às suas possibilidades de manifestar-se como Ser e Trabalhador e
expressam o seu potencial. Estas possibilidades estão dadas por ordenações de um Espaço e Tempo
de dimensão cotidiana e por condições objetivas e subjetivas do contexto de trabalho que se
mostraram como ordenadores e tensionadores do trabalho de enfermagem. Estas formas, mais ou
menos estruturantes, atravessam as vivências e experiências desse trabalhador enquanto
impactantes sobre o mesmo. A construção de identidade está relacionada, também, a uma definição
tipificada de identidade / papel que, no Espaço e Tempo cotidiano do trabalho e, especialmente, nas
relações de trabalho, reconstitui-se segundo visões e imagens. Relacionam-se, ainda, as
manifestações do ser no cotidiano onde os sentidos da realidade, o ser que se expressa e se realiza,
se expressa sensivelmente e se objetiva em suas realizações comportam as possibilidades de
manifestação e emergência das formas deste ser trabalhador por entre as estruturas deste espaço e
tempo cotidiano. Finalmente, estão especialmente definidas na relação do ser trabalhador com o
outro; contudo, as relações privilegiam o eu/nós enquanto relações de conflitos. O enfermeiro é um
ser que se constrói no Tempo, no Espaço e nas Relações do cotidiano, essencialmente; ser
enfermeiro é ser em percepções e expressões sensíveis mais ou menos materializáveis (não
somente num objeto, mas nas mais variadas formas de realização, incluindo os significados
produzidos); desta forma, o modo de ser enfermeiro indica suas formas materiais, sensitivas e
expressivas. Chegamos a todas identidades possíveis neste e noutros Espaços e Tempos, pois são
diversas as determinações do processo de construção de identidade, assim como os intercâmbios
dos seres, as possibilidades de cada Ser e, ainda, as possibilidades constituídas nas relações do Ser
com o Outro, mais ou menos seu semelhante. Diríamos que é preciso aprender, mesmo através das
dissociações que constroem as identidades no cotidiano, as brechas para a vinculação de forças de
vida disponíveis que possam nos trazer valores mais positivos e significativos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4069
FERNANDES, Jeanice de Freitas. Enfermeiras construindo estratégias para a implementação
das ações em saúde. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2003. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: Enfermeiras confrontam-se, no cotidiano, com situações das quais podem discordar, o que
pode estar relacionado a seus valores, crenças, saberes, assumindo posturas de aceitação e/ou de
resistência. Especificamente na área de saúde coletiva, enfermeiras podem estabelecer relações de
poder com o gestor municipal de saúde, com a comunidade ou, ainda, com a própria equipe de
enfermagem e com os demais profissionais de saúde. A partir da concepção foucaultiana de poder,
procurou-se conhecer as estratégias construídas por enfermeiras no enfrentamento de dificuldades
vivenciadas na implementação das ações em saúde. Nesta pesquisa, de caráter qualitativo, a coleta
de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas, com oito enfermeiras que atuam no
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Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) ou Programa de Saúde da Família (PSF), em
municípios de abrangência da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) do Rio Grande do Sul. As
entrevistas enfocaram as dificuldades vivenciadas pela enfermeira com o gestor municipal de saúde,
a equipe de saúde e a comunidade para a implementação das ações em saúde; e as estratégias
construídas para enfrentar tais dificuldades. A partir da análise dos dados, quatro categorias foram
construídas: - Reunião de equipe como estratégia de organização do trabalho: pela possibilidade da
enfermeira expressar-se, resistir, lutar, afrontar e reagir diante de dificuldades vivenciadas ao
implementar as ações em saúde, sendo uma prática essencial para este processo. Pela sua
relevância, a enfermeira luta e resiste para garanti-la como uma prática efetiva no seu ambiente de
trabalho; - Prática dialógica como estratégia de cuidado de si e dos outros: favorece que as
enfermeiras conquistem estrutura física adequada, recursos materiais e humanos necessários para
implementar as atividades, bem como reajustes salariais, de modo a reconhecerem maior valorização
pelo trabalho realizado; - A legislação como instrumento de construção de espaços de resistência:
utilizado, pelas enfermeiras, como recurso de argumentação e de construção de espaços de
resistência, o que favorece a luta por melhorias na sua prática profissional, refletindo,
conseqüentemente, na implementação das ações em saúde e; - A comunidade exercendo poder na
implementação das ações em saúde: mediante a busca de comprometimento da própria comunidade
com o seu processo de saúde e a implementação das ações em saúde, como expressão de sua
cidadania.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4070
OLIVEIRA, Silvia Lúcia de Castro. Dinâmica da vivência do familiar que assume o cuidado de um
paciente insulino-requerente. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2003. 98
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: Este é um estudo qualitativo, que teve por objetivo compreender como é vivenciada a
relação do cuidado familiar ao paciente diabético, baseado na Teoria do Vínculo de Pichon Rivière,
subsidiada por conceitos de Caplan, Bronfenbrenner e Yunes. Com sua realização, buscou-se
conhecer o impacto que esta doença provoca no contexto familiar, principalmente em relação à
personagem cuidador. O estudo foi realizado em um Centro de Saúde, no município de Rio Grande,
junto a familiares de pacientes vinculados ao Programa Municipal de Assistência ao Diabetes. A
coleta de dados aconteceu por meio de oito reuniões semanais com este grupo de cuidadores e de
entrevistas individuais com cada uma das pessoas participantes do grupo de pesquisa. Com as
sucessivas reuniões, através dos depoimentos e das trocas havidas entre as mesmas, pôde ser
compreendido como é distribuída a responsabilidade familiar de cuidar de uma pessoa com diabetes,
sendo possível identificar fatores como preparo para a função, informação recebida, disponibilidade
emocional e vital. Os aspectos políticos sociais foram abordados como forma de contextualizar o
trabalho. Foram, ainda, levadas informações aos cuidadores, de forma a possibilitar, não apenas
conhecer seu nível de conhecimento e sua capacidade crítica, mas, principalmente, para auxiliá-los a
promover melhoras em sua condições de vida.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4071
CABREIRA, Graciela Oliveira. A enfermagem em saúde coletiva e a modelagem da programação
em saúde: uma abordagem socioambiental do trabalho. Rio Grande. Fundação Universidade Federal
do Rio Grande, 2003. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: O objeto deste estudo está centrado na construção da modelagem da programação em
saúde no interior do trabalho da enfermagem, na 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, no Estado do
Rio Grande do Sul. O termo modelagem, incluso no objeto de estudo, é entendido como modelo de
organização do trabalho, que se expressa em um conteúdo tecnológico, através da forma da
programação. Para tanto, tem-se como objetivo geral analisar, por meio de uma visão socioambiental,
a construção da modelagem (conteúdo/forma) da programação no trabalho da enfermagem em saúde
coletiva, na Rede Básica de Serviços Públicos de Saúde da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde. O
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processo teórico metodológico da pesquisa foi construído através de um quadro de referência teórico,
constituído pelas temáticas do conceito de trabalho, modelagem da programação e visão
socioambiental do trabalho. Os dados foram coletados através da entrevista semi-estruturada
gravada e, da apreciação de documentos oficiais. Foram entrevistadas 30 (trinta) agentes sociais
enfermeiras, em 13 (treze) municípios, extraídas por meio de uma amostra, do total de 143 (cento e
quarenta e três) enfermeiras, distribuídas nos 22 (vinte e dois) municípios que compõem a 3ª
coordenadoria regional de saúde. Através de uma proposta de análise qualitativa, com abordagem
dialética, foi possível visualizar a modelagem da programação, historicamente construída, junto às
políticas públicas de saúde e, no trabalho da enfermagem, na saúde coletiva. Visualizou-se, ainda,
por meio de uma visão socioambiental do trabalho da enfermagem, numa analogia ao processo de
trabalho em saúde, a construção de ações individuais e coletivas, mediadas pelas necessidades do
objeto/sujeito, visualizando-os como seres humanos culturais, na correspondência do potencial de
liberdade da ação, na relação com a natureza social particular e coletiva, por meio da racionalidade
cultural. Na tentativa de unificar esta diversidade cultural, as enfermeiras se utilizam do instrumental
da programação, codificado através dos grupos específicos instituídos, nos quais busca-se a
integralidade da ação, utilizando-se a interdisciplinaridade, conformada pelo trabalho cooperativo, na
constituição da força de trabalho, identificada como equipe de saúde, na correspondência da
racionalidade instrumental. Desta forma, apreende-se o produto do trabalho, por meio da
racionalidade substantiva, vinculado a demanda que aporta na unidade, com uma pré-definição de
coletivo, identificando-se a qualidade de vida, na referência das necessidades básicas de
sobrevivência. Nesta direção, aproximando-se os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde,
às racionalidades cultural, instrumental e substantiva, verifica-se que estas tendem para a construção
da equidade social e diversidade cultural, no trabalho da enfermeira, na modelagem da programação
em saúde. Reitera-se, portanto que a enfermeira, como agente social do trabalho, assume a
programação como elemento do processo de trabalho, como forma de aproximação do objeto/sujeito
cultural, utilizando-se do conteúdo da programação, como instrumental de trabalho, no seu processo
de trabalho na atenção básica, no desdobramento desse conteúdo em formato do próprio trabalho da
enfermagem, na aderência às propostas públicas de atenção às necessidades sociais dos grupos
humanos em seus ambientes.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4072
BACKES, Dirce Stein. A construção de um espaço dialógico-reflexivo com vistas à
humanização do ambiente hospitalar. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
2004. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: Este trabalho caracterizou-se por um conjunto de intervenções no campo interdisciplinar
da saúde, pautadas em valores e princípios humanos e éticos. Foi realizado na Santa Casa de
Misericórdia, localizado na cidade de Pelotas, no extremo Sul do Rio Grande do Sul, entre os meses
de julho/2003 a julho/2004, com lideranças pertencentes à equipe multiprofissional da saúde,
perfazendo o total de dezoito profissionais. O problema que suscitou a sua concepção e execução
referiu-se à necessidade de humanizar o ambiente hospitalar. Assim, teve por objetivo desencadear
um processo de humanização, no ambiente hospitalar, que estimulasse a construção de um espaço
dialógico-reflexivo, no contexto interdisciplinar, capaz de atender à Política de Humanização da
Assistência à Saúde - PHAS. Para tanto, ao visar a problematização da realidade concreta e
estabelecer relações dialógicas e dialéticas de ação-reflexão no espaço coletivo, valeu-se do método
crítico e reflexivo de Paulo Freire. O referencial teórico que respaldou a proposta foi constituído de
conceitos e princípios do Programa Nacional de Humanização; da organização do trabalho, como
fator gerador de humanização e/ou desumanização; de reflexões sobre a postura ética adotada nas
relações de trabalho e no processo de construção coletiva (círculo de cultura do método freireano).
Na trajetória de execução propriamente dita, três grandes marcos convergiram na sua construção: 1)
o grupo de humanização constituindo-se como equipe, enfocando a importância das relações
dialógicas para a conquista de um novo espaço no campo interdisciplinar; 2) a humanização centrada
no trabalhador, com maior compreensão do significado coletivo de humanização, do resgate de
iniciativas de humanização, da construção de espaços concretos para o emergir da subjetividade, a
partir do Banco de idéias, de ambientes coletivos acolhedores, da maior aproximação entre direção e
funcionários e da partilha de vivências e talentos, dentre outros; 3) a humanização centrada no
usuário, norteando a política institucional de humanização e enfocando o que representa a razão de
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ser e existir de um hospital. Em suma, um programa de humanização necessita ser assumido como
um processo de construção dinâmica, coletiva e participativa que supõe estabelecer um ambiente de
cuidado humano e uma cultura de respeito e valorização não da doença, mas do ser humano que
adoece e do ser humano que cuida, contemplando uma relação sujeito-sujeito e não sujeito-objeto.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4073
SENA, Janaína. O conhecimento sobre o tema plantas medicinais enquanto instrumento
tecnológico na formação acadêmica. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
2004. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAISCH, Ana Luiza Muccillo
VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: O estudo esteve vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - Mestrado
em Enfermagem, da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, sendo inserido na Linha de
Pesquisa "Tecnologias de Enfermagem/Saúde a indivíduos e grupos sociais". Através desse,
pretendeu-se considerar o trabalho dos docentes de Universidades da região sul do Rio Grande do
Sul e da Campanha relativo a abordagem dada ao uso de plantas medicinais. Teve-se como objetivo
visualizar se os docentes dos cursos de graduação em Enfermagem e Medicina da Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, Universidade Federal de Pelotas e do curso de graduação em
Enfermagem da Universidade da Região da Campanha - Bagé abordavam o tema plantas medicinais
como instrumento tecnológico na formação acadêmica. Ainda, buscou-se verificar se os docentes
conheciam a Política Intersetorial de Plantas Medicinais do Estado do Rio Grande do Sul; verificar se
abordavam o tema plantas medicinais no seu processo de trabalho, como terapia para o cuidado;
verificar se existia diferença na abordagem dada nos dois cursos; incentivar a utilização do
conhecimento sobre plantas medicinais como instrumento tecnológico na formação acadêmica; e,
contribuir para a reforma curricular dos cursos de Enfermagem e Medicina. O estudo desenvolveu-se
como uma pesquisa quantitativa com metodologia exploratória, descritiva e analítica, sendo utilizado
um questionário para coleta de dados, após obter o consentimento livre e esclarecido dos
participantes. Para tanto, estimou-se que 5% dos docentes abordavam o tema no seu processo de
trabalho. A amostra foi de 183 docentes, sendo 15 da URCAMP-Bagé, 89 da FURG e 79 da UFPEL.
Após o término da coleta de dados, o total de docentes foi de 153, tendo-se 2 perdas na FURG, e 32
na UFPEL. Para análise dos dados foi utilizado o Programa Statistic na versão 2000. Os resultados
demonstraram que 8,5% dos entrevistados conheciam a Política Intersetorial de Plantas Medicinais.
Ainda, constatou-se que o tema era abordado em disciplinas profissionalizantes, da área básica, em
atividades de extensão e pós-graduação, sendo que na enfermagem da UFPEL o tema era abordado
em 33,31% das disciplinas profissionalizantes. Encontrou-se também um maior interesse pela
abordagem do tema pela enfermagem quando comparada com a medicina e 81,70% dos sujeitos
questionados consideraram necessária a inclusão do tema plantas medicinais nos currículos dos
cursos de graduação da área da saúde. Na FURG encontraram-se disciplinas que abordavam o tema,
muito embora nem todas o relacionem nas suas ementas. Cabe salientar que esta instituição já
apresenta tradição em pesquisa com plantas medicinais. A partir dessas considerações pode-se
verificar a necessidade da inserção do tema nos currículos, o qual pode proporcionar aos docentes e
discentes reflexões quanto a forma que tratam e visualizam a saúde no contexto acadêmico. Ainda,
por tratar-se de um ambiente de formação, os futuros profissionais poderão inserir-se nos meios
institucionais que buscam a prevenção, promoção e recuperação da saúde, nos quais pode ser
necessário esse tipo de conhecimento, já que irão exercer suas profissões ligados as diferentes
populações.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4074
MARCHAND, Edison Alfredo de Araújo. Construção de uma modelagem de um programa de
aptidão física relacionada à saúde, para trabalhadores de um serviço de lavanderia hospitalar.
Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2004. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedir Crecencia Heckler de
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RESUMO: A questão de pesquisa deste trabalho surgiu a partir da prática profissional, de educador
físico. Estudar o tema Aptidão Física e Saúde, na perspectiva de verificar o desenvolvimento dos
componentes da aptidão física relacionados à saúde torna possível favorecer a promoção da saúde,
o tratamento de doenças e a realização das atividades diárias e de trabalho em vigor. Com base nos
resultados obtidos em um programa de exercícios individualizados ao qual foram convidados a
participar, objetivou-se construir uma modelagem de um programa de aptidão física relacionada à
saúde para um grupo de trabalhadores de um serviço de lavanderia hospitalar. Tal objetivo é
justificado, pois os trabalhadores fisicamente ativos são mais assíduos ao trabalho, apresentam maior
capacidade e vida útil no trabalho e melhor condição de saúde e qualidade de vida. Essas vantagens
confirmam a idéia de que o exercício físico é um bom investimento devido a seu custo-benefício, à
maior e melhor produtividade, à maior segurança quanto a acidentes de trabalho e à diminuição de
incapacidades decorrentes da atividade que exercem, ao menor gasto com problemas de saúde e a
maior disposição para trabalhar. Após levantamento de dados através de documentos da instituição,
realizou-se um estudo de campo clínico-qualitativo, caracterizado por ser um estudo de caso, quaseexperimental, descritivo e exploratório, com delineamento ex post facto, tendo como local o Serviço
de Lavanderia Hospitalar, sendo os sujeitos os funcionários deste serviço. Inicialmente foram
atendidas as questões burocráticas e administrativas institucionais, desenvolvido diálogo com os
sujeitos esclarecendo o objetivo e a proposta da pesquisa, solicitando a sua participação e o seu
consentimento livre e esclarecido A coleta de dados processou-se através da observação do local e
das atividades desenvolvidas com, entrevista semi-estruturada em relação ao teste de percepção da
dor localizada, com avaliação da aptidão física individual de cada sujeito, com prescrição, intervenção
de um programa de exercícios, seguido de reavaliação da aptidão física. Logo após, foi realizado
novo levantamento documental a respeito do absenteísmo relativo ao período da pesquisa, seguindose a análise e a interpretação dos dados obtidos. Evidenciou-se que a administração institucional
necessita de redimensionamento administrativo com a participação efetiva do trabalhador,
desencadeando a motivação e a valorização de cada um, objetivando o maior comprometimento de
ambas as partes. Destacou-se também a necessidade de favorecer a melhoria das condições de
trabalho e das inter-relações com os diversos serviços institucionais. O conhecimento construído
redimensionou as interfaces que contribuem de forma positiva ou negativa no exercício da aptidão
física em relação à saúde e à qualidade de vida envolvendo o trabalhador. Fundamentado nos
resultados do processo de intervenção, com base nos exercícios físicos individualizados e no
conhecimento teórico-prático da educação física, foi possível construir a modelagem de um programa
de aptidão física relacionada à saúde que visa a melhoria da saúde, da auto-estima, da capacidade
de trabalho e da qualidade de vida dos funcionários do serviço de lavanderia. Este modelo possui
aplicabilidade em outros serviços da instituição ou de outras que queiram adaptá-lo as suas
necessidades.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4075
AQUINO, Daise Ribeiro. Construção e implantação da prescrição de enfermagem informatizada
em uma UTI. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2004. 169 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: O uso do método científico através do Processo de Enfermagem contribui para a
consolidação da profissão enquanto ciência do cuidado. Esse estudo descreve uma construção
coletiva da Prescrição de Enfermagem Informatizada (PEI), desde a criação dos protocolos de
intervenções até a implantação e avaliação da proposta e tem como objetivo construir coletivamente
um instrumento metodológico para o trabalho, a partir do conhecimento da realidade e da interação
dos indivíduos. Sugere um modelo simplificado para operacionalizar o Processo de Enfermagem
(PE), buscando atender as necessidades tanto da academia quanto das instituições hospitalares,
através da aproximação teórico-prática e da atenção à integralidade preconizada pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). Tenta ainda, traçar um diferencial entre Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) e PE, bem como a sua complementação na fusão de ambos dentro da
organização do trabalho. O modelo de PE é fundamentado na teoria de Wanda Horta, sendo
constituído de três fases: histórico, evolução e prescrição informatizada. O acesso às intervenções no
sistema informatizado acontece pela escolha do problema de enfermagem dentro de subsistemas
corporais afetados. A abordagem metodológica utilizada é a pesquisa convergente-assistencial com a
equipe de enfermagem da UTI de um Hospital Universitário, que segue cinco passos dentro da
construção dos protocolos e implantação da PEI: Conhecimento da realidade, com as técnicas de
observação sistemática e pesquisa documental; construção individual dos protocolos, com a consulta
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bibliográfica; construção coletiva com enfermeiros, através da estratégia de revisão dos protocolos;
implantação da prescrição informatizada, com a técnica de observação participante; (re) construção
coletiva na avaliação, com entrevistas semi-estruturadas. Como resultado obteve-se 177 intervenções
em 64 problemas de enfermagem. As intervenções foram classificadas, selecionando-se as
previsíveis, relevantes, viáveis, funcionais e as rotinas mais adequadas ao contexto pesquisado para
inserir nos protocolos. O estudo evidencia a viabilidade da adoção do PE com o uso da PEI,
instrumento fundamental para a valorização cultural da enfermagem e organização do trabalho,
sendo possível de ser construído, quando parte da interação humana para a transformação da
realidade.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4076
PONTES, Maria Jurema Bandeira. Condições de nascimento das crianças do município de São
José do Norte/RS. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2004. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Cristina Flores
RESUMO: Este estudo buscou identificar os fatores que influenciam as condições de nascimento das
crianças do município de São José do Norte/RS, com a finalidade de subsidiar o planejamento e a
implementação das ações de saúde voltadas para o binômio materno-infantil. Foi realizado um estudo
transversal de base populacional com recém-nascidos deste município, no período de janeiro a
setembro de 2004. As informações sobre os nascimentos foram obtidas junto ao livro de registros de
nascimentos e foram aplicados questionários às puérperas no pós-parto imediato, de modo a obter
informações quanto às condições socioeconômicas, demográficas, da história reprodutiva prévia, dos
hábitos maternos e da situação ocupacional familiar. Foram entrevistadas 188 mães (98,4%)
internadas no Hospital e Maternidade São Francisco de São José do Norte/RS, ou transferidas para o
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr., no município do Rio Grande/RS, considerado
referência para transferências de gestantes de risco da região. Entre os principais dados
socioeconômicos destacam-se: a elevada porcentagem de famílias com baixa renda (28,2% vivem
com menos de um salário mínimo); o percentual elevado de baixa escolaridade materna e, sobretudo,
paterna; o índice elevado de gestantes adolescentes (31,4%); e a falta de saneamento básico em um
quarto das residências. Quanto à situação ocupacional, houve predomínio de atividade familiar na
pesca e na agricultura, com percentuais elevados de exposição a agrotóxicos. Com relação às
patologias mais prevalentes da gestação, foram relatadas anemia (79,4%), infecção urinária (49,1%)
e hipertensão arterial (11,4%). Quanto à assistência pré-natal, destaca-se o fato de que 92% das
mães realizaram, no mínimo, uma consulta. No entanto, somente 53,2% iniciaram-na no primeiro
trimestre da gestação e 64,9% realizaram cinco ou mais consultas. O índice de cesarianas foi de
30,3% e, em 39,3% dos partos, houve indução com ocitócitos. Quanto às condições de nascimento,
9,6% (<2500g) dos recém-nascidos apresentaram baixo peso ao nascer e 27,1% peso insuficiente
(2500g-2999g). Esses resultados mostram a necessidade de que o poder público municipal volte a
sua atenção para o binômio materno-infantil, melhorando as condições socioeconômicas da
população, sobretudo a renda e a escolaridade dos pais. Faz-se necessária uma ação junto às
adolescentes para reduzir o índice de gestação nessa faixa etária. Da mesma forma, é preciso
melhorar a periodicidade e a precocidade do acompanhamento pré-natal e a assistência ao parto,
reduzindo a porcentagem de induções.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4077
MARTINS, Sibele da Rocha. Vigilância à saúde e atenção primária ambiental: uma estratégia para
a participação comunitária. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2004. 192 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
SASSI, Raúl Mendoza
RESUMO: Trata-se de um estudo de corte transversal, quanti-qualitativo de caráter exploratório,
descritivo e analítico, no qual buscamos conhecer o trabalho da Vigilância à Saúde e as estratégias
utilizadas para tratar dos problemas ambientais, através da participação da comunidade, com olhar na
atenção primária ambiental, nos municípios que compõem a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde.
Neste contexto, objetivamos conhecer a estrutura do sistema de Vigilância à Saúde e as atividades
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que integram os serviços (pilares) que a constituem, no foco principal da promoção da saúde;
identificar o conhecimento dos trabalhadores acerca da atenção primária ambiental na inferência da
participação comunitária e visualizar como são desenvolvidas as atividades da Vigilância à Saúde que
objetivam a integração com a comunidade, na relação saúde e ambiente para a promoção da saúde.
Para a realização deste estudo foi construído um instrumento com 53 perguntas fechadas, de múltipla
escolha, que utilizam uma escala de grau de importância com notas de 0 a 10, aplicado aos
coordenadores dos setores das vigilâncias e aos trabalhadores de campo que possuíam nível técnico
operacional. Ao término deste estudo, destacamos algumas considerações que tiveram relevante
importância: as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, em sua maioria, são ações
verticalizadas, ocorrendo em nível local e estadual sem a participação da comunidade; o trabalho
desenvolvido em conjunto com algumas instituições em nível local e estadual, também ocorre de
forma hierarquizada, reforçando o papel da Secretaria Municipal de Saúde, considerada pelos
trabalhadores como a principal responsável pela organização dos serviços; a comunidade não
participa ativamente do processo de decisão, a respeito das ações que serão realizadas pelos
trabalhadores, mas como colaboradora dos serviços; o conhecimento das características ambientais
do município influencia no trabalho, quando ocorre a elaboração de estratégias destinadas à
promoção da saúde, quando abordam a ocorrência das doenças e quando visualizam as
características dos indivíduos da comunidade. Sendo assim, cabe à Vigilância à Saúde, por possuir
um grande número de trabalhadores, nas mais diversas áreas do saber, dar o passo inicial para
promover mudanças significativas na gestão do sistema de saúde. Portanto, pensar na existência de
uma gestão participativa nos serviços de saúde, implica a existência de caminhos de participação
desobstruídos e com um fluxo constante de informações, favorecendo, dessa forma, a participação
ativa, representativa e, principalmente, co-responsável de forma a propiciar o crescimento das
comunidades e dos setores envolvidos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4078
SPARVOLI, Jucéli Márcia Hendges. Prevalência e fatores associados ao anticorpo contra o vírus
da hepatite "C" em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 atendidos no Hospital Universitário
Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. - Rio Grande, RS. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio
Grande, 2004. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAISCH, Ana Luiza Muccillo
SASSI, Raúl Mendoza
RESUMO: A hepatite C e o diabetes mellitus tipo 2 apresentam substancial morbidade, complicações
devastadoras e mortalidade significativa. A prevalência do diabetes mellitus tipo 2 está aumentando
exponencialmente, adquirindo características epidêmicas. A prevalência global da hepatite C crônica
é estimada em 3%. No Brasil, a prevalência da infecção varia de 0,9 a 2,8%. O vírus da hepatite C
pode ser transmitido parenteralmente e, raramente, por relação sexual. O anti-VHC é o marcador
utilizado para seu rastreamento. Esta infecção causa primariamente doença hepática. A epidemia da
hepatite C ampliou sua dimensão quando foram constatadas diversas manifestações extra-hepáticas.
Recentemente, a possibilidade da associação da hepatite C com o diabetes mellitus tipo 2 tem
despertado muito interesse. Contudo, a existência desta associação ainda desperta polêmica. Disso
surgiu a necessidade de estudos experimentais, epidemiológicos e clínicos. Realizamos um estudo
prospectivo observacional em 454 pacientes com diabetes mellitus tipo 2, atendidos no Centro
Integrado de Diabetes do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., em Rio Grande, RS. Nesta
amostra avaliamos a prevalência do anti-VHC, assim como numa subamostra que preenchia os
principais critérios para doação de sangue, denominada "diabéticos-doadores". Foram submetidos a
questionário-padrão sobre dados demográficos, epidemiológicos e clínicos com relação à hepatite C e
diabetes mellitus tipo 2. Comparamos dados epidemiológicos, clínicos e da terapêutica entre
pacientes diabéticos tipo 2 anti-VHC positivo e negativo. Características da amostra global: média de
idade 57,37 anos; sexo masculino 35,24% e brancos 88,33%. Os dados demográficos não foram
significativamente diferentes entre os diabéticos anti-VHC positivo e negativo. A prevalência global de
anti-VHC em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 foi de 7,27%. Nos "diabéticos-doadores" a
prevalência foi de 6,31%. Foram transfundidos 23,34% dos pacientes; 0,44% foram usuários de
drogas endovenosas e 1,76% relataram hepatite após os 10 anos de idade. A história de transfusão e
de hepatite após os 10 anos foi significativamente associada com maior prevalência do anti-VHC nos
diabéticos. Nos transfundidos, a prevalência do anti-VHC foi elevada: 16,04%. Naqueles com história
de hepatite, a prevalência foi de 6,06%, ao passo que nos que não apresentaram esse dado foi de
somente 1,42%. Em relação ao número de hospitalizações e cirurgias, não houve associação com a
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prevalência do anti-VHC mesmo com o aumento progressivo desses procedimentos. Em relação à
terapia empregada, estratificou-se em: 1) somente dieta; 2) antidiabéticos orais; 3) somente insulina e
4) antidiabéticos orais e insulina. Nos diabéticos mais graves, naqueles que usavam somente
insulina, encontrou-se uma prevalência elevada do anti-VHC: 17,30%. Se o paciente relatava
simultaneamente transfusão e usava insulina, verificou-se a elevada positividade de 25%. Assim,
nosso estudo verificou uma elevada prevalência do anti-VHC em pacientes diabéticos. Em particular,
em pacientes transfundidos e usuários de insulina como tratamento exclusivo, a prevalência alcançou
valores extremamente significativos. A coexistência de duas doenças com graves perspectivas, que
numa eventual associação podem se potencializar mutuamente, exigirá uma progressiva atenção e
um trabalho multidisciplinar para enfrentar esse grande problema de saúde pública.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4079
KOWALCZYK, Sirley. A utilização do mate (Ilex paraguariensis St Hill): um antioxidante natural
como estratégia para a promoção da saúde: um estudo experimental. Rio Grande. Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, 2004. 67 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAISCH, Ana Luiza Muccillo
RESUMO: A alimentação assume um papel determinante na saúde da população, principalmente
quando os alimentos são empregados para prevenir ou tratar doenças. Neste trabalho investigou-se a
utilização do mate (Ilex paraguariensis) e sua propriedade de antioxidante natural, como estratégia
para promoção da saúde a partir de um estudo experimental. Foram utilizados 67 (sessenta e sete)
ratos machos, da linhagem Wistar-FURG, distribuídos em dois grupos. Grupo I, com 40 (quarenta)
ratos adultos, subdivididos em quatro subgrupos (A, B, C, D), com 10 (dez) ratos em cada grupo
respectivamente. O Grupo II, com 27 ratos velhos, subdivididos em três subgrupos (A, B, C), com 10
(dez), 7 (sete), 10 (dez) ratos em cada subgrupo, respectivamente. Os ratos adultos que receberam
tratamento com um inibidor de NO-sintase (L-Name), que favorece o aparecimento de espécies
reativas de oxigênio (radicais livres), foram submetidos ao extrato aquoso de Ilex paraguariensis,
sendo evidenciado pelas provas bioquímicas e histológicas o efeito deletério do L-Name e a proteção
celular realizada pelo extrato aquoso da Ilex paraguariensis. Os ratos velhos submetidos ao extrato
aquoso da Ilex paraguariensis apresentaram também proteção celular hepática, com efeito
antioxidante desta substância, bem como efeito hipoglicêmico nos ratos velhos quando tratados com
o extrato aquoso da Ilex paraguariensis por um período mais longo, bem como com taxas reduzidas
de triglicerídeos. Os resultados obtidos permitiram concluir que o hábito de utilizar a erva-mate,
principalmente para realizar o chimarrão, pode trazer benefícios para a saúde de quem o consome,
reforçando o papel de uma alimentação saudável, convergindo para a interação entre o ser humano,
a promoção da saúde e o meio ambiente.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4080
SANTOS, Claudia. A história de vida de gestantes de alto risco na perspectiva da teoria
transcultural de enfermagem de Madeleine Leininger. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 162 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: O estudo focaliza a visão da gestante de alto risco de sua condição de risco, objetivando
discutir, a partir da História de Vida, a interferência da condição de risco em sua vida pessoal e
analisar, na perspectiva da Teoria Transcultural de Madeleine Leininger, a visão da gestante de alto
risco de sua condição de risco. As categorias emergiram dos depoimentos, prestados por meio de
entrevista aberta, que privilegiou 26 gestantes de alto risco, de 15 a 42 anos, internadas em uma
maternidade, e foram: A gestante de Alto Risco: O fantasma do medo e A constante ameaça e Os
fatores de Alto Risco: A Força da Fé. Realizou-se análise temática preconizada por Daniel Bertaux e
o referencial teórico foi a Teoria Transcultural de Madeleine Leininger. Evidenciou-se que devemos
atentar para as questões relativas a morte/morrer como costumam ser abordadas na comunidade da
clientela. A pesquisa mostra a necessidade de respeitar os valores e crenças das gestantes de alto
risco e também que apesar das dificuldades em aceitar as limitações impostas pela condição de risco,
via de regra, aceitam as alterações do dia - dia em favor da maternidade. Em relação à religião,é o
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meio de as gestantes de alto risco encontrarem conforto e apoio para enfrentar a situação. O estudo
torna visível que os profissionais de saúde, ao prestarem assistência à gestante, precisam prestigiar
seus valores, crenças e medos intrínsecos e também, durante o período de hospitalização, evitar que
ocorra o choque e a imposição cultural durante a assistência.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/eean_d/ClaudiaSantos.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4081 [ Lilacs ID 407711 ]
FERNANDES, Betânia Maria. A Casa de Parto da Faculdade de Enfermagem da Universidade
Federal de Juiz de Fora: diagnóstico do perfil da assistência e a percepção das usuárias. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 154 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
CUNHA, Antônio José Ledo Alves da
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre assistência obstétrica em Casa de Parto e a percepção das
usuárias, no seu primeiro ano de funcionamento. Tem como objetivos: descrever o perfil assistencial
da Casa de Parto; discutir a percepção das usuárias sobre a assistência ao parto e nascimento pelas
enfermeiras obstetras e analisar o perfil assistencial, correlacionando-o com a percepção das
usuárias. Foi adotado procedimento de investigação de natureza quantitativa e qualitativa. Na
dimensão quantitativa, buscou-se caracterizar o perfil da assistência e, na qualitativa, analisar a
percepção das usuárias sobre atendimento recebido. Foi possível demonstrar que ocorre a
incorporação das evidências científicas sistematizadas à prática cotidiana da assistência. O modelo
assistencial da Casa de Parto da FACENF/UFJF traz à tona reflexões a respeito da ruptura do
paradigma biomédico de atendimento obstétrico e a adoção de um estilo de cuidar em enfermagem
que introduz diferenças na perspectiva da humanização e da questão de gênero na missão de assistir
a mulher ao parto e nascimento.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_D/BetaniaMariaFernandes.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4082 [ Lilacs ID 407712 ]
OLIVEIRA, Elias Barbosa de. As representações sociais do ruído pelos trabalhadores de
enfermagem de um centro de terapia intensiva: a organização do trabalho. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 193 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LISBOA, Márcia Tereza Luz
RESUMO: Estudo descritivo com abordagem qualitativa que tem como objeto as representações
sociais do ruído pelos trabalhadores de enfermagem, em um centro de terapia intensiva. Os objetivos
foram: identificar as representações sociais dos trabalhadores de enfermagem sobre o ruído em um
centro de terapia intensiva; discutir as implicações do ruído para a saúde dos trabalhadores de
enfermagem e analisar as estratégias coletivas de defesa elaboradas pelos trabalhadores de
enfermagem sobre o ruído a partir de suas representações. Os sujeitos que participaram do estudo
foram 25 trabalhadores de enfermagem (07 enfermeiros, 14 técnicos e 04 auxiliares de enfermagem)
do CTI de um hospital universitário situado no município de Niterói (RJ). Na coleta de dados, foi
utilizada a entrevista semi-estruturada mediante um roteiro. No tratamento dos dados, utilizou-se à
análise de conteúdo. Os marcos teóricos que subsidiaram o estudo foram a Psicodinâmica do
Trabalho (Dejours) e as Representações Sociais (Moscovici/Jodelet). Constatou-se que os
trabalhadores, ao elaborarem as representações do ruído, se depararam com a ambigüidade do
objeto que, por ser multifacetado, remete ao ruído ora como aliado ao trabalhador, ora como não
aliado. O ruído como aliado ao trabalhador foi identificado a partir de expressões: o ruído como
instrumento, o ruído como linguagem e o ruído como aviso. Por ser um saber constituído e ter uma
funcionalidade, ele é utilizado na relação que estabelece com os pares, com os pacientes e a
tecnologia. Por outro lado, ao representarem o ruído como não aliado, os trabalhadores constaram
que este saber não foi suficiente para promover mudanças no contexto de trabalho devido à falta de
poder para intervir nessa realidade. As implicações para a saúde do trabalhador foram evidenciadas a
partir das expressões de penosidade no trabalho como: o ruído que estressa, que irrita, que desgasta
e causa incômodo, as quais mantêm vinculação com o sofrimento no trabalho. Para se manterem no
trabalho, os trabalhadores recorrem aos mecanismos adaptativos elaborando no dia-a-dia estratégias
coletivas de defesa como: fuga do local de trabalho, indiferença diante dos alarmes ou desligá-los,
visto o ruído trazer implicações para a sua saúde.
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Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_D/EliasBarbosaDeOliveira.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4083 [ Lilacs ID 407715 ]
ISLA CHAMILCO, Rosilda Alves da Silva. Práticas culturais das parteiras tradicionais na
assistência à mulher no período grávido-puerperal. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 227 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
RESUMO: Este estudo surgiu de uma inquietação manifestada desde a infância e atualizada mais
tarde quando eu já atuava como enfermeira obstetra e decidi conhecer as práticas culturais das
parteiras tradicionais na assistência à mulher no período grávido-puerperal. Os objetivos foram: 1Descrever os saberes, as crendices populares e rituais da parteira tradicional na assistência à mulher
no período grávido-puerperal. 2-Caracterizar os rituais utilizados pela parteira tradicional na
assistência à mulher no período grávido-puerperal. 3-Discutir os saberes, as crendices populares e os
rituais da parteira tradicional na assistência à mulher no período grávido-puerperal. O referencial
teórico utilizado foi a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, de Madeleine
Leininger e no apoio teórico de outros estudiosos da antropologia cultural. As depoentes foram trinta
e uma [31] parteiras tradicionais do município de Santana-AP. A abordagem é de natureza qualitativa
e descritiva, tendo como etnométodo, a etnografia. A coleta de dados foi feita por meio de: roteiro
para identificação das depoentes; roteiro de entrevistas; observação participante e diária de campo. A
análise dos dados evidenciou as seguintes categorias 1-Os saberes no cotidiano das parteiras
tradicionais; 1.1-Subcategoria- A natureza dos saberes: ervas, chás, garrafadas, massagens,
puxações e banhos. 2-Saberes e conselhos da parteira na contracepção. 3-O poder das crendices
populares: orações, simpatias, superstições. 4-Rituais adotados pela parteira tradicional. Os
depoimentos evidenciaram a necessidade e a importância dos profissionais de saúde conhecerem
não só as práticas culturais das parteiras tradicionais, mas, de qualquer clientela a ser assistida. Pois,
só assim, terão condições de adequar, preservar ou reestrutura, o atendimento de modo coerente,
benéfico e satisfatório para essas pessoas.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/eean_d/RosildaAlvesDaSilvaIslaChamico.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4084 [ Lilacs ID 407714 ]
VIEIRA, Alvaro Alberto de Bittencourt. Representações sociais de mulheres vitimizadas pela
violência intrafamiliar: contribuições para o cuidado de enfermagem no cenário hospitalar de
emergência. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2004. 256 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo a representação das mulheres sobre a violência
intrafamiliar e que implicações ela traz para a prática de enfermagem hospitalar. A pesquisa empírica
que o integra foi alicerçada na teoria geral das representações sociais segundo a construção teórica
de Sérge Moscovici. Os objetivos estabelecidos para este estudo foram: 1º. Caracterizar as
representações sociais de mulheres vitimizadas pela violência intrafamiliar; 2º. Discutir as implicações
dessas representações sociais para o cuidado de enfermagem hospitalar. Foram estudadas 27
mulheres maiores de 18 anos de idade que sofreram violência intrafamiliar e que eram participantes
dos grupos reflexivo e terapêutico do Centro de Atenção à Mulher Vítima de Violência (CAMVV) do
Hospital Estadual Pedro II do município do Rio de Janeiro, por intermédio da aplicação de um
questionário contendo questões fechadas dissertativas. Foi realizado um roteiro de entrevistas com
seis perguntas que abordavam aspectos da representação da violência intrafamiliar em níveis
concretos, familiares e assistenciais. A análise dos dados foi realizada através de uma estratégia
plurimetodológica e de um tratamento quanti-qualitativo. Das entrevistas, emergiram três categorias:
1ª. VIOLÊNCIA FÍSICA e EMOCIONAL do corpo que é agredido: sentimentos e reações; 2ª.
VIOLÊNCIA SOCIAL da FAMÍLIA que é agredida: sentimentos e reações, e 3ª. VIOLÊNCIA
ATENDIDA, sugestões e implicações para a enfermagem: sentimentos e reações. Os resultados
demonstraram que o corpo agredido e a subjetividade da vítima articulam-se, exigindo que a ação
profissional / institucional vincule os saberes técnico-científicos com o chamado "senso comum"
trazido pelas mulheres agredidas. Discute-se também a enfermagem como prática social nos serviços
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de emergência, através da qual deve instigar os profissionais a se apropriarem não apenas das
condições sócio-históricas e materiais em que o exercício profissional se encerra, como também dos
aspectos cognitivos, simbólicos e representacionais - estruturas que permitem aos indivíduos
atendidos construir suas subjetividades e que modelam também as interações sociais. Discute-se,
ainda, a necessidade de se estabelecerem novas bases para o processo de cuidar em emergência a
partir das considerações dos aspectos que singularizam o cliente como sujeito individual e coletivo.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_D/AlvaroAlbertoDeBitencourtVieira.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4085 [ Lilacs ID 407707 ]
BEUTER, Margrid. Expressões lúdicas no cuidado: elementos para pensar/fazer a arte da
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2004. 183 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: Esta pesquisa trata do lúdico no cuidado de enfermagem junto ao adulto hospitalizado. As
concepções do lúdico no cuidado hospitalar foram investigada sendo analisados os limites e as
possibilidades para a sua expressão tendo em vista a práxis da enfermagem no território hospitalar e
discutida a configuração do lúdico mediado pelo diálogo grupal. Este estudo adotou o método criativosensível (MCS) teorizado por Cabral (1998) e as dinâmicas de criatividade e sensibilidade (DCS)
como espaço de produção, análise , discussão e validação dos dados. Os sujeitos foram enfermeiras
atuantes em um hospital público de Santa Maria (RS). Para análise dos dados, recorri aos conceitos
da pedagogia crítica-reflexiva de Freire (1980) e a análise de discurso, segundo Orlandi (2002). As
concepções do lúdico, inicialmente compreendidas no âmbito do senso comum, foram recodificadas
no movimento crítico-reflexivo das DCS, seja na abordagem da dimensão subjetiva ou reduzida a um
objeto ou atividade. Desta forma, houve a superação da consciência ingênuas da enfermeiras para
uma consciência crítica que, através do pensamento reflexivo, conduziu à constituição de uma nova
maneira de conceber o lúdico no cuidado da enfermagem hospitalar. As enunciações dialógicas
apresentadas pelas enfermeiras remeteram ao atendimento do lúdico como transversal à relação do
cuidado manifestada através do carinho, da fala,do toque, enfim, nas formas de expressão da
subjetividade humana. Os resultados obtidos apontaram para tese de que o lúdico é uma qualidade
do cuidado de enfermagem, que emerge como 'linha de fuga' às normas instituídas pelo território
hospitalar e se expressa com criatividade e sensibilidade, de diferentes modos e formas, no ato de
cuidar da enfermeira, participantes do estudo, o lúdico está intrínseco na própria arte do cuidado.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/eean_d/MargridBeuter.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4086 [ Lilacs ID 450145 ]
BRAGA, Marina Ferreira da Costa. A enfermeira no cuidado à mulher em situação de violência
sexual. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2004. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
RESUMO: Esta pesquisa é de natureza exploratória e qualitativa, que tomou como objeto de estudo a
atuação da enfermeira no cuidado à mulher em situação de violência sexual. Os objetivos foram: a)
caracterizar o cuidado da enfermeira à mulher em situação de violência sexual; b) discutir as
propostas de atuação da enfermeira no cuidado à mulher em situação de violência sexual; c) analisar
as possibilidades do cuidado da enfermeira nas instituições estudadas face à Teoria do Cuidado
Holístico Ecológico. Os campos de pesquisa escolhidos foram duas maternidades governamentais
do Rio de Janeiro, pioneiras no cuidado à mulher em situação de violência sexual.
Metodologicamente, os dados foram coletados através da entrevista semi-estruturada às enfermeiras
que atuavam diretamente com a clientela nas duas instituições selecionadas e foram
complementados pela observação não-participante. A partir das informações colhidas, foram
derivadas quatro categorias temáticas de análise segundo Bardin (1988): 1-A visão da enfermeira
acerca da mulher em situação de violência sexual; 2-O relacionamento entre enfermeira e essa
mulher; 3-O cuidado da enfermeira à mulher em situação de violência sexual e 4-A atuação da
enfermeira na equipe multidisciplinar que assiste a mulher em situação de violência sexual. Os
resultados indicam que esta clientela denota mais que expressão de pena ou culpabilidade. Sua
maior necessidade é o cuidado integrativo, holístico-ecológico que, através de equipe multidisciplinar,
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pode ser realizado de forma simples mas respeitosa, com olhar especial para a atenção em saúde,
apoio psicossocial e emocional. O cuidado da enfermeira é, de fato, o cuidado humano de natureza
holístico-ecológica, comprovado pela preocupação das profissionais com o ser humano, seu
ambiente, família e processo de viver saudável.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4087 [ Lilacs ID 407713 ]
DIAS, Ieda Maria Ávila Vargas. Os profissionais de enfermagem frente ao nascimento da criança
com malformação congênita. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2004. 158 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa utilizou o Método História de Vida e teve por objeto de
estudo a percepção da equipe de enfermagem de sua experiência em atuar frente ao nascimento de
uma criança portadora de malformação congênita. Focalizou as experiências vividas pelos
profissionais de enfermagem em três maternidades de referência para o alto risco, do Rio de Janeiro.
Utilizou o referencial metodológico de Daniel Bertaux e a questão norteadora da entrevista: fale de
sua experiência de vida que tenha relação com a malformação congênita. Os relatos de vida
permitiram a construção de três categorias temáticas: a percepção da equipe de enfermagem ao
assistir o nascimento de uma criança com malformação congênita; as estratégias empregadas pela
equipe de enfermagem ao assistir o nascimento de uma criança malformada; e os fatores que
influenciam a atuação da equipe em assistir o nascimento da criança portadora de malformação. Os
resultados foram analisados à luz da Teoria da Psicodinâmica do Trabalho de Christophe Dejours. O
estudo evidenciou que a experiência de atuar no nascimento de criança malformada é percebida
tanto como uma experiência prazerosa e gratificante como uma experiência estressante e incômoda,
podendo ser permeada pelo sofrimento, fazendo com que o profissional necessite buscar estratégias
que lhe possibilitem o enfrentamento do desgaste a que é submetido em seu trabalho. A
singularidade do indivíduo é essencial para determinar a existência de um sofrimento criativo ou de
um sofrimento patogênico. A percepção dessa experiência é influenciada pela história de vida do
indivíduo; processo de formação do profissional; tempo de atuação e suporte institucional em relação
aos aspectos técnicos, científicos e emocionais.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/eean_d/IedaMariaAvilaVargasDias.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4088 I[ Lilacs ID 407694 ]
ALMEIDA FILHO, Antônio José de. A Escola Anna Nery (EAN) no "front" do campo da educação
em enfermagem e o (re)alinhamento de posições de poder (1931-1949). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 200 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social, cujo o objetivo é a participação da escola
Anna Nery (EAN) no (re)alinhamento das posições de poder e prestigio no campo da educação em
enfermagem. O recorte temporal compreende o período de 1931 a 1949, sendo o marco inicial a
publicação do Decreto nº 20.109/31 e o final a promulgação da Lei nº 775/49. Fontes primárias:
documentos escritos e fotográficos do Centro de Documentação da EEAN/UFRJ, na Cúria
Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, do Centro de Memória da Faculdade de
Enfermagem da UERJ, do Laboratório de Pesquisa de História da Enfermagem da UNIRIO, do Centro
de Pesquisa e Documentação da FGV, do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de
Oswaldo Cruz, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, além dos depoimentos orais de exalunos e professoras aposentadas da EAN. Ao achados foram iluminados à luz do pensamento de
Pierre Bourdieu, evidenciando a luta simbólica da escola de Enfermagem Anna Nery, liderada por
Lais Netto dos Reys, pelo poder de enunciar o seu discurso na formação da enfermeira brasileira,
diante da concorrência materializada através da escola de Enfermagem de São Paulo, liderada por
Edith de Magalhães Fraenkel.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/eean_d/AntonioJoseDeAlmeidaFilho.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4089 [ Lilacs ID 407698 ]
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PERES, Maria Angélica de Almeida. Relações institucionais Escola Ana Nery (EAN)/ Instituto de
Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB) (1957-1963). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARREIRA, Ieda de Alencar
RESUMO: Este estudo, de natureza histórico-social, tem como objetivo os nexos entre a Escola Anna
Nery (EAN) e o Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB), no desenvolvimento da
enfermagem psiquiátrica no Rio de Janeiro, no período de 1957-1963. O marco inicial corresponde à
interrupção de um projeto pedagógico e assistencial que vinha sendo desenvolvido pela EAN no
IPUB, ocasionada pelo afastamento da então professora de enfermagem psiquiátrica; o marco final
corresponde à consolidação das relações entre a EAN e o IPUB, mediante o desenvolvimento de um
projeto comum, o qual comportava o exercício de um saber/ poder da enfermagem psiquiátrica, nos
espaços do ensino e da assistência na Universidade do Brasil (UB). Os objetivos do estudo foram:
descrever as circunstâncias do desenvolvimento do ensino da enfermagem psiquiátrica na EAN ;
analisar as estratégias de poder adotadas pela EAN para a reforma da assistência de enfermagem no
IPUB; discutir o modo de inserção de um novo saber/ poder da enfermagem psiquiátrica na UB.
Como referencial teórico foram utilizados os conceitos de saber e de poder, de Michel Foucault e o
conceito de instituição total de Erving Goffman. As fontes primárias utilizadas foram: documentos
escritos, artigos da época publicado em jornais e revistas e depoimentos orais de três professores da
EAN e de uma enfermeira ex-funcionária do IPUB. As fontes secundárias foram constituídas por: livro
sobre História do Brasil, História da Enfermagem e História da Psiquiatria e da Saúde Mental no
Brasil. Os resultados indicam que: a trajetória do ensino de enfermagem psiquiátrica da EAN,
encontra-se intimamente relacionada ao desenvolvimento institucional do IPUB; as estratégias
adotadas pela EAN para a reforma da assistência de enfermagem no IPUB foram tanto de natureza
política, como técnica e administrativa; para a implantação de um novo modelo teórico político de
assistência e de ensino, foi decisiva a alta competência da professora da EAN Teresa de Jesus Sena
. No entanto, as condições de possibilidade foram dadas quando essa professora aliou a sua
condição de responsável pela disciplina de enfermagem psiquiátrica à autoridade de chefe de serviço
de enfermagem do IPUB. Esta situação permitiu a consolidação do novo modelo, o qual tento sido
transmitido a outras escolas, tornou a EAN/IPUB reconhecidos como centro de difusão de saber da
enfermagem psiquiátrica no Brasil.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_M/MariaAngelicaDeAlmeidaPeres.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4090 [ Lilacs ID 415103 ]
NASCIMENTO, Maria Salete Silva Pontieri. O delírio vivenciado pelo doente mental. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde M. M
RESUMO: O delírio é o sintoma que mais aparece no âmbito das doenças mentais. Na
psicopatologia, é visto como uma alteração do juízo, isto é, da capacidade de julgamento, por
patologicamente falseá-lo. Dessa forma, o conhecimento do delírio e sua vivência é importante, pois
poderá trazer subsídios a um cuidado individualizado e autêntico, vivenciado no coletivo. Isto posto,
este trabalho teve por objetivo a compreensão do delírio sob a perspectiva dos doentes mentais que
vivenciam esse fenômeno. O estudo foi fundamentado pela pesquisa qualitativa com abordagem
fenomenológica. Os depoimentos foram obtidos por meio de entrevista fenomenológica
sujeito/pesquisador, com sete usuários de um serviço público substitutivo em saúde mental, da cidade
de Goiânia, a partir das questões norteadoras: "para você, como é viver um delírio"? "o que o delírio
significa em sua vida de maneira geral"? Da análise compreensiva dos discursos emergiram as
seguintes categorias: existência ambígua, existência nebulosa, existência compartilhada, existência
do hoje e do amanhã. Os resultados mostraram que com clareza o doente mental fala da sua vivência
em relação ao delírio, percebe a realidade, tem conflitos resultantes da incorrigibilidade presente no
delírio, no entanto, por se encontrar fora de crise, não o tornaram inquestionável. Apresenta
preservação da crítica em relação ao delírio e as dificuldades sofridas em sua decorrência. Desvelou
um intenso sofrimento, não pelo delírio em si, mas pelas conseqüências da vivência delirante. Teme a
rejeição e a falta de um convívio mais próximo com as pessoas. Vivencia medo, insegurança, é um
ser solitário, e, apesar da dificuldade de relacionar, demonstra afetividade, almeja uma relação
amorosa, constituir uma familiar e anseia pela realização profissional. Percebe as limitações
estabelecidas pela doença, teme novas crises, porém tem desejos e esperanças de um amanhã
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melhor. É a partir desse mundo vivido que a enfermagem, como profissão fundamental no processo
de mudar, precisa alcançar um novo pensar a cerca da loucura, dos saberes, das práticas e da
relação da sociedade com a pessoa portadora de sofrimento psíquico, re-fazendo o processo ensinoaprendizagem e cuidando, com solicitude, do ser humano.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4091 [ Lilacs ID 441558 ]
BARBOSA, Regina Monteiro Campolina. O processo de readaptação profissional em um hospital
público: percepção dos trabalhadores de enfermagem portadores de doenças osteomusculares. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre a readaptação profissional em uma perspectiva sóciohistórica. Os agravos decorrentes de doenças osteomusculares causam repercussões na vida dos
trabalhadores. Essas doenças podem gerar incapacidade permanente e conseqüente aposentadoria
por invalidez ou incapacidade temporária, quando esses trabalhadores são reabilitados ou
readaptados, como forma de mantê-los em condição de trabalho. Em hospitais, especificamente na
Enfermagem, torna-se problemática a readaptação dos portadores de doenças osteomusculares, pois
o tipo de atividade envolve movimentos repetitivos, posturas incômodas e sobrecarga de trabalho no
desenvolvimento da prestação de uma assistência de enfermagem contínua. Esta investigação
buscou compreender a complexidade do fenômeno em suas diversas determinações, a partir da
percepção do portador de doenças osteomusculares sobre o seu processo de readaptação, através
das suas possibilidades e dificuldades para reassumir suas funções. Trata-se de estudo descritivo
exploratório de abordagem qualitativa, apoiada em fundamentos da dialética marxista, privilegiando o
discurso desses trabalhadores a respeito do fenômeno. Neste estudo as categorias analíticas
construídas foram, o processo de trabalho de enfermagem na sociedade capitalista, a dificuldade de
desempenho pessoal e a readaptação/reabilitação. A captação da realidade empírica foi realizada
através de entrevista semi-estruturada, em que cada sujeito teve a oportunidade de falar sobre sua
percepção. Os resultados obtidos indicaram que a readaptação profissional é um fenômeno complexo
que envolve questões pessoais, sociais e institucionais. É determinado por vários fatores que se
entrelaçam dialeticamente, ocasionando dificuldades para os trabalhadores. O processo de
reinserção estudado mostra-se excludente e marginaliza ainda mais o portador de doença
osteomuscular. Inserido num sistema capitalista cuja lógica de mercado exige produtividade e
ocupando uma posição de subordinação, vê-se segregado por uma limitação que, mesmo na
invisibilidade, o impede de corresponder às exigências do mercado, imprimindo-lhe a idéia de que, tal
como um objeto estragado, não tem mais utilidade.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4092 [ Lilacs ID 415092 ]
GUIMARÃES, Elisângela Euripedes Resende. Infecção puerperal sob a ótica da assistência
humanizada ao parto em uma maternidade pública de Goiânia. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
OLIVEIRA, Adriana Cristina de
RESUMO: O modelo atual de assistência humanizada ao parto tem buscado mudança de paradigma
nas práticas assistenciais que podem estar influenciando na ocorrência das infecções puerperais. Os
primeiros registros de infecção hospitalar referem-se às infecções puerperais descritas por
Semmelweis. A infecção puerperal é uma complicação associada diretamente às causas de morte
materna. As taxas de infecção devem ser monitoradas e por essa razão desenvolvemos um estudo
do tipo coorte, não concorrente, em 5.178 prontuários de puérperas submetidas à assistência
humanizada ao parto em uma maternidade pública de Goiânia com os objetivos de determinar a
incidência das infecções puerperais; verificar a associação entre infecção puerperal e as variáveis
idade, peso, modalidade de parto, ruptura de membranas, tempo de ruptura das membranas,
características do líquido amniótico, número de toques, duração do trabalho de parto e do parto, tipo
de anestesia e uso de antimicrobiano profilático e terapêutico e, ainda, determinar o intervalo de
manifestação das infecções puerperais nas puérperas submetidas ao parto normal e cesáreo. Os
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dados foram coletados utilizando a metodologia proposta pelo National Nosocomial Infections
Surveillance System (NNISS). Para a análise descritiva dos dados foram utilizadas freqüências
simples, medidas de tendência central como média, mediana e desvio padrão. Para o cruzamento
das variáveis independentes com a infecção puerperal, foram utilizados os testes não paramétricos
de Qui-quadrado, teste Exato de Fischer e o Risco Relativo. Foi encontrada uma taxa de incidência
de infecção puerperal acumulada de 2,92%. As variáveis que se comportaram como fator de risco
associado à infecção puerperal na modalidade de parto cesáreo foram a duração do trabalho de
parto e número de toques. Nenhuma variável se comportou como fator de risco para infecção na
modalidade de parto normal. O parto cesáreo comportou-se como importante fator de risco para a
infecção puerperal. Os resultados nos permitiram identificar que o modelo humanizado de assistência
ao parto pode estar contribuindo para a redução nos índices de infecção puerperal, por ser favorável
ao parto normal. Reforça aqui a necessidade de desenvolver formas alternativas de atendimento ao
parto, que dêem condições efetivas ao parto normal visando diminuição nas taxas de cesárea.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4093 [ Lilacs ID 415091 ]
RICALDONI, Carlos Alberto Caciquinho. Educação permanente em enfermagem na área
hospitalar: uma ferramenta para a qualidade da assistência. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: Este estudo foi direcionado para o processo de capacitação em serviço na área de
enfermagem, buscando construir uma metodologia que fosse coerente com os processos da
educação permanente. Esta pesquisa torna-se importante na medida em que contribui para a reflexão
sobre ações educativas dirigidas aos trabalhadores de enfermagem. Teve como objetivo geral
analisar os efeitos das ações de educação permanente na qualidade de assistência de enfermagem,
em um hospital privado, de grande porte, no município de Belo Horizonte e como objetivo específico
identificar elementos que possam aprimorar o programa de educação permanente do referido hospital
e identificar os fatores que favorecem e os que dificultam a inserção dos enfermeiros dos setores
assistenciais nas ações educativas em serviço. Optou-se por um estudo qualitativo na corrente
filosófica da dialética. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas e
grupo focal, tendo como sujeitos os enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem do 8º e 9º
andares e a gerente de enfermagem. Os resultados revelaram que as ações educativas não estão
articuladas ao processo de trabalho de enfermagem, e que existe a necessidade de aprimoramento
gerencial dos enfermeiros, possibilitando a realização da pedagogia de problematização. A
organização estrutural do trabalho é um processo sistêmico que desencadeia a necessidade do
desenvolvimento do processo de sistematização da assistência de enfermagem. Conclui-se que
deveria ser revista a inserção dos profissionais da enfermagem no contexto do processo de trabalho,
articulada com a capacitação baseada na estratégia da educação permanente, buscando a
transformação da qualidade da assistência e o crescimento profissional e social do sujeito.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4094 [ Lilacas ID 448287 ]
LIMA, Helen de. Fatores de risco físicos e químicos e agravos à saúde do trabalhador informal
no setor de confecção de calçados do município de Goiânia. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 167 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: Embora nas duas últimas décadas tenha havido avanços científicos, técnicos e legais no
setor formal da economia, na área de saúde do trabalhador, ainda se observa a ocorrência de
problemas que afetam a saúde dos trabalhadores, acima do esperado pelos poderes constituídos e
pela sociedade organizada. Atualmente, no Brasil, entre as políticas públicas implementadas está a
orientação e o treinamento dos profissionais de saúde visando ao reconhecimento, a prevenção e ao
controle dos fatores de risco a que estão expostos os trabalhadores do setor formal e informal da
economia. No entanto, em decorrência da crise do emprego formal, é crescente o número de
trabalhadores informais que têm trabalhado em condições e ambientes precários e insalubres. Apesar
de tal constatação, são poucas as pesquisas voltadas para a realidade de trabalho desses
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profissionais. Assim, optou-se por realizar um estudo descritivo-exploratório com o objetivo de
reconhecer os riscos físicos e químicos e os agravos à saúde a que estão expostos, no ambiente
laboral de produção, os trabalhadores informais do setor de confecção de calçados do município de
Goiânia, cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal (SEDEM). A população
estudada foi de 51 trabalhadores cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Município de Goiânia, que desenvolvem atividades laborais em 19 domicílios. A coleta de dados foi
realizada por meio de um questionário com questões fechadas e observação do ambiente de
trabalho. Os dados foram lançados no EPIINFO 6.0, organizados em tabela, quadros e gráficos e
analisados à luz do referencial teórico sobre a saúde do trabalhador e legislação brasileira em vigor.
Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados exerce atividades que envolvem riscos
físicos e químicos, tem entre 18 e 27 anos, 1º grau incompleto e é do sexo masculino. A tendência
verificada é de um trabalhador multifuncional e de 100% exercendo atividade com algum perigo de
acidentar-se. O desemprego constitui o principal motivo de ingresso no mercado informal. A renda
individual predominante para ambos os sexos é de 1 a 2 salários mínimos, com o agravante de que
98,04% (50) dos trabalhadores não contribuem para a previdência social, o que os torna excluídos
dos direitos trabalhistas e previdenciários, como forma de proteção aos fatores de riscos físicos e
químicos a que estão expostos. Os trabalhadores pesquisados possuem um conhecimento restrito ao
senso comum acerca dos direitos trabalhistas e previdenciários. Nos ambientes laborais, as ações e
as medidas de prevenção e o controle adotados são isolados, apesar dos riscos. O fato de a maioria
dos entrevistados não apresentar dúvidas sobre sua exposição aos fatores de riscos e agravos leva a
inferir que a exposição pode estar associada ao conhecimento insuficiente acerca dos riscos, para
uma tomada de posição ou que não lhes resta outra alternativa de ganhar a vida. Enfatiza-se,
portanto, a necessidade de coerência entre as políticas públicas e sociais e a prática desses
profissionais, visando a desenvolver a capacidade crítica dos trabalhadores para reconhecerem a
relação saúde-doença-trabalho e serem capazes de modificar o seu fazer.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4095 [ Lilacs ID 448283 ]
VIEGAS, Selma Maria da Fonseca. O cuidado na estratégia Saúde da Família: a vivência do
enfermeiro com o cliente. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2005. 159 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Sônia Maria
RESUMO: O estudo buscou compreender o cuidado na estratégia Saúde da Família, considerando a
vivência do enfermeiro com o cliente. Trata-se de um estudo etnográfico desenvolvido junto a nove
enfermeiros de equipes de Saúde da Família dos municípios do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais,
Brasil: Carbonita, Diamantina e Senador Modestino Gonçalves. Como fundamentação teórica adotouse o conceito de cultura de Geertz, o conceito de cuidado de Waldow e os aspectos operacionais do
trabalho de campo proposto por Spradley. O trabalho de campo foi realizado por meio de observação
participante e entrevistas. A análise de dados foi realizada com base no referencial de Análise de
Conteúdo proposta por Bardin e as informações coletadas foram organizadas em dez categorias
temáticas: O cuidado de enfermagem e a sua inserção no PSF do Vale do Jequitinhonha; Protocolos:
a expressão normatizadora do cuidado no PSF; A escuta do cliente com ação primordial do cuidado;
O cuidado como ato de solidariedade: o agir social; O cuidado e a dimensão espiritual na atenção à
saúde; O cuidado nas ações não institucionalizadas mobilizando a população; O domicílio como
cenário do cuidado; O cuidado centrado em Programas do Ministério da Saúde; O cuidado no PSF e
a autonomia profissional; O cuidado do enfermeiro do Vale do Jequitinhonha no cotidiano do PSF. Na
compreensão das estruturas conceituais, este estudo etnográfico desvela concepções e significados
atribuídos ao cuidado, considerando essas populações interioranas mergulhadas em suas crenças,
valores e saberes, onde o enfermeiro vive a diversidade do cuidado em zonas urbanas e rurais,
conforme os pressupostos do SUS e na visão desse novo paradigma do cuidado: a integralidade, o
conceito de cobertura e a responsabilidade territorial. O cuidado vem acompanhado nesta realidade
pelos traços culturais, bagagem assumida pelo enfermeiro na vivência cotidiana com o cliente, a
família e a comunidade. Este estudo oferece subsídios para a organização do cuidado na estratégia
Saúde da Família, visando melhorias nesse processo para que, no dia-a-dia possamos contribuir para
a construção de Programas Saúde da Família como cenários de cuidados de Enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/SelmaViegas.pdf
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PAULO, Ieda Maria Andrade. Ter um filho desnutrido: o significado para as mães. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2005. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
RESUMO: Minha vivência profissional com mães de crianças desnutridas que freqüentam o
Programa de Prevenção e Combate à Desnutrição de um centro de saúde de Belo Horizonte - MG
suscitou esta pesquisa, de cunho qualitativo e de inspiração fenomenológica. Queria compreender o
que significa para a mãe ter um filho desnutrido. Para isso, foram realizadas 11 entrevistas, mediadas
pela questão norteadora: "Conta para mim o que é, para você, ter um filho desnutrido". Os discursos
foram analisados seguindo as orientações de Martins e Bicudo (1989) e a interpretação dos dados foi
feita à luz dos filósofos Maurice Merleau-Ponty e Martin Heidegger. A análise compreensiva das falas
possibilitou a construção de duas categorias: "Ter um filho desnutrido: a existência se revela" e "Ter
um filho desnutrido: a relação mãe-filho no processo de cuidar". As mães ficam tristes por verem o
aspecto do filho, sentem-se culpadas por eles estarem nessa situação e, ao mesmo tempo percebem
que eles são mais vulneráveis às doenças e correm risco de morrer. O cuidado autêntico é
evidenciado nos discursos quando as mães associam a desnutrição à falta de alimento, ou quando as
pessoas questionam a forma como cuidam dos filhos. A construção deste trabalho possibilitou-me
vislumbrar novos caminhos no ensinar/assistir/cuidar do binômio mãe-filho, na vivência da
desnutrição.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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COELHO, Marta Pereira. Depressão na pessoa diabética: desvelando o inimigo oculto. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2005. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
SOARES, Sônia Maria
RESUMO: A depressão ocorre em portadores de DM sendo freqüentemente velada e confundida por
profissionais de saúde e pelos próprios pacientes com sensações de angústia, tristeza e melancolia.
Estudos mostram que a depressão pode determinar maior dificuldade de enfrentamento da doença.
Este estudo teve como objetivo compreender como o portador de Diabetes Mellitus vivencia a
depressão e a identifica Realizada em diabéticos tipo 2 em uso de insulina e na faixa etária acima de
50 anos acompanhados no programa do serviço de medicina preventiva da UNIMED GV (Cooperativa
de Trabalho Medico de Governador Valadares), bem como descrever os sinais e sintomas da
depressão relacionando-a ao DM e a vida cotidiana além de identificar os recursos de enfrentamento
utilizados pelos diabéticos depressivos. O referencial teórico metodológico utilizado foi a história oral
temática, proposta por Meihy. Os dados provenientes de 13 entrevistas foram analisados e os
conceitos que imergiram favoreceram a identificação de três temas centrais: condições de vida da
pessoa diabética influenciando na depressão, identificação da depressão e o significado da
depressão para o diabético. Os sinais e sintomas de depressão apontados pelos diabéticos foram
tensão, falta de apetite, irritabilidade, medo das complicações e outras. Os colaboradores
identificaram a depressão com mudanças percebidas no comportamento, nervosismo, melancolia,
angústia, choro sem motivo aparente, perda de interesse e de apetite, cansaço. Dificuldade de
concentração, insônia e pensamento de morte. A depressão descrita por eles esteve relacionada a
sentimentos de isolamento, problemas financeiros e com seus conjugues. O profissional enfermeiro
precisa ser treinado a perceber e intervir precocemente no diagnóstico de depressão, elaborar plano
de cuidados efetivos e adesão ao tratamento do diabetes e da depressão através de programas
educativos e no emprego das mais variadas alternativas terapêuticas.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/MartaPereira.pdf
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PEREIRA, Fernanda Guilarducci. Tendências da epidemia de aids no estado de Goiás, 1990 a
2001. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2005. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
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RESUMO: Nos últimos anos a epidemia de Aids vem apresentando importantes mudanças em suas
tendências, apresentando-se de maneira distinta em cada área geografia, e afetando diferentes
segmentos populacionais em momentos diversos, tornando-se, um problema de grande magnitude e
extensão. Este trabalho analisa a evolução dos casos de Aids notificado no estado de Goiás em
indivíduos de 15 anos ou mais, na séria história de 1990 a 2001. Utiliza o banco de dados do
Programa Estadual de DST/Aids da superintendência de Políticas Integradas á Saúde (SPAIS),
compilado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As tendências temporais de
incidência foram, analisadas mediante os modelos de regressão linear e não linear simples:
exponencial, potência e logaritmo. As equações resultantes do ajuste dos modelos foram comparadas
pelos seus coeficientes de regressão, sendo a significância testada pelo teste-F na análise da
variância e os coeficientes (a) e (b) pelo teste-t de Student. Para as variáveis escolaridade, categoria
de exposição e parceria sexual, de cujos os dados populacionais não se dispõe, foram calculadas
percentagens utilizando-se a média das notificações por triênio. O aumento da incidência anual linear
e estatisticamente significativo. Esses aumentos ocorreram em ambos os sexos e, principalmente, na
faixa etária de 20 a 49 anos de idade e com menos de 7 anos de estudo. Há um aumento significativo
da incidência de Aids em faixas etárias mais velhas na última década, com destaque para de 50 a 59
anos sugerindo um certo envelhecimento da epidemia. Os grupos mais acometidos pela Aids foram
os heterossexuais, homossexuais, bissexuais, seguidos dos usuários de drogas injetáveis (UDI). Ao
longo da séria histórica, os indivíduos notificados informaram que tinham relacionamento sexual com
múltiplos parceiros e com parceiros sabidamente HIV positivo ou com Aids, principalmente nos
triênios de 1996-1998 e 1999-2001. Houve declínio dos coeficientes de letalidade e,
conseqüentemente, aumento constante do número de pessoas vivendo com Aids no Estado. A
epidemia vem se disseminando em direção às dezesseis macro-regionais de saúde e, principalmente,
nos municípios com menos de 50.000 habitantes. Apesar das limitações impostas pela utilização de
dados secundários devido às falhas que ainda acontecem no sistema de vigilância, é notório que a
epidemia de Aids no Estado de Goiás vem acompanhando os padrões verificados no Brasil em todas
as variáveis estudadas. O acesso a terapia anti-retroviral e as profilaxias para as doenças
oportunistas explicam parcialmente esses resultados.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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OLIVEIRA, Sandra Maria. Padrões de adiposidade em mulheres brasileiras. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2005. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
REZENDE, Edna Maria
RESUMO: Trata-se de um estudo de delineamento transversal que buscou identificar os padrões de
adiposidade em mulheres e verificar a associação com fatores sócio-demográficos, biológicos e
reprodutivos sobre essa distribuição. A amostra foi constituída de 799 mulheres voluntárias de 12 a
65 anos sem problemas de saúde aparente e sem queixas de doenças metabólicas, agudas, crônicas
ou infecciosas, atendidas em um centro de saúde de Belo Horizonte. A análise de Componentes
Principais foi utilizada para verificar as associações entre os padrões de adiposidade. Foram
identificados três fatores que explicaram 85,99% da inércia. O primeiro fator denominado adiposidade
periférica é representado pelas pregas cutâneas (coxa, peitoral, bicipital, subescapular, supraíliaca)
com 38,42% da inércia. O índice de massa corporal e a circunferência do braço constituíram o
segundo fator denominado, adiposidade global, com 29,03% da inércia. O terceiro fator foi chamado
de adiposidade central com 18,52% da inércia e foi representado pela razão cintura/quadril. Na
segunda parte desse estudo verificou-se a associação dos fatores sócio-demográficos, biológicos e
reprodutivos sobre os padrões de adiposidade. A adiposidade central teve uma associação positiva
com a pressão arterial diastólica, idade e paridade e uma associação negativa com escolaridade e
renda per capita. A adiposidade global também se associou com estas variáveis em menor
intensidade.
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CAMPOS, Kátia Ferreira Costa. Representações do processo saúde-doença: o usuário-sujeito no
Programa Saúde da Família. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2005. 120 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flávia
RESUMO: Este estudo se insere numa reflexão sobre a proposta de reorganização de modelo
assistencial, tendo em vista a estratégia Programa Saúde da Família. Segundo o Ministério da Saúde,
esta estratégia contribuiria para a efetivação do SUS, num modelo pensado para centrar a atenção na
família e comunidade, como sujeitos do processo saúde - doença, visando a vigilância à saúde.
Propõe-se, então, com este estudo, compreender as representações dos usuários do PSF de
processo saúde - doença e como ele se constrói, enquanto sujeito neste processo, utilizando-se da
teoria das representações sociais de Mocovici e Jodelet. A coleta de dados deu- se na Unidade de
saúde São Cristóvão, localizada na Regional Noroeste no município de Belo Horizonte, com os
usuários adultos da comunidade da Vila Senhor dos Passos. O instrumento para a coleta de dados foi
entrevista semi - estruturada aberta para cujo total de 11 entrevistas obedeceu ao critério de
saturação. Como resultado encontramos representações de processo saúde-doença , que considerou
a saúde como qualidade de vida, bem estar, promoção e prevenção, como saúde pública e
assistência, o tudo ou nada, doença como fruto do acaso e predestinação, como pobreza e
sentimento de impotência, mostrando nestas representações um sujeito jogado no desamparo, que
luta pela sobrevivência, tendo a doença como uma paralisação, ampliando ainda mais o abandono e
o desamparo. Um sujeito que na intersubjetividade se coloca predominantemente na condição de
objeto, no processo saúde-doença.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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PEREIRA, Samira Auxiliadora. Modos de gerenciar cuidado e serviço no Programa Saúde da
Família em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2005. 183 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: O Programa Saúde da Família implantado em Belo Horizonte, desde 2002, denominado
BH-VIDA: Saúde Integral, evidencia-se, no âmbito gerencial, dois aspectos: a gerência do cuidado e a
gerência dos serviços. Entretanto, mesmo com a configuração de todo o marco teórico da proposta
instituída, demonstrando avanços na perspectiva de reorganização dos serviços, o BH-VIDA: Saúde
Integral apresenta dificuldades e distorções que necessitam ser compreendidas, tanto do ponto de
vista assistencial quanto no processo gerencial. Desta forma, se faz necessário, buscar a
compreensão de como os profissionais de saúde que gerenciam o cuidado e os que gerenciam o
serviço contracenam e interagem, na construção de estratégias para a melhoria das condições de
saúde da população, no âmbito individual e/ou coletivo. Assim, este estudo tem como objetivo
analisar as formas de articulação e os modos de gestão adotados por profissionais das Equipes de
Saúde da Família (ESF), no gerenciamento do cuidado e por um gerente de Unidade Básica de
Saúde (UBS) e as gerências técnicas do Distrito Sanitário Nordeste (DISANE) no gerenciamento do
serviço, conforme a ótica destes profissionais, no contexto do PSF de Belo Horizonte. Realizou-se um
estudo de caso descritivo e exploratório com abordagem qualitativa, numa Unidade Básica de Saúde,
estendendo às gerencias do DISANE, no período de maio a novembro de 2004, utilizando a
observação direta e entrevista semi-estruturada como técnicas de coleta de dados. Foram
entrevistados dezenove sujeitos entre profissionais das três ESF, os profissionais de apoio e a
gerente da UBS, além de referências gerenciais do DISANE, os quais preencheram os critérios de
inclusão, sendo obedecidos os preceitos éticos das pesquisas com seres humanos. Após a coleta de
dados, as fitas foram transcritas em formato de texto e as observações foram descritas para a fase de
análise. Na análise de conteúdo foi utilizada a referência teórica de Bardin (1977) e Minayo (2004).
Desta forma, observa-se que a gerência do cuidado e do serviço analisadas neste estudo, nos leva a
um contexto complexo, instigante, dialético e repleto de diversidades. Há maior integração entre as
ESF e a gerente da UBS e menor integração entre o nível local de assistência e o nível distrital. Os
modos de gestão encontrados nas instâncias locais e distritais de organização dos serviços de saúde,
apesar de situações e visões compatíveis com o método participativo, predominam nuances do
controle e da normatização, características do modo de gerenciar taylorista. Assim, a gerência, neste
cenário, vive um constante conflito entre as propostas instituídas pelo programa (o prescrito) e o
modo como os profissionais agem no seu cotidiano de trabalho (o real), demonstrando a necessidade
de voltarmos o olhar para o processo de trabalho das equipes e a valorização dos profissionais de
saúde, enquanto sujeitos das mudanças organizacionais.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/SamiraPereira.pdf
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PIMENTA, Adriano Marçal. Epidemiologia da hipertensão arterial em uma comunidade rural do
Vale do Jequitinhonha-MG. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2005. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: Um estudo epidemiológico de base populacional, transversal, descritivo e analítico, foi
conduzido com o objetivo de estimar a prevalência e os fatores associados à hipertensão arterial em
Virgem das Graças, área rural do município de Ponto dos Volantes, localizada na região do Vale do
Jequitinhonha – MG. A amostra foi constituída de 287 indivíduos de ambos os sexos, com idades
entre 18 e 88 anos. A hipertensão arterial foi definida segundo critérios adotados pela JNC (PAS ³
140 mmHg e/ou PAD ³ 90 mmHg) ou quando o indivíduo sabidamente hipertenso recebia tratamento
anti-hipertensivo. A análise bivariada foi feita com o intuito de testar associações entre algumas
variáveis independentes e a HA. Para o ajuste das variáveis de confusão, verificação de interações e
busca de variáveis preditoras independentes para a HA, foi realizada a regressão logística
multivariada passo a passo. Em ambas as análises considerou-se a significância estatística em 5% (p
< 0,05). A força de associação foi mensurada pelo Odds Ratio (OR) e seus intervalos de confiança de
95% (IC 95%). A prevalência bruta da HA foi de 47,0% (IC 95%: 41,1 - 53,0) e a ajustada por idade
(ajustada para a população adulta da área rural de Minas Gerais), de 43,2% (IC 95%: 35,7 - 50,7). A
prevalência da hipertensão segundo o sexo foi similar. Os fatores associados à HA na análise
bivariada foram: idade, cor de pele, escolaridade, menopausa, obesidade, sobrepeso, circunferência
da cintura, RCQ, colesterol total, LDL-c, HDL-c e triglicérides. Após a análise multivarida, apenas a
idade, os níveis de triglicérides ³ 200 mg/dl e a circunferência da cintura no nível II constituíram-se em
fatores de risco independentes para a hipertensão arterial. Os resultados desta pesquisa demonstram
que a hipertensão arterial é um problema de saúde pública na área rural de Minas Gerais, estando
associada com a dislipidemia e a obesidade abdominal.
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SILVA, Kênia Lara. Movimento de mudança na educação de enfermagem: construindo a
integralidade do cuidado na saúde. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2005. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O estudo tem como objeto a integralidade como princípio estratégico-organizacional do
Sistema de Saúde e a organização do processo ensino-aprendizagem de enfermagem. Tem como
objetivo compreender a orientação da formação do enfermeiro para a integralidade da atenção à
saúde, conhecendo a articulação entre as dimensões curativa e preventiva do processo saúdedoença, entre os modos de pensar e fazer clínico, epidemiológico e social e entre os enfoques
individual e coletivo no ensino de enfermagem. Estudo de caso de abordagem qualitativa, ancorado
na corrente filosófica do Materialismo Histórico-Dialético. Os dados foram obtidos por meio de
entrevistas com oito docentes e seis estudantes da Escola de Enfermagem da Universidade Federal
de Minas Gerais e três enfermeiros de serviços que recebem esses estudantes nos cenários de
aprendizagem. As entrevistas transcritas foram submetidas à análise de discurso na perspectiva da
abordagem Hermenêutica-dialética. Os dados de fonte secundária foram obtidos de análise
documental do Projeto Político Pedagógico e currículo da Escola. Da análise dos dados emergiram
duas categorias empíricas: O modelo de atenção à saúde: construindo a integralidade e A formação
do enfermeiro: as intenções e os gestos. Reconhece-se, pela análise dos dados, a compreensão da
integralidade do cuidado na formação do enfermeiro na perspectiva de configuração de um modelo
de atenção à saúde que considera a subjetividade, a autonomia e responsabilização dos sujeitos e a
criação de vínculos na organização dos serviços tendo como direcionalidade o cuidado centrado no
usuário. Entretanto, prevalecem ações e práticas centradas no ato profissional e na atenção ao
sofrimento manifestado pelos usuários, com pouca visibilidade das ações de promoção da saúde e
um processo incipiente de consideração das possibilidades de os sujeitos expressarem as
subjetividades e as tecnologias leves em saúde. Suscita a acentuada dicotomia Clínica versus Saúde
Coletiva como uma condição que retrata as práticas de saúde e o ensino. Destacam-se as dicotomias
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entre teoria e prática, ensino e serviço, ensino e trabalho, cuidar e gerenciar, bem como a
organização estrutural em departamentos com pouca integração entre estes, como relações que
marcam o concreto das práticas na formação do enfermeiro. Visualiza-se que esse concreto não tem
aderência com as intencionalidades manifestadas pelos participantes da pesquisa quanto á formação
na perspectiva da integralidade do cuidado, implicando em ressignificar o processo de formação, num
movimento de superação do paradigma flexneriano, influenciado pela ciência positivista, para uma
possibilidade de educação crítica e reflexiva sustentada em concepções pedagógicas
interdisciplinares. Recomenda-se que a mudança na educação de enfermagem deve assumir como
possibilidade os pressupostos da Educação Permanente numa postura dialógica de redefinição de
papéis e relações na educação, na atenção e gestão dos serviços de saúde e da educação. Concluise que a formação do enfermeiro sinaliza reflexões sobre um movimento de mudança nas práticas
pedagógicas e de atenção à saúde como estratégia fundamental para construir a integralidade do
cuidado.
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SOBREIRA, Tanara Távora. Enfermagem no pré-natal: avaliação de ações educativas para o
autocuidado. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2003. 119 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: Trata-se de um estudo que teve como proposta, avaliar as ações educativas para o
autocuidado realizadas no pré-natal, utilizando-se o modelo de vida. Para tanto, participaram 16
gestantes atendidas na Unidade de Cuidado de Enfermagem do centro de desenvolvimento familiar
(UCE - CEDEFAM) de Fortaleza, sendo as mesmas visitadas em seus domicílios, no puerpério. No
percurso metodológico, foi utilizado o modelo de vida de Roger, Logan e Tierney (1995), aplicado nas
consultas de pré-natal em 2003 e uma entrevista semi-estruturada realizada no domicílio durante o
puerpério nos meses de outubro e novembro/2003. Os achados foram organizados pelo método de
análise de conteúdo proposto por Bardin (1977) e classificados em três categorias: característica de
vida das mulheres, relato das atividades de vida das gestantes segundo o modelo de enfermagem de
Roper, Logan e Tierney(1995) e ações educativas em saúde para o autocuidado. As entrevistadas
moravam com os companheiros, eram católicas, a maioria deixou de estudar devido a gravidez e
eram domésticas. Quanto ao número de gravidezes 50% eram primíparas e com baixo nível de
escolaridade. As mulheres referiram muitas dúvidas relacionadas à amamentação, cuidados com o
bebê e sexualidade. Quanto a consulta, foi detectado que as mulheres desejavam um menor número
de pessoas no consultório, que o registro da consulta não fosse repetitivo e que o diálogo entre
profissional-cliente fosse intensificado, principalmente na primeira gestação. Conclui-se que as
atividades de vida contidas no modelo, atendem em parte às necessidades básicas das gestantes,
desde que seja respeitada sua individualidade.
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de vida. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2003. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: A gravidez na adolescência é preocupante pelo fato de apresentar índices bastante
elevados, contudo, o atendimento pré-natal desconsidera a sua faixa etária, repercutindo no cotidiano
das adolescentes. Neste estudo, pretendeu-se analisar a eficácia do Cuidado de Enfermagem
fundamentado no Modelo de Atividades de Vida de Roper, Logan e Tierney (1995) prestado a
adolescentes durante o pré-natal; verificar a contribuição da utilização de um modelo teórico para o
cuidado direcionado à adolescente grávida. O processo metodológico utilizou as etapas da Pesquisa
Convergente-Assistencial. Foram selecionadas 03 adolescentes grávidas, atendidas no Centro de
Parto Natural do Centro de Desenvolvimento Familiar, para serem acompanhadas durante 04 meses,
no consultório e em seus domicílios e com as quais foram desenvolvidos estudos de casos, com
enfoque nas atividades de vida e apresentado sob a forma de "contos de fadas". As gestantes
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receberam acompanhamento durante toda a evolução da gravidez, e foram observadas quanto a
dependência ou independência no desempenho de suas atividades de vida. Para validar os
resultados, foi realizada a seguinte questão: O que você considera que o acompanhamento realizado
trouxe de mudanças e melhorias significativas para o seu viver enquanto gestante adolescente?
Mediante a análise, emergiram congruências entre as atividades de vida das adolescentes, revelando
que a atividade de vida Manutenção de um Ambiente Seguro exerce e recebe influência das demais
atividades de vida, tendo sido as mais significativas a Expressão da Sexualidade, Comunicação,
Trabalho e Lazer e Mobilidade. Ao analisar os comportamentos das adolescentes, foi constatada a
eficácia deste processo de investigar-cuidar, uma vez que a maioria das atividades alcançou um nível
de independência. Isso é motivo de grande satisfação, tendo em vista que o contexto onde as
adolescentes estão inseridas não oferece o ambiente seguro e indispensável à saúde e qualidade de
vida, por essa razão, elas procuram mecanismos adaptativos e criativos que favoreçam o alcance do
bem-estar.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4106
FRANÇA, Inácia Sátiro Xavier de. Formas de sociabilidade e instauração da alteridade: vivência
das pessoas com necessidades especiais. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 194 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: Estudo realizado no período de maio de 2003 a maio de 2004 na cidade de Campina
Grande – Paraíba - Brasil. O objeto empírico de análise foi compreender o discurso dos dirigentes das
associações de portadores de deficiência acerca do processo de segregação de indivíduos com
limitações do tipo física, auditiva e visual e o discurso dos associados acerca de seu relacionamento
com o grupo dos "normais", com outras pessoas que portem uma limitação física, auditiva ou visual e
acerca da compartimentalização da assistência institucional. O campo de estudo foram as
associações de portadores de deficiência do tipo física, auditiva e visual. Os envolvidos foram: o
coordenador, o coordenador adjunto e o animador da Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes, o
coordenador da Associação dos Cegos e da Associação dos Surdos. E seis portadores de deficiência
física, seis auditivos e seis visuais que aceitaram participar da pesquisa. Para a coleta de dados
utilizou-se como técnica central a entrevista semi-estruturada e como técnica complementar a leitura
de documentos das associações. Durante todo o processo investigativo respeitou-se os aspectos
éticos relativos à pesquisa em seres humanos. Os dados foram organizados pela técnica da análise
de discurso. Os resultados evidenciam que os coordenadores das associações e os seus associados
utilizam a especificidade das necessidades básicas de cada tipo de portador de deficiência para
legitimar a compartimentalização da assistência. Para todos os sujeitos o que institui a alteridade
entre os portadores de deficiência é a empregabilidade, acessibilidade e educação. A vivência dos
portadores de deficiência é marcada pela ambivalência, pelo uso de estratégias e táticas de
resistência objetivando a apropriação de espaços de atuação, o acesso a bens e serviços e a
melhoria das suas condições de vida. A inclusão social é entendida como "inclusão no mercado de
trabalho" silenciando a necessidade de saúde, cultura e lazer. Conclui-se que os portadores de
deficiência física exercitam a sociabilidade desenvolvendo o papel de desviante normal em busca do
alinhamento intra e extra-grupal, os visuais adotam o corporativismo como defesa do alinhamento
intra-grupal; e os auditivos se recolhem na comunidade surda onde se sentem iguais e protegidos.
Ocorreu uma mudança no olhar social acerca do portador de deficiência, mas esse olhar ainda
conserva e dissimula o preconceito atestando que o arquétipo da deficiência permanece incrustado
no inconsciente coletivo e pessoal. E que a pesquisa contribui para o saber da Enfermagem porque
explicita as barreiras que obstaculizam o processo de inclusão social do portador de deficiência. E
porque apresento o método de um grupo de convivência que pode ser utilizado pelo enfermeiro para
propiciar o esclarecimento de conflitos individuais e familiares e contribuir para a catarse e a reflexão
tendo por meta a conquista de um viver melhor.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4107
SANTOS, Míria Conceição Lavinas. Qualidade de vida de mulheres mastectomizadas: estudo
comparativo no campo da enfermagem oncológica realizado com populações atendidas em um grupo
de auto ajuda e no ambulatório de hormonioterapia de um hospital oncológico, Fortaleza-CE.
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Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITÃO, Glória da Conceição Mesquita
RESUMO: O tratamento curativo do câncer de mama é a mastectomia, que garante sobrevida mas
interfere com a qualidade de vida das mulheres. A pesquisa teve por objetivo verificar se a
participação em grupo de auto-ajuda influencia a qualidade de vida das mulheres mastectomizadas.
Foram constituídos 2 grupos de mulheres mastectomizadas: um grupo de estudo composto por 16
mulheres participantes de um grupo de auto-ajuda e 32 mulheres acompanhadas no ambulatório de
hospital oncológico que formaram o grupo controle. Foi utilizado o Medical Outcomes Study
Questionaire 36-Item Short form Health Survey- SF-36 como instrumento para medida do nível de
qualidade de vida. A amostra das 48 mulheres pesquisadas apresentava idade média de 58,2 ± 10,6
anos e tempo de mastectomia de 55,4 ± 28,7 meses. Os grupos de estudo e controle diferiram quanto
a existência de co-morbidades, presentes em 68,8% no grupo de estudo e em 31,2% no grupo
controle (p=0,029). As pontuações geradas pelo SF-36 em oito dimensões da qualidade de vida
relacionada à saúde foram no grupo de estudo e controle, respectivamente: 55,3 ± 22,0 vs. 60,0 ±
28,4 para Capacidade Funcional (p=0,463), 32,8 ± 42,5 vs. 33,6 ± 41,0 para Limitação por Aspectos
Físicos (p=0,821), 54,2 ± 22,7 vs. 56,3 ± 25,6 para a dimensão Dor (p=0,869), 65,1 ± 23,0 vs. 74,3 ±
20,3 para Estado Geral de Saúde (p=0,138), 62,2 ± 21,6 vs. 62,7 ± 23,6 para Vitalidade (p=0,709),
78,1 ± 21,7 vs. 74,4 ± 26,1 para Aspectos Sociais (p=0,786), 58,3 ± 41,3 vs. 61,5 ± 44,9 para
Limitação por Aspectos Emocionais (p=0,655) e 63,3 ± 31,5 vs. 64,5 ± 22,2 para Saúde Mental
(p=0,669). Concluímos que: 1-as dimensões da qualidade de vida mais comprometidas se referem ao
aspecto físico; 2-as dimensões referentes ao aspecto mental apresentaram melhor pontuação talvez
pela adaptação psicológica possível de ter ocorrido devido ao longo tempo de mastectomia da
amostra; 3-não houve diferença do nível de qualidade de vida entre os dois grupos, no entanto a
igualdade pode significar efeito positivo da participação em grupo de auto-ajuda sobre a qualidade de
vida, já que as mulheres do grupo de estudo apresentavam mais co-morbidades capazes de
influenciar negativamente, e com caráter somatório à condição de mastectomizada, a qualidade de
vida.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4108
MAIA, Rochele Mendes. Hospital-dia: interfaces de uma nova clientela. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 178 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: A saúde mental vem se apresentando como um tema bastante instigante, no decorrer dos
tempos, dividindo públicos nas formas de pensar e de conduzir a prática do lidar com o ser em
sofrimento psíquico. Esta pesquisa se mostra relevante a proporção que, ao traçar o perfil dos
pacientes assistidos por Hospital-Dia (HD), tentamos colocar em evidencia o sujeito, retirando dele o
fardo de ser objeto de intervenção, passando a ser personagem principal. Este estudo tem por
objetivo traçar o perfil do usuário de um Hospital-Dia particular, através da identificação de seus
aspectos pessoais e socio-econômico e da descrição do cenário da Instituição, com suas rotinas e
condutas. Estudo exploratório-descritivo, de natureza quantitativa, realizado em um HD particular,
localizado em Fortaleza. A população do estudo foi constituída de um total de 217 usuários,
constituindo-se uma amostra de 172. Os dados foram coletados através do prontuário eletrônico, no
período de outubro/2003 a janeiro/2004, sendo apresentados em gráficos, tabelas e quadro, sendo
analisados a luz da literatura pertinente. Percebemos que a proposta técnica do hospital-dia
pesquisado está em consonância com as normas estabelecidas para a atenção a pessoa em
sofrimento mental. Esta pesquisa explica dificuldades, impasses e impotências, apresentados através
do perfil de usuários de um dispositivo da assistência psiquiátrica prevista no novo modelo. Um
grande impasse observado foi o da situação sócio-econômica, de classe, de exclusão social, que
coloca as pessoas numa posição de vulnerabilidade, do ponto de vista das condições objetivas,
materiais e também do ponto de vista das condições subjetivas, psicológicas e espirituais. Esta
pesquisa tornou possível conhecermos aspectos intrínsecos e de fundamental importância para a
utilização de serviços e de saberes que possam se maximizar o benefício ao ser humano.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4109
DIÓGENES, Maria Albertina Rocha. Estrutura, desenvolvimento e dinâmica da família da
gestante com papilomavirus humano. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VARELA, Zulene Maria de Vasconcelos
RESUMO: Estudou-se a família de Gabi, jovem gestante, solteira com Papilomavirus humano (HPV).
Gabi, ao descobrir-se grávida e doente procurou o serviço de saúde. Identificada a lesão na genitália
externa foi encaminhada para serviço especializado onde submeteu-se a vários procedimentos
cirúrgicos para exérese da lesão que se encontrava bastante extensa e volumosa. A família é
composta por sua mãe, o padrasto (companheiro de sua mãe) e o irmão. Propõe-se a tese de que A
família da gestante com Papilomavirus humano tem a dinâmica e o desenvolvimento modificados pelo
surgimento da doença. O cuidado especializado da enfermeira promove interações saudáveis e
mudanças cognitivas favoráveis à resolução, em família, dos problemas identificados. Os objetivos
foram: avaliar a estrutura, desenvolvimento e dinâmica da família da gestante com diagnóstico de
Papilomavirus humano e analisar as implicações do cuidado de enfermagem aplicados à família
nesse contexto. Para tanto, utilizou-se o Modelo Calgary de Avaliação de Famílias, de Wright e
Leahey (2002). Os cenários da pesquisa se constituíram do Instituto de Prevenção do Câncer do
Ceará, Unidade básica de Saúde da Família (UBASF) e do domicílio da gestante (situado em área
crítica da periferia de Fortaleza-Ceará-Brasil). Como instrumentos de coleta de dados, utilizaram-se
genograma, ecomapa, diário de campo e o diário de Gabi, o qual, por solicitação da pesquisadora,
foi escrito durante o período da interação. A coleta de dados realizou-se nos meses de outubro de
2003 a abril de 2004. A análise dos dados deu-se a partir da avaliação, considerando-se as
categorias do próprio modelo: estrutural, "desenvolvimental" e funcional. Essa etapa na vida da
cliente, e sua família, vem descrita em 7 eventos que também representam momentos em que se
realizaram os cuidados de enfermagem durante a implementação da pesquisa: O envolvimento com o
namorado; A experiência de ser mulher; A gravidez e a doença; A inserção na rede de saúde; A
cirurgia de Gabi; A experiência de parir uma criança saudável; A acolhida de Gabi e sua filha na
família. Ressalta-se que os cuidados de enfermagem traçados contribuíram significativamente para o
fortalecimento dos laços afetivos na família, especialmente entre mãe e filha. Enfatiza-se a
necessidade de o Programa Saúde da Família incorporar a captação precoce das gestantes na
comunidade, pois a cliente só procurou a unidade básica de Saúde da Família, na 24ª semana
gestacional, já apresentando a doença em estado avançado. Reforça-se a necessidade de que
famílias como estas e que apresentam jovens suscetíveis a agravos à saúde pelo estilo de vida a que
são expostos e ambiente em que vivem, sejam acompanhadas, seguindo os princípios da
hierarquização e integralidade do Sistema Único de Saúde e encaminhadas para os sistemas mais
amplos, como as instituições que compõem a rede sócio-sanitária e religiosa de apoio às famílias. As
mudanças que foram evidenciadas, especialmente na dimensão cognitiva da família, confirmam a
tese.

Acesso ao texto integral: não localizado mas temos o CD (aguardando autorização para publicar)
Nº de Classificação: 4110
ATAIDE, Márcia Barroso Camilo de. Vivência grupal: estratégia de engajamento no autocuidado em
diabetes. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2004. 210 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: Apesar de tantos esforços em maximizar a adesão do diabético em seguir o tratamento,
este não incorpora atitudes de autocuidado, tão necessárias à sua qualidade de vida. Diante disto
defende-se a tese de que o trabalho em grupo é uma estratégia facilitadora do processo de
engajamento do diabético no autocuidado. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o
processo de engajamento no autocuidado em pessoas diabéticas que participaram de vivências
grupais de educação.Trata-se de uma pesquisa-ação, com abordagem predominantemente
qualitativa, realizada no Núcleo de Atenção Médico Integrada, da Universidade de Fortaleza, no
Município do mesmo nome. As participantes foram trezes mulheres diabéticas, que, durante o período
de março a outubro de 2003, participaram das três etapas da pesquisa: identificação dos déficits de
autocuidado, atividades do grupo de educação para o autocuidado em diabetes e grupo focal. A
Teoria do Déficit do Autocuidado de Orem serviu para selecionar os sujeitos e programar as
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atividades do grupo. As informações foram analisadas à luz das Conferências de Promoção da
Saúde, e de estudiosos de Educação em Saúde e em diabetes. Os resultados apontaram que os
déficits de autocuidado que dificultavam o engajamento das mulheres foram: limitação para fazer
julgamento, indicativo de desequilíbrio de manutenção da saúde, falta de conhecimento sobre sua
condição de saúde.Tais déficits estão relacionados aos fatores biológicos e psicossociais o que levase a considerar que a inter-relação desses fatores influencia no engajamento no autocuidado das
diabéticas. A totalidade das mulheres diabéticas (13) se engajou no autocuidado, sendo que 8
desenvolveram habilidades para lidar com todos os déficits de autocuidado - engajamento total - e as
demais (5) desenvolveram pelo menos uma das habilidades para lidar com os déficits de
autocuidado.O engajamento no autocuidado foi consolidado pelas mulheres quando incorporaram
atitude de cuidado, tais como a participação em grupo de caminhadas na Comunidade do Dendê, a
continuidade do tratamento farmacológico a partir das discussões reflexivas e contextualizadas à
realidade vivida por elas e a adesão à alimentação saudável. O desconhecimento e as dúvidas sobre
a patologia foram minimizados, pois houve a construção de conhecimento permeado pelo diálogo e
aprendizado mutuo. No processo do engajamento, é preciso considerar que essas mulheres vivem à
margem das condições fundamentais de saúde, além de não aceitarem a doença. Convivendo com a
violência, desigualdade social, desemprego, fragilidade dos serviços de saúde, falta de condições
financeiras para comprar alimentos adequados e sendo atendidas no modelo hegemônico que
prioriza os aspectos biológicos, as vivências em grupo de educação para o autocuidado ensejaram o
engajamento no autocuidado dessas mulheres. Em grupo houve uma co-construção dialógica,
possibilitando o engajamento no autocuidado pela compreensão dos fatores biológicos e
psicossociais que norteiam o processo de engajamento.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4111
MOREIRA, Vládia Teles. Ser e fazer da enfermagem em unidade de terapia intensiva: uma
abordagem cultural. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2004. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: O modelo assistencial vigente em Unidade de Terapia Intensiva, nem sempre tem
contemplado o saber/fazer enfermagem em uma conotação humanística. O universo cultural dos que
cuidam e dos que são cuidados, são considerados princípios, fazem parte da herança cultural, são
repassados ao ambiente familiar e à sociedade. o foco desta investigação norteia-se pela importância
de se manter um serviço de enfermagem culturalmente voltado para o encontro entre seres e fazeres.
Objetivamos compreender o contexto cultural da prática do cuidado, identificando fatores culturais e
influências, envolvidos no ser e no fazer do enfermeiro e caracterizar, considerando valores e crenças
dos enfermeiros, o modo como os cuidados são oferecidos ao paciente. É uma pesquisa descritiva,
com abordagem qualitativa, centrada no contexto cultural da prática de enfermagem. Os dados foram
coletados com sete (7) enfermeiras plantonistas da UTI-adultos, a partir de uma entrevista semiestruturada e de observação participante, em um hospital público-municipal de grande porte,
referência para o trauma, localizado na cidade de Fortaleza-Ceará. A análise dos dados centrou-se
na técnica de análise Estrutural do discurso, tendo em vista o contexto dos fatos presentes no
discurso, a partir das transformações e inferências teóricas oriundas dos dados, ao longo da
narração. Os discursos foram assim denominados: No. 1 (ágata): O Cuidado de Enfermagem
influenciado pelos valores, a educação, a moral e as crenças da enfermeira; N° 2 (água marinha): A
cultura como fator determinante do perfil de humanização do profissional enfermeiro; N° 3 (ametista):
A Cultura como fator influenciador da comunicação com o paciente, seus familiares e com os
membros da equipe; N° 4 (esmeralda): Cultura, fator econômico e desejo de atualização profissional
influenciando no nível de satisfação da enfermeira; N° 5 (granada): A Cultura como fator diretivo do
aperfeiçoamento técnico-científico do profissional para o cuidado; N° 6 (opala): Cultura, experiências
familiares e da infância como fatores que repercutem na solidariedade e no fazer-saber profissional;
N° 7 (turmalina): Vivências culturais como determinante de conflitos e de comportamentos
profissionais. Os Resultados mostram que a prática do cuidado, centra-se não só na competência
técnica, mas também na interação, na compreensão e na percepção do indivíduo como um todo,
decorrente do contexto do modo de vida e dos valores, aos quais o profissional encontra-se inserido.
Vê-se, portanto, que a ênfase dos discursos recaem sobre a influência cultural no ser e fazer
enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4112
ALMEIDA, Diva Teixeira de. A representação social das enfermeiras do Hospital de Messejana
que cuidam de idosos na Clínica Pneumonológica: Fortaleza/CE. Fortaleza. Universidade Federal
do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 132 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITÃO, Glória da Conceição M
RESUMO: Este é um estudo descritivo que tem como referencial teórico a Representação Social (RS)
cujos autores: Moscovici (1978), Spink (1999), Jodelet (1984) e Sá (1998), nos forneceram os
conceitos e reflexões para a sua abordagem. Como fundamento para a compreensão dos
significados e percepções das enfermeiras sobre o cuidado com o idoso hospitalizado, buscou-se o
respaldo em bibliografia específica. Objetiva compreender a RS das enfermeiras envolvidas no
cuidado com o idoso hospitalizado, inferindo o impacto dessa imagem na assistência de enfermagem.
Pesquisa realizada com 21 enfermeiras de um hospital público, no período de 19 de julho a 21 de
agosto de 2004 na cidade de Fortaleza - CE. O instrumento de coleta de informações foi um roteiro.
Das informações obtidas, a maioria revelou que O convívio anterior da enfermeira na infância, com
parentes idosos foi agradável; o modo de perceber o cuidado prestado ao idoso, percebem-no como
atividade penosa que exige muito trabalho e paciência; como a respondente percebe o envolvimento
do colega no cuidado ao idoso, é sem envolvimento; com sentimento "sentido" pela respondente ao
prestar cuidado ao idoso é de afeto e satisfação; o significado, para a respondente, do cuidado
prestado ao idoso hospitalizado, significa obrigação. As atividades de enfermagem, embora tragam o
cliente e o enfermeiro em uma proximidade física, não garantem a autêntica intersubjetividade, onde
um ser humano se relaciona com outro como uma presença, em vez de um objeto. A prática
profissional qualificada tem sustentação sócio-política e ética além de diferentes pressupostos sobre
o papel da instituição, sobre a relação enfermeira-cliente, sobre as vivências pedagógicas e sobre o
embasamento teórico-metodológico que se entende necessário às ações de enfermagem. Espera-se
com este estudo, contribuir para os enfermeiros dêem mais atenção ao seu papel social,
considerando o aumento da longevidade de sua clientela.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4113
ARAGÃO, Antonia Eliana de Araújo. Acessibilidade da pessoa portadora de deficiência física aos
serviços hospitalares: avaliação das barreiras arquitetônicas. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: O projeto de pesquisa do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do
Ceará denominado Acessibilidade da pessoa portadora de deficiência física e/ou sensorial aos
serviços de saúde: estudo das condições físicas e de comunicação tem por objetivos identificar as
barreiras arquitetônicas que dificultam ou impedem o acesso do portador de deficiência (PDF) aos
serviços básicos de saúde e aos hospitais gerais e estudar as dificuldades de comunicação entre
estas pessoas e membros da equipe de saúde. A participação nesse projeto despertou-me para o
tema e originou esta dissertação, cujos objetivos são mapear as condições arquitetônicas de acesso
do portador de deficiência física aos serviços hospitalares na cidade de Sobral-CE e identificar as
barreiras arquitetônicas internas e dos hospitais para a mobilidade física das PDFs. O referencial
teórico apóia-se na Lei nº 7.853, de 24/10/1989, a qual estabelece normas que asseguram o exercício
dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva integração
social. O estudo é quantitativo e utilizou instrumento de coleta de dados tipo cheque-lista elaborado
consultando em conformidade com a lei. Foram incluídos nele os quatro hospitais gerais da cidade, e
a coleta de dados ocorreu no mês de maio de 2004. Alguns destes foram documentados
fotograficamente. A análise estatística constatou, no referente às áreas adjacentes aos hospitais, a
ausência de faixas para pedestres (100%) e de rebaixamento de meio-fio em pontos estratégicos
(75%); obras públicas e particulares desprotegidas de tapumes (100%); calçadas que não estão livres
de buracos e desnivelamento (100%); avenidas livres de buracos (50%); placas de sinalização de
trânsito visíveis (75%); o percurso para a instituição está sinalizado (100%); mas não há semáforos
em pontos estratégicos (100%). Quanto ao acesso aos hospitais, possuem rebaixamento de guias
(75%); ausência de estacionamento para PDF demarcado com Símbolo Internacional de Acesso
(100%); há rampas de acesso (100%); escadaria sem corrimão (50%); as portas possuem a largura
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ideal (100%); as de vai-e-vem não têm visor (100%). Segundo mostram as características internas
dos hospitais, as áreas de circulação possuem obstáculos (100%); o piso das rampas externas não
são antiderrapante (100%); as rampas e escadas internas dispõem de corrimão (50%), mas fora do
padrão legal. Um hospital tem apenas um pavimento, enquanto os outros três contam com treze
escadas internas com degraus; os balcões atendem à legislação (80%) e os assentos públicos
também (33%). Os bebedouros e os telefones não são acessíveis (97%); Conclui-se que há barreiras
arquitetônicas no percurso casa/hospital, no acesso direto ao hospital e nas suas dependências
internas. A legislação vigente que garante o acesso do portador de deficiência física aos serviços de
saúde está sendo desrespeitada, numa evidência de desconhecimento e descaso do serviço público,
bem como dos profissionais da saúde que são co-responsáveis na garantia do exercício da cidadania
desta população.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=157
Nº de Classificação: 4114
FARIAS, Leiliane Martins. Comunicação proxêmica entre mãe e recém-nascido de risco na
unidade neonatal. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: A pesquisa teve como objetivo analisar a comunicação proxêmica do binômio mãe e
recém-nascido de risco internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTIN. O estudo tem
caráter exploratório e descritivo, foi realizado no setor da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de
um Hospital Público de Fortaleza-Ceará, nos meses de outubro e novembro de 2004. A amostra foi
constituída de 20 mães e 20 recém-nascidos de risco internados na UTIN. Os signos não-verbais
emitidos na comunicação entre a mãe e seu filho foram analisados à luz da Teoria Proxêmica de Hall
(1986). Adotamos como referencial para a coleta de dados os oito fatores proxêmicos. Dois fatores,
código térmico e código olfativo, não foram analisados, pois a metodologia adotada não forneceu
parâmetros para avaliá-los. O primeiro fator apresentado por Hall é postura-sexo. Como tivemos
como foco a mãe, a questão do sexo não apresentou variações significativas. Quanto à postura, a
criança apresentou uma mesma posição: deitada. Quanto à mãe, observamos duas possibilidades:
em pé ou sentada. O segundo fator proxêmico de Hall refere-se ao eixo sociópeto-sociófugo que
apresentou três ângulos de interação: dezoito frente a frente, um lateral (ou paralelo) e um de
costas. O terceiro fator proxêmico refere-se aos fatores cinésicos (ou cinestésicos). Quinze mães
adotaram uma distância íntima, quatro uma distância pessoal, uma adotou a distância social e
nenhuma mãe manteve uma distância pública. Quanto as expressões faciais dos anjos e seus filhos,
nove anjos manifestaram expressões de sorriso, três de choro, um de indiferença e sete
apresentaram expressões de tranqüilidade. Entre os RN's, treze apresentaram expressões de choro
e sete de tranqüilidade. O quarto fator proxêmico é o comportamento de contato. Três anjos
realizaram toques localizados, dezesseis acariciaram seus filhos, dez agarraram, quatorze apalparam
e quinze seguraram demoradamente e duas não tiveram contato com seus filhos. A quinta categoria
de Hall refere-se ao código visual. Percebemos que dezenove anjos olharam seus filhos. Quanto ao
último fator, volume da voz, quatorze mães falaram baixo, dois com volume normal e quatro não
falaram nada, percebemos que a voz dos anjos ao se comunicar com seu filho, com um tom baixo foi
uma voz diferente, uma voz de sussurro, uma voz melosa, uma voz doce, uma voz de carinho e amor,
própria de mãe. Concluímos que ainda que nem todos os fatores tenham sido objeto de estudo por
limitações metodológicas, nossa impressão foi de que os comportamentos focados pelos fatores
permitem uma boa noção do comportamento espacial do binômio mãe e filho.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4115
LINARD, Andrea Gomes. Ação interativa e orientação do auto-exame das mamas durante a
consulta ginecológica de enfermagem. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: Diversas causas ameaçam o bem-estar feminino, desencadeadas por eventos
sócioculturais, tecnológicos, profissionais e familiares, influenciando no surgimento dos mais variados
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tipos de cânceres e congêneres, com altas incidências de morbimortalidade. Através da ação
interativa junto à cliente, o enfermeiro, poderá influenciar positivamente para a redução dessas cifras,
incentivando mudanças de comportamentos, em particular, estimulando a adoção do hábito mensal
do auto-exame das mamas (AEM). Propusemos-nos, então, a trabalhar com base na hipótese de
que, a ação interativa estabelecida entre enfermeiro e cliente pode favorecer e possibilitar a
comunicação persuasiva, sua validação e a transmissão de informações, de forma a despertar na
cliente o interesse pela aprendizagem e o desejo de elucidação de dúvidas. Objetivamos descrever e
interpretar os fatores que podem influenciar na ação interativa do processo de comunicação entre
enfermeiro-cliente e compreender a forma como vem se processando, na prática da enfermagem a
ação interativa entre enfermeiro-cliente. O estudo tem abordagem qualitativa, foi realizado no Instituto
de Prevenção do Câncer do Ceará (IPCC) nos meses de maio, junho e julho de 2004. Os dados
foram coletados durante os Relacionamentos Interativos (RIs) entre enfermeiros e clientes, nas
consultas de enfermagem ginecológicas. O instrumento de coleta dos dados utilizado foi observação
livre com o apoio do diário de campo e uso do gravador, conforme autorização obtida. As
enfermeiras, sujeitos deste estudo, foram cognominadas com os nomes de Selene, Melanipe,
Eleutera, Crissa e Electra. Acompanhamos cinco distintos relacionamentos interativos (RIs) de cada
uma das cinco enfermeiras. Para a organização e análise dos dados, utilizamos do método de análise
de conteúdo, Bardin (1977), Rodrigues e Leopardi (1999). O conteúdo dos diálogos observados
apontou para as cinco seguintes categorias: A comunicação como incentivo para a formação do
hábito do auto-exame das mamas; Orientação da enfermeira direcionada ao bom êxito da
comunicação entre médico e cliente; Cuidado e tecnologia no auto-exame das mamas; A presença de
fatores de risco para o câncer de mama; A comunicação verbal enfermeira-cliente durante o autoexame das mamas. Os resultados mostram que a ação interativa enfermeiro-cliente é, em sua
maioria, permeada por uma comunicação mecanizada e repetitiva, sendo enfatizadas orientações
estereotipadas, não se priorizando o feed-back das informações fornecidas às clientes, referentes à
adoção do hábito mensal do AEM e, nem se enfatizando as técnicas de expressão, clarificação e de
validação da informação, durante a comunicação. Concluiu-se que os enfermeiros, como formadores
de opinião necessitam trabalhar com maior freqüência elementos da ação interativa como por
exemplo o feed-back. É necessário também haver uma colaboração documental e mais efetiva das
políticas públicas de saúde e de promoção social, no que tange ao número de clientes a serem
atendidas pelo profissional.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4116
PALMEIRA, Isaura Letícia Tavares. Fenômenos de enfermagem relacionados ao termo "razões
para as ações" em mulheres atendidas em um serviço de ginecologia de Fortaleza-CE.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2005. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: Diversos problemas de saúde têm atingido a população feminina nos últimos anos como,
por exemplo, o aumento da incidência de câncer de mama e de útero. A consulta de enfermagem a
esta população tem sido implementada como forma de contribuição para a tentativa de mudança
deste perfil. Entretanto, este serviço tem enfrentado dificuldades pela inexistência de dados
específicos para o trabalho de enfermagem. A Classificação Internacional para a Prática de
Enfermagem - CIPE é uma tentativa de unificar mundialmente a linguagem de enfermagem. Neste
estudo buscou-se analisar os fenômenos de enfermagem descritos na CIPE- Versão Alfa que compõe
o ítem “Razões para as Ações” em 219 mulheres atendidas no serviço de ginecologia, numa Unidade
Básica de Saúde da Família com mulheres residentes em Fortaleza no período de janeiro a março de
2004. Foram encontrados 35 fenômenos de enfermagem que indicam manutenção da saúde (12) e
alteração da saúde (23). Dos primeiros, três estavam abaixo do P25, sendo por isso considerados
para a análise mais profunda, pois, representam uma lacuna no estado de saúde destas mulheres,
são eles Memória presente em apenas 51,1%, Emoção, em 13,2% e Crença, em 6,4%. O fenômeno
Memória mostrou associação com a baixa escolaridade e a ocupação doméstica (p=0,0139 e
p=0,0167). Não houve associação entre os três fenômenos. Os Fenômenos que indicam alteração de
saúde que estavam acima do P75, foram Crença de Valor (84,4%), Medo (79,5%), Crença Religiosa
(60,7%), Desorientação (48,9%) e Impotência (26%).Os fenômenos Crença Religiosa e Medo não
mostraram associação com fatores sócio-econômicos. O fenômeno Crença Religiosa mostrou
associação com a baixa escolaridade e com idade > 40 anos. O fenômeno Desorientação esteve
associado à baixa escolaridade e à ocupação doméstica, e Impotência, com número reduzido de
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membros da família. Os fenômenos que indicaram alteração de saúde não houve associações entre
si. Concluiu-se que a ocorrência desses fenômenos aconteceu de forma independente entre si. A
utilização da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem em sua versão Alfa
apresentou limitações em alguns termos dificultando a análise de alguns fenômenos.Contribuímos
deixando dados estatísticos dos fenômenos de enfermagem e os principais fenômenos encontrados
na área da ginecologia.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4117
RODRIGUES, Dafne Paiva. Representação social de puérperas sobre o cuidado de enfermagem
recebido no ciclo gravídico-puerperal. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 181 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: O estudo objetivou analisar as representações sociais das mulheres sobre o cuidado de
enfermagem recebido no ciclo gravídico-puerperal, com ênfase ao puerpério. Pesquisa norteada pelo
eixo teórico das Representações Sociais, baseado nos princípios de Moscovici (1978;2003), e Jodelet
(2001), com uso de multimétodos. Realizou-se durante os meses de março a setembro de 2004 em
um hospital-maternidade da rede municipal de Fortaleza-Ceará e nos domicílios das puérperas
selecionadas para a pesquisa. Os sujeitos do estudo, constituíram-se de 81 mulheres, sendo 73
puérperas que estavam hospitalizadas na Unidade de Alojamento Conjunto da instituição supracitada
e oito enfermeiras que dispensavam cuidado a essa clientela. A participação das mesmas ocorreu por
meio da técnica de associação livre de palavras, da entrevista semi-estruturada e da observação livre.
O teste de associação livre de palavras foi aplicado com todas as participantes, totalizando 81 testes.
No que concerne à participação nas entrevistas e na observação livre, foram selecionadas sete
primíparas que aceitaram participar do estudo em dois momentos distintos, sendo um no contexto
hospitalar e outro no contexto domiciliar. As evocações originadas da técnica de associação livre de
palavras foram processadas no Soft Tri-Deux-Mots, sendo interpretados a partir da análise fatorial de
correspondência. Os dados obtidos nas entrevistas foram organizados a partir da técnica de análise
de conteúdo proposta por Bardin (1977) e agregados nas categorias que seguem: a) Representações
sociais das mulheres sobre o puerpério, com as subcategorias: o despertar para a nova experiência e
sentimentos face aos acontecimentos vividos no puerpério; b) Representações sociais das puérperas
sobre o cuidado de enfermagem e subcategorias: Satisfação com o cuidado, Insatisfação com o
cuidado e a prática educativa da enfermeira. A análise das categorias foi fundamentada na teoria das
representações sociais e apoiada pela literatura pertinente. Na primeira categoria, o puerpério foi
revelado como uma fase pouco conhecida pelas puérperas, não tendo sido as mesmas devidamente
preparadas para esse momento durante a gestação e durante a sua permanência na unidade de
alojamento conjunto. O nascimento do primeiro filho implicou em deslumbramento e felicidade, que
logo mais, passou a ser um motivo de preocupação, medo e impotência, face aos acontecimentos do
período puerperal e às dificuldades vividas no desempenho do papel materno. Na segunda categoria,
o cuidado de enfermagem foi representado com satisfação e com insatisfação pelas puérperas, as
quais reportaram-se às orientações recebidas durante a gestação para os cuidados no puerpério, aos
cuidados de enfermagem recebidos durante o trabalho de parto, o parto e o puerpério. Em relação a
esse último, o puerpério foi representado como sendo um lugar de abandono e que necessita de uma
ênfase maior nas orientações e na atenção dispensada à mulher, para minimizar as dificuldades
advindas com a primeira experiência de parturição, urgindo a continuidade da implementação do
plano de cuidados à puérpera, após sua alta hospitalar. Consideramos, que a puérpera apresenta
uma deficiência de informações sobre o cuidado de si e de seu filho e, que, portanto, necessita de
uma rede de apoio e de uma equipe de enfermagem atuante e interativa para torná-la apta ao
desempenho satisfatório da maternidade durante o puerpério.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4118
DAMASCENO, Ana Kelve de Castro. Epidemiologia da dor em crianças vítimas de queimaduras.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2005. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
ALMEIDA, Paulo César de
RESUMO: Objetivos deste estudo realizar investigação epidemiológica da dor em crianças vítimas de
queimaduras, identificar o perfil epidemiológico das crianças vítimas de queimaduras no processo da
dor, avaliar a dor da criança queimada utilizando uma Escala Visual Analógica - EVA (escala de
faces) e fornecer subsídios ao serviço de queimados para avaliar o processo de dor. É um estudo de
natureza epidemiológica descritiva, que se desenvolveu no Centro de Tratamento de Queimados do
Instituto Dr. José Frota no período de agosto de 2003 a setembro de 2004. A amostra foi de 100
crianças, no período de março a setembro de 2004. Utilizamos um formulário que contém a Escala
Visual Analógica– EVA (escala de faces). Para consolidação dos dados, utilizamos a computação
eletrônica, com o programa Statistical Package of Social Service - SPSS. Os resultados obtidos são
que as crianças do sexo masculino (56%), na faixa etária de 0 a 24 meses (39%), provenientes da
capital (55%), tendo a cozinha como principal cenário (60%), e o agente causal mais comum os
líquidos quentes (66%), demonstrando os diversos fatores de risco, que estas crianças estão
expostas, levando-as ao fenômeno doloroso. A dor está presente nos acidentes com queimaduras em
91% das vítimas, principalmente nas queimaduras de 2º e 3º graus. Na EVA a avaliação feita pela
criança teve um valor bem aproximado do acompanhante, com os níveis 0 (sem dor), 1, 2, 4 e 5 (pior
dor) ficando aproximadamente 50% para cada avaliador, demonstrando que o adulto teve uma boa
avaliação da dor da criança internada, denotando conhecer bem o seu ente. Nos níveis de dor 1 e 2,
a avaliação do acompanhante deteve um percentual um pouco maior, demonstrando que não houve
grandes discrepâncias entre estas avaliações. Entendemos que a avaliação da dor deva ser incluída
na rotina diária de cuidados afirmando se como o quinto sinal vital.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=315
Nº de Classificação: 4119
PINHEIRO, Patrícia Neyva da Costa. A cultura masculina e sua influência na soropositividade
pelo HIV à aids. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 104 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: Durante duas décadas de convivência com o vírus da AIDS, constatamos mudanças no
cenário desta pandemia, principalmente em relação à população diretamente atingida. A princípio,
existiam os grupos de risco, mas estes foram substituídos pelos comportamentos de risco, e então
toda a população passou a ser vulnerável, tendo em vista que a vulnerabilidade engloba o contexto
social, cultural e político no qual fazemos parte. Em meio à dinâmica dessa pandemia encontramos
um aumento no número de casos de AIDS na população heterossexual, em especial, na feminina
cuja vulnerabilidade está diretamente atrelada à contaminação masculina. Conscientes da
necessidade de trabalhar com os homens heterossexuais a fim de contribuir na prevenção da AIDS,
objetivamos investigar no universo masculino os valores, percepções, mitos e crenças ante a
soropositividade pelo HIV à AIDS. Na crença de que o estudo da cultura masculina, assim como de
outras culturas, necessitam de embasamento teórico acerca dos aspectos que envolvem a cultura
propriamente dita, decidimos buscar luz nas informações de alguns estudiosos, como Hammersley e
Atkinson (1994), Spradley (1980), Schawartzman (1993), Jonhson (1990), Geertz (1989, 1997, 2001)
e Leininger (2001). Fundamentadas na etnografia e intencionadas a contribuir para a prática do
cuidado cultural na enfermagem utilizamos a Etnoenfermagem com seus passos para a coleta e
análise dos dados, destacando o uso do modelo O-P-R (Observação, participação e reflexão) que foi
fundamental no desenvolvimento do nosso estudo realizado no contexto hospitalar e domiciliar, onde
se encontravam os homens heterossexuais. Como resultado de um processo lento e exaustivo de
coleta e análise dos dados, que durou aproximadamente 17 meses construímos as seguintes
categorias oriundas do universo masculino: a infidelidade, a visão do HIV, a percepção masculina
acerca das mulheres e o comportamento sexual masculino que associadas entre si, ou não,
representaram aspectos influenciadores no modo de ver o mundo e de agir destes homens.
Constatamos a partir dos dados que os elementos culturais que deram origem às categorias do nosso
estudo contribuíram para a não valorização do sexo seguro, aumentando a vulnerabilidade masculina
em relação ao HIV e atuando como potencializadores para elevar o risco de contaminação pelo HIV
na família. Ao refletirmos acerca dos achados, consideramos ser necessário o desenvolvimento de
trabalhos voltados para a prevenção junto às famílias, escolas, unidades de saúde e meios de
comunicação de massa, tendo a enfermagem, em seus vários campos de atuação, a possibilidade de
orientar os homens, através de mensagens culturais de seu universo, para a prevenção do HIV/AIDS.
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Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4120
COSTA, Lígia Barros. Convergência de saberes e conhecimentos no cuidado de enfermagem à
família. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 131 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: A família tem sido priorizada por meio de programas sociais, em especial, com a
descentralização das ações de saúde. Em detrimento das transformações ocorridas, contudo, esta
visão voltada para o grupo familiar continua atrelada a um paradigma biologicista, centrado na
patologia, alimentando o sistema com dados epidemiológicos, pouco substanciais no tocante às
necessidades, condições de vida e saúde das famílias. O presente estudo emergiu da necessidade
de se desenvolver e compartilhar conhecimentos que norteiem a atuação dos profissionais em
atenção primária de saúde, com a família ocupando o papel de sujeito ativo na busca de resolução de
problemas, numa dimensão de co-responsabilidade e cidadania. Busca-se responder às seguintes
questões: Como as enfermeiras têm aplicado os marcos teóricos no cotidiano da prática de
Enfermagem com famílias? Que saberes produzidos convergem e expressam a tendência teóricoprática do cuidado de Enfermagem à família? Para tanto, objetiva-se descobrir a tendência teóricoprática do cuidado de Enfermagem com famílias, a partir da convergência do saber popular e do
conhecimento acadêmico. Optou-se pelo método qualitativo de pesquisa, utilizando a modalidade
convergente-assistencial. Os participantes do estudo compreenderam 14 enfermeiros, dentre os quais
07 representaram a atividade de pesquisa e 07 a prática assistencial. Dentre os que representaram a
pesquisa, 04 se encontravam no nível de Doutorado e 03 no de Mestrado. Por sua vez, os
enfermeiros da prática compreenderam 02 supervisoras de campo e 05 ex-alunos, representando o
estágio supervisionado, por meio da monografia de graduação. Efetivou-se a abordagem aos
participantes por intermédio de duas etapas, sendo a primeira mediante contato individual e a
segunda, priorizando a construção coletiva da realidade. Foram utilizados questionários, e solicitou-se
uma cópia das teses e dissertações para leitura dirigida por um roteiro estruturado. Para segunda
etapa, empregou-se a técnica de painel interativo, tendo sido validados os marcos conceituais do
cuidado com famílias em atenção primária. A convergência dos saberes foi apresentada segundo os
padrões de conhecimento (empírico, ético, pessoal e estético) de Chinn e Kramer (1995) e (sóciopolítico) de White (1995). Destes, os padrões ético e estético encontraram-se exíguos, em relação a
uma declaração explícita deles, pelos pesquisadores participantes do estudo. Uma vez que o padrão
ético esteve presente em apenas dois dos sete trabalhos analisados, oferece, portanto, uma lacuna
para estudos posteriores, por se tratar do componente moral de tomada de decisões pelo enfermeiro.
Como propósito, construiu-se um guia prático para utilização no cuidado com famílias em atenção
primária, na perspectiva de sugerir a enfermeiros e estudantes de Enfermagem uma ferramenta para
adoção de uma postura reflexivo-crítica diante do cuidado humano. Considerou-se que o saber
popular e o conhecimento acadêmico são convergentes, estão integrados e integrando o cuidado de
Enfermagem e respondem a demanda de atenção primária de saúde das famílias.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4121
FRANCO, Eugênio Santana. Cervicografia digital uterina: validação da técnica e dos critérios de
positividade. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 127 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
ROCHA, Nelson Pacheco da
ABREU, Wilson Jorge Correia de
RESUMO: No mundo inteiro, o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres é o do colo do
útero, e o principal método utilizado para sua detecção ainda é o teste de Papanicolaou. O objetivo
geral desse estudo foi validar a cervicografia digital (CD) como teste complementar à citologia de
Papanicolaou (Pap), em nível de atenção primária, verificando se os critérios de positividade
propostos para o estudo melhoram a sensibilidade do screening para o câncer do colo uterino e suas
lesões precursoras. Foram utilizadas câmeras digitais do seguimento amador e semiprofissional, de

124
fácil manuseio e de baixo custo. Para tanto, realizou-se em um centro de saúde da rede pública
municipal da cidade de Fortaleza uma pesquisa de avaliação, de caráter quantitativo. A população do
estudo compôs-se de 1.286 mulheres, e a amostra foi de 300 casos de inspeção visual com ácido
acético 5% (IVA) positivo. As mulheres tinham entre 18 e 70 anos, com idade média de 27,6 anos e
foram submetidas a IVA, Pap, CD e colposcopia. Todas as coletas citológicas, CDs e teste de IVA
foram realizadas por enfermeiros. Usou-se, quando necessário, o exame histopatológico como
padrão ouro. As cervicografias digitais foram analisadas por dois profissionais e classificadas em
positivas, antes e após a aplicação do ácido acético a 5%. A primeira avaliação e a primeira
classificação foram realizadas por médico ginecologista, analisando os cervicogramas, segundo
critérios colposcópicos e a experiência clínica do profissional. A segunda avaliação e a segunda
classificação foram efetuadas pelo investigador, segundo critérios de positividade propostos para a
investigação. Nenhum dos profissionais teve conhecimento prévio do resultado dos exames
citológicos. Foram submetidas à colposcopia 189 mulheres e realizadas 139 biópsias (46,3%).
Sensibilidade e especificidade dos exames foram determinadas por testes diagnósticos com IC 95%.
A sensibilidade do teste de IVA, a CD e o Pap foram de 99,1%, 99,1% e 22,5%, respectivamente. A
especificidade foi de 83,9% para o teste de IVA, 81,3% para a CD e 100,0% para o Pap. A citologia
de Papanicolaou não detectou nenhum dos casos de câncer triados pela IVA e pela CD. Conclui-se
que a CD, além de ser um teste de baixo custo, de fácil execução e interpretação, tem alta
sensibilidade suficiente para justificar sua adoção de forma complementar ao Pap. A CD aumentou
em 4,5 vezes a eficiência do rastreio para neoplasias intra-epiteliais cervicais e câncer do colo
uterino, se comparada com os resultados obtidos pelo Pap, de forma isolada. As taxas de prevalência
para o câncer do colo uterino e para neoplasias intra-epiteliais na população estudada foram as
seguintes: para lesões intra-epiteliais de grau leve = 7,6% (99/1.286); para lesões intra-epiteliais de
grau acentuado = 0,38 % (5/1.286); e para câncer = 0,23% (3/1.286). Conclui-se por permitir a
racionalização do exame colposcópico e a melhoria na qualidade do rastreamento, pode vir a tornarse importante instrumento na redução da morbidade e mortalidade por câncer do colo do útero.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4122
QUEIROZ, Danielle Teixeira. Fatores de risco para infecção clínica e subclínica pelo
papilomavirus humano em homens. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: A infecção clínica pelo Papilomavírus Humano tem tomado a característica de uma
epidemia nos últimos anos em razão da sua alta taxa de incidência na população mundial.
Considerada a virose de transmissão sexual mais comum em todo o mundo. Este estudo tem como
objetivo analisar os fatores de risco para a infecção clínica e subclínica pelo Papilomavírus Humano
(HPV) em homens. Para tanto foi realizado um estudo descritivo-analítico de caráter retrospectivo no
período de fevereiro a abril de 2005em um Centro de Saúde de Fortaleza-CE. O estudo consistiu de
pesquisa a prontuários de 498 homens com diagnóstico de HPV. Dentre eles, 54,% estavam na faixa
etária de 20 a 30 anos, 90,8% tinham escolaridade menor que 12 anos de estudos, 55,02% eram
casados, 72,1% possuíam um parceiro sexual, 54,02% não fizeram uso do preservativo e 84,53%
tinham relação do tipo heterossexual. A taxa de prevalência de infecção clínica foi de 68,72%,
enquanto que a de infecção subclínica foi 19,47%. Do total de 498 homens que procuraram o serviço
de saúde, 47% foi por demanda espontânea, 68,1% apresentou como motivo da consulta apenas a
verruga genital e 100% deles tiveram diagnóstico confirmado para HPV. Foram identificados os
seguintes fatores de risco: faixa etária de 20 a 30 anos, ser casado, não fazer uso de condom.
Nenhum fator sócio-demográfico mostrou associação significativa para ocorrência de HPV. Conclui-se
que a prevalência da infecção clínica e subclínica em homens é alta e os fatores de risco para os dois
tipos de infecção são semelhantes e controláveis. Há necessidade de realizar um trabalho educativo
adequado à realidade sócio-cultural de cada indivíduo para orientar a implementação de medidas de
controle específicas que respeitem particularidades de cada ser humano.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4123
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VASCONCELOS, Francisca de Fátima. Diagnósticos de enfermagem em adultos portadores de
hipertensão arterial: estudo em um grupo específico. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: O desenvolvimento sistematizado da consulta de enfermagem e a identificação dos
diagnósticos de enfermagem têm facilitado a aproximação da enfermeira do contexto do paciente,
gerando maior eficácia nas suas intervenções por focalizar a assistência no paciente, nas suas
necessidades e dificuldades, na sua compreensão da doença, no seu contexto familiar e comunitário,
e não somente na doença. Este estudo tem como objetivo identificar os diagnósticos de enfermagem
presentes nos pacientes com hipertensão arterial atendidos em uma Unidade Básica de Saúde da
Família localizada na cidade de Fortaleza. O estudo é de natureza quantitativa, transversal, do tipo
descritivo. A população do estudo foi constituída por
portadores de hipertensão arterial em
acompanhamento em uma área específica na unidade de saúde, que estavam cadastrados no
Programa HIPERDIA até fevereiro de 2004, que tinham pelo menos um ano de diagnóstico médico e
de tratamento da doença e sem outras doenças associadas. Foram avaliados um total de 67
pacientes. Os resultados mostraram que predominou o sexo feminino (73,1%), casadas (70,8%), com
renda familiar de até dois salários mínimos (70,4%) e escolaridade fundamental incompleta (57,6%).
Tinham como ocupação do lar (65,5%), com até cinco anos de diagnóstico da doença (44,8%) e
índice de massa corporal apresentando sobrepeso (43,5%) e obeso (37,1%). Todos os pacientes
faziam uso de medicação anti-hipertensiva; sendo que 43,3% tomavam apenas um medicamento,
53,7% tomavam dois medicamentos e 30,0% tomavam três medicamentos. Foram identificados 54
diagnósticos de enfermagem, 15 dos quais acima do percentil 75, com presença de 11 dos 12
domínios investigados. Encontramos associação estatística entre os diagnósticos de enfermagem
Disfunção sexual e Controle ineficaz do regime terapêutico; Risco para quedas e Mobilidade física
prejudicada; Mobilidade física prejudicada e Andar prejudicado e Risco para quedas e Andar
prejudicado. Chamou a atenção a presença de diagnósticos de enfermagem que apresentaram
maior freqüência, tais como Conhecimento deficiente, Controle ineficaz do regime terapêutico,
Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais, Dor crônica, entre outros. Os
resultados revelam a necessidade de maior atuação da enfermeira junto a estes pacientes, em
especial nas orientações oferecidas, sobre tratamento medicamentoso e não-medicamentoso,
respeitando suas particularidades, deficiências, crenças, condições sociais e familiares. Percebemos
que o estudo nos permitiu maior compreensão da realidade dos pacientes, como também maior
aproximação do indivíduo e de sua família. Fica evidente a importância da consulta de enfermagem
ao paciente com hipertensão e da utilização dos diagnósticos de enfermagem, para que, a partir daí
possamos implementar os cuidados necessários a esta clientela. Tratar hipertensão não se resume
em medicá-la, mas também em associar a esta o tratamento não-farmacológico. É nesse momento
que percebemos o quanto a atuação da enfermagem faz-se necessária, pois não é somente de
responsabilidade médica o atendimento destes pacientes. Espera-se que os resultados obtidos
tenham aplicação prática para a enfermagem, pois o estudo está inserido em um projeto de pesquisa
e extensão que desenvolve ações integradas em saúde cardiovascular e os dados encontrados
confirmam a necessidade de uma enfermagem mais ativa no cuidado de pacientes portadores de
hipertensão arterial.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4124
LIRA, Ana Luisa Brandão de Carvalho. Diagnósticos de enfermagem em pacientes
transplantados renais de um hospital universitário de Fortaleza-CE. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: A identificação dos diagnósticos de enfermagem em pacientes com transplante renal é um
instrumento adequado e de extrema importância, pois proporciona uma linguagem própria da
enfermagem, facilita a comunicação entre o profissional e o paciente e delimita o âmbito de trabalho
de competência do enfermeiro. Objetivou-se, neste estudo, analisar a distribuição dos diagnósticos de
enfermagem presentes em pacientes transplantados renais de um hospital universitário localizado na
cidade de Fortaleza-CE. A população foi composta pelos transplantados renais acompanhados no
ambulatório de transplante renal desse hospital. Trata-se de estudo quantitativo do tipo transversal de
caráter exploratório e descritivo. Foram avaliados 58 pacientes com transplante renal entre os meses
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de dezembro/04 e abril/05. Os instrumentos de coleta de dados foram: roteiro de entrevista e exame
físico. Os resultados mostram o predomínio do sexo masculino, com média de idade de 40 anos,
sendo casada a maioria, com média de 2 filhos. A procedência era das cidades do interior do Ceará
ou de outros estados do país, tinham renda familiar de 4 salários mínimos em média, não usavam
nenhum método contraceptivo. A maioria era aposentada, com baixa escolaridade, católica e não
faziam de bebida alcoólica nem de fumo. Duração média de 52 meses de diálise, principalmente a
hemodiálise. A maioria teve como doador do enxerto renal cadáver e está em média com seis anos e
meio de transplantado. Foram identificados 39 diagnósticos de enfermagem, dez dos quais acima do
percentil 75, com presença de seis domínios dos doze investigados. Em relação às associações entre
os diagnósticos de enfermagem, encontramos relação entre Padrão de sono perturbado e Disfunção
sexual, Padrão de sono perturbado e Padrões de sexualidade ineficazes, Disfunção sexual e Padrões
de sexualidade ineficazes. Nos diagnósticos Percepção sensorial perturbada: visual e Percepção
sensorial perturbada: auditiva foram encontradas diferenças de média com a idade e o tempo de
diálise respectivamente. O primeiro diagnóstico manifestou-se em pacientes transplantados renais
com idade mais avançada. O segundo diagnóstico esteve presente em pacientes com maior tempo
de diálise. Percebemos que o estudo dos diagnósticos de enfermagem nos proporcionou um maior
conhecimento da realidade desses pacientes, contribuindo para uma possível implementação de
ações de enfermagem eficazes para a resolução dos problemas identificados. Isto pode contribuir
para nortear a assistência de enfermagem ao transplantado renal e proporcionar uma melhor
qualidade de vida a essa clientela.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=363
Nº de Classificação: 4125
SOUZA, Jane Guimarães de. Resistindo ao poder da enfermagem: uma prerrogativa do paciente.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2001. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde buscamos analisar as manifestações de
resistência do paciente diante do poder exercido pela equipe de enfermagem, bem como identificar
as formas de exercício desse poder pela equipe na relação com o paciente. Foi desenvolvido com 15
sujeitos, internados em um hospital de grande porte, da cidade de Salvador - Bahia. Na prática,
entendemos que a relação de poder possibilita aos profissionais de enfermagem impor normas
advindas do conhecimento, da informação e da estruturação do serviço e, ao paciente, resistir. A
resistência à opressão é um processo natural dos seres humanos e esses indivíduos passam a
manifestar, ainda que inconscientemente, a resistência, quando percebem uma ameaça real ou
imaginária e que é apreendida a partir das várias formas de comunicação. Os dados coletados foram
analisados sob uma perspectiva qualitativa, através da técnica da análise do discurso, considerando
as condições de produção, que envolve o emissor e o receptor da mensagem, o ambiente da
comunicação e o contexto histórico-social onde o discurso ocorre. Essa análise conduziu à
construção de duas categorias denominadas resistência explícita e resistência velada. Seus
resultados apontaram que essa resistência fez-se de diversas maneiras, atendendo aos objetivos dos
pacientes até onde suas ações conseguiram driblar a vigilância da equipe. Nesse sentido, ficou
patente que as relações de poder entre a equipe de enfermagem e o cliente dependem da maneira
como os sujeitos historicamente se constituíram. A enfermagem enquanto força de trabalho
assalariada e fragmentada, é uma profissão que assumiu características fortemente atreladas às
demandas sociais e econômicas em cada época de sua evolução e a repercussão sobre a sua práxis
é evidente a partir da relação de dominação/submissão estabelecida no cuidado ao paciente.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4126
FREITAS, Adriana Valéria da Silva. Opinião de idosos sobre as orientações na consulta de
enfermagem: um enfoque na Teoria da Comunicação Interpessoal. Salvador. Universidade Federal
da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Este estudo apresenta a opinião de idosos sobre as orientações fornecidas durante a
consulta de enfermagem, desenvolvido com 10 idosas, pertencentes ao Projeto de Atenção à Saúde
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do Idoso em um centro comunitário da cidade de Salvador- BA. Utilizamos para a coleta de dados
uma entrevista semi- estruturada as quais após transcritas foram trabalhadas com a técnica de
Análise e Conteúdo de Bardin possibilitando a construção de 06 categorias de análise
correspondendo aos pressupostos da Teoria da Comunicação Interpessoal, a qual serviu de
referencial para a análise. Os resultados apontam para as orientações fornecidas durante a consulta
de enfermagem como uma comunicação terapêutica, baseada no respeito, na empatia e conduzindo
as idosas a buscarem os meios que lhes pareçam necessários para o alcance da melhoria da
qualidade de suas vidas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4127
VALVERDE, Rosimar Camilo. Humanização no parto: representações sociais de enfermeira(o)s.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAIVA, Mirian Santos
RESUMO: O presente estudo teve como objeto as representações sociais da(o)s Enfermeira(o)s
aluna(o)s do Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica acerca da assistência humanizada
ao parto. Foi desenvolvido em um serviço público da cidade de Salvador-BA. A teoria das
representações sociais foi utilizada como referencial para a construção, tendo em vista que o objetivo
proposto foi: analisar as representações sociais da(o)s enfermeira(o)s aluna(o)s do Curso de
Especialização em Enfermagem Obstétrica acerca da assistência humanizada ao parto. Para sua
construção busquei o suporte da abordagem qualitativa, pois, dessa forma os significados das ações
dos sujeitos puderam emergir a partir das construções socioculturais dos indivíduos. A entrevista
semi-estruturada e observação participante foram utilizadas para fins de coleta dos dados,
possibilitando às enfermeira(o)s desvendarem, a partir das questões: O que é para você assistência
humanizada ao parto? e Como se expressa para você a assistência humanizada ao parto? a
representação acerca da temática. Os resultados, foram analisados a partir da proposta de Bardin,
constituindo-se em temas e categorias, que possibilitaram evidenciar a representação. A assistência
humanizada ao parto foi representada como partejar, um cuidado singular e integral que se
estabelece junto às mulheres. No entanto, a(o)s enfermeira(o)s também representam a assistência
humanizada ao parto como um tipo de atendimento para além dos procedimentos técnicos e uso da
tecnologia. Humanizar a assistência ao parto é associar esses fatores ao estar junto às mulheres e,
não apenas ao seu lado, é ao mesmo tempo a descoberta e a possibilidade de compartilhar cada um
dos sentimentos expressos verbalmente ou não, sejam eles medos, dores ou alegrias.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4128
GOMES, Nadirlene Pereira. Violência conjugal: análise a partir da construção da identidade
masculina. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: A violência conjugal é um fenômeno cada dia mais presente no cotidiano de homens e
mulheres, por isso tem se tornado uma preocupação de grupos de mulheres (feministas) e, mais
recentemente, de grupos masculinos, que tentam compreender de que forma se constrói o fenômeno
da violência entre homens e mulheres. Esta pesquisa, de abordagem qualitativa e que tem como
referencial teórico-metodológico as Representações Sociais, tem como objeto de estudo a identidade
de homens em condição de violência conjugal e o objetivo de compreender elementos que
influenciam na construção da identidade de homens em situação de violência conjugal. O estudo foi
realizado na comunidade do Calafate, localizada no bairro de San Martin, na cidade de Salvador-BA.
Os sujeitos foram compreendidos por sete homens em situação de violência na relação conjugal,
residentes nesta comunidade. Como técnica de coleta de dados, utilizou-se a entrevista semiestruturada. Os dados foram organizados a partir da Análise de Conteúdo de Bardin, especificamente
a Análise Temática, nos seguintes temas eixos: Representação de família e a relação familiar e
Relação familiar. O estudo mostrou que as representações masculinas estão ancoradas ao que eles
aprenderam no espaço familiar e a reconhecer como pertencendo a cada gênero. No que se refere à
vivência familiar, percebemos que os homens tiveram uma infância marcada por situações de
violência: presenciaram violência entre seus pais; sofreram violência por parte de pais ou figuras
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paternas; vieram de lares onde prevalecia o não diálogo, o autoritarismo paterno e a submissão
materna. No entanto, a vivência de violência familiar permitiu compreender que a identidade destes
homens é construída neste contexto, haja vista quando em relação com suas companheiras eles
reproduzem as mesmas histórias de violência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4129
MATTOS, Jeane Gomes de Brito. Direitos sexuais e reprodutivos: como incluir os homens?.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAIVA, Mirian Santos
RESUMO: Os direitos sexuais e reprodutivos estão inseridos numa dinâmica histórica onde há
valores morais, religiosos, econômicos e de poder socialmente construídos. O planejamento familiar
forma o núcleo desses direitos em conexão com a sexualidade, porém tem se ressentido da
participação dos homens. Para o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos é importante que
homens e mulheres possam compartilhar uma decisão responsável frente às questões da saúde
sexual e reprodutiva. Este estudo tomou como objeto as representações sociais de homens e
mulheres sobre a participação masculina no planejamento familiar na perspectiva dos direitos sexuais
e reprodutivos e teve por finalidade analisar a representação social de homens e mulheres sobre a
participação masculina no planejamento familiar; apreender o comportamento masculino diante do
planejamento familiar a partir da perspectiva de gênero e contribuir para o melhor entendimento das
relações de gênero frente às responsabilidades reprodutivas. Trata-se de um estudo de natureza
descritiva exploratória quanti-qualitativo fundamentado na teoria das representações sociais. O locus
da pesquisa foi um Colégio Estadual do Município de Salvador-Ba. Os sujeitos são homens e
mulheres adultos e com experiência conjugal. A coleta de dados se deu a partir das técnicas de
associação livre de palavras e questionário aberto. Os dados foram analisados através da Análise
Fatorial de Correspondência(AFC) obtida pelo software Tri-deux-Mots e da análise de conteúdo
segundo Bardin. A AFC alcançou 74.2% da variância total das respostas para as variáveis fixas sexo,
idade e não houve significância para a variável conjugalidade. A maior oposição se deu para o
estímulo planejamento familiar que foi representado para o grupo de mais idade como controle da
natalidade, enquanto que o grupo mais jovem, principalmente mulheres, evidenciou a informação
como representação de planejamento familiar. Os homens não apresentaram evocações para este
estimulo, o que nos remete para a representação presente na sociedade de que o planejamento
familiar é "coisa de mulher". Na análise qualitativa destaca-se que as(os) respondentes concebem os
direitos como iguais, entretanto, parte dos homens chama atenção que são iguais, mas, com um
predomínio masculino. A responsabilidade de decidir como e quando evitar filhos está atribuída, na
maioria dos discursos (17 respondentes), a uma decisão compartilhada do casal na perspectiva da
responsabilidade. No que se refere à inclusão masculina o grupo das mulheres não só aceita a
participação masculina, nos espaços tidos como feminino, como a solicita. Os homens se mostraram
capazes de assumirem mudanças de comportamento no campo da reprodução, além de propor a
tomada de decisões partilhadas com as mulheres, no que concerne à reprodução. Há muito que
avançar para a incorporação dos homens na saúde sexual e reprodutiva na perspectiva dos direitos
ancorada no conceito de cidadania. Esta perspectiva só ganha sentido se buscar a dimensão
subjetiva de aprendizado valorizando nos homens e mulheres, o jeito de estar no mundo com
autonomia e liberdade.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4130
FERES, Ana Cristina. Avaliação das práticas de biossegurança dos profissionais de
enfermagem no cuidado aos pacientes portadores de HTLV/HIV. Salvador. Universidade Federal
da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: Este estudo exploratório de natureza quantitativa teve como objetivo avaliar as práticas de
biossegurança adotadas pelos profissionais da equipe de enfermagem de um hospital público de
grande porte da cidade de Salvador, o qual é centro de referência para o atendimento de portadores
de HTLV/HIV. De acordo com o referencial teórico, verificou-se que a equipe de profissionais de
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enfermagem (n=24) era composta primordialmente pelo sexo feminino (15 profissionais - 87,5%), e
45,8% desta (11 indivíduos) na faixa etária de 30 a 34 anos; o maior contingente de funcionários da
equipe de enfermagem era de auxiliares (17 profissionais -70,8%); a maior parte da equipe fazia uso
somente da luva para manipular material biológico contaminado (7 profissionais - 29,2%); 7 membros
desta equipe sofreram acidentes de trabalho com este material, mas apenas 3 membros dentre os
acidentados (42,8 %) fizeram a notificação do ocorrido, 4 deles (57,2%) fizeram acompanhamento
médico, e somente 1 fez o tratamento profilático. Após o acidente o maior percentual modificou seu
comportamento quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), ou seja, 6
profissionais (85,7% dos acidentados), passando, assim, a utilizar todos os equipamentos
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Pôde ser observado, também, que não há uma periodicidade
nem quanto à realização das orientações sobre biossegurança, nem quanto ao uso dos EPIs. Desse
modo, observou-se que o uso dos EPIs ainda vem se mantendo de forma inadequada para os
padrões exigidos e, sendo assim, o estudo sugere que haja uma supervisão mais efetiva quanto ao
uso dos mesmos, assim como a realização de orientações periódicas sobre biossegurança para que
se obtenha uma melhor adesão desses profissionais.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4131
LIMA, Lília Pereira. Avaliação da assistência de enfermagem a partir da satisfação do usuário
em unidade de traumatismo raquimedular. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2003. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: A satisfação do usuário é um dos mais importantes indicadores para a avaliação da
qualidade da assistência de enfermagem. O presente estudo utiliza os itens que medem a função
motora da Functional Independence Measure (FIM), acrescentando apenas o item mobilização, que
não está contido nessa escala. Assim, avalia-se a qualidade da assistência de enfermagem recebida
através do grau de satisfação do usuário com lesão medular traumática, considerando o que ele julga
ser uma necessidade importante a ser satisfeita. Para tanto, utilizou-se uma entrevista que constou
de três partes: a primeira é a identificação do usuário; a segunda consta do reconhecimento da
necessidade mais importante a ser satisfeita e da caracterização quanto ao nível da função motora. A
terceira parte é a avaliação da satisfação propriamente dita. Como base teórica para o estudo foram
utilizadas as três abordagens que enfatizam a estrutura, processo e resultado e a subdivisão do
cuidado (técnico interpessoal), propostas por Donabedian (1982). Os resultados obtidos permitiram
verificar, na perspectiva do usuário, como é avaliada a assistência recebida. Através desses dados,
a(o) enfermeira(o) tem elementos para propiciar a assistência de qualidade, planejando o cuidado de
acordo com a necessidade específica de cada usuário e propiciando a satisfação através do cuidado
individualizado, que torna o processo de cuidar mais objetivo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4132
RODRIGUES, Urbanir Santana. O sentido do cuidar nas experiências de formação de
graduandas de enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2003. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTA ROSA, Darci de Oliveira
RESUMO: Este estudo teve como objeto de estudo o sentido das experiências de aprender a cuidar
no curso de graduação em Enfermagem, como objetivo compreender o sentido do cuidar nas
experiências vividas por estudantes de enfermagem no processo de aprender a cuidar, fundamentada
na Análise Existencial de Viktor Emil Frankl. Trata-se de um estudo exploratório de natureza
qualitativa, com abordagem compreensiva. Os sujeitos do estudo foram dezenove estudantes de
graduação em Enfermagem que estavam cursando o ultimo semestre do curso em duas
Universidades públicas da Bahia. A coleta foi efetuada através de entrevista semi-estruturada com a
questão de aproximação "O que é para você cuidar em Enfermagem?" e como questão norteadora:
"Você poderia fazer uma descrição sobre como experienciou aprender a cuidar em enfermagem?"
Buscou-se atender aos princípios bioéticos da Resolução sobre pesquisas envolvendo seres
humanos A análise dos depoimentos foi efetuada em quatro momentos e destes emergiram duas
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grandes categorias Desvelando a busca de sentido nas experiências de cuidar com as
subcategorias: Buscando sentido para cuidar com responsabilidade; desvelando a liberdade em
busca de sentido para cuidar; desvelando valores franklianos em busca de sentido para cuidar;
desvelando a tridimensionalidade humana em busca de sentido para cuidar, e a categoria
Desvelando o sentido nas experiências de cuidar do estudante de enfermagem. Compreendeu-se
que: a responsabilidade de cuidar é vivida numa relação estreita com a liberdade, com contradições,
encontros e desencontros no cotidiano do aprender a cuidar, e a maneira de cuidar com sentido; há
exigências do professor para que as estudantes centrem os seus cuidados na técnica e na doença
em detrimento ao cuidado humano que é vivido por elas de maneira despersonalizada, rotineira e
massificada; o exercício da liberdade possibilita o encontro da missão do ser enfermeira; o sentido do
cuidar que é encontrado através da intencionalidade respaldada em aspectos humanísticos; a
liberdade é situada pela presença do professor; a responsabilidade em cuidar é dever mesmo diante
da falta de recursos materiais e humanos; o cuidar é assumir responsabilidade que faz emergir da
consciência o conflito em assumi-la profissionalmente e a dependência estabelecida na relação
professor-aluno, entre o vazio existencial diante da impotência que a morte causa; o sentido do cuidar
é responsabilidade em sua amplitude como valor essencial para o cuidar/cuidado; cuidar é missão
do ser enfermeira; cuidar é agir pautado em valores que revelam o caráter insubstituível do homem
em sua existencialidade de cuidador e do ser cuidado, e o sentido do cuidar está apoiado nas
dimensões psicofísica e espiritual.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4133
MORAES, Ceres Maria Ribeiro Andrade. A imagem pública da enfermeira e da enfermagem:
representações de alunos do ensino médio. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2003. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa quantificada, com base nos princípios da
Teoria das Representações Sociais, desenvolvida com 213 alunos do terceiro ano do ensino médio,
seno 75 deles pertencentes a duas escolas privadas e 138 pertencentes a uma escola pública na
cidade de Salvador-Bahia, que consentiram em participar do estudo, considerando o parecer 196/96
do Conselho Nacional de Saúde, o qual versa sobre pesquisa com seres humanos. Seu principal
objetivo foi de compreender qual a imagem da enfermeira e da Enfermeira e da Enfermagem para
esses estudantes. O instrumento utilizado foi questionário, composto de duas partes sendo a primeira
referente a dados pessoais e a outra contendo 12 perguntas, sendo 11 delas abertas e 01 fechada,
dirigidas para a apreensão do objeto estudado. A imagem pública da enfermeira e da enfermagem;
Concepção sobre o trabalho de enfermagem; Concepção sobre a composição e atribuições da equipe
de enfermagem; Concepção sobre a faixa salarial da enfermeira; Concepção da enfermagem como
opção profissional e valorização da área; Escolha profissional dos sujeitos; Representação social a
Enfermagem para alunos do 3º ano do ensino médio; Representação social da enfermeira para
alunos do 3º ano do ensino médio. Seus resultados apontam para o reconhecimento da importância
do trabalho da enfermeira e da Enfermagem, porém, sua imagem encontra-se, ainda, ancorada no
modelo religioso maternal, assim como, representada como auxiliar ou ajudante de médico. A
composição da equipe de Enfermagem mostrou-se desconhecida para 72% dos alunos e as
atribuições em 90% para as duas modalidades de escolas. Aqueles que referiram conhecer a
composição a equipe, e uma maneira geral trouxeram outras categorias profissionais como
pertencentes à enfermagem. Da mesma forma aqueles que referiam conhecer suas atribuições,
relacionaram o saber a enfermeira com o saber médico, além de atribuírem tom autoritário à
"enfermeira chefe" subordinando a enfermeira ao médico. 62% dos alunos referiram que não fariam
Enfermagem, e as justificativas foram preferir Medicina e a profissão ser limitada e pouco valorizada.
Aqueles que a fariam, assinalaram razões altruístas e humanísticas. A palavra DEDICAÇÃO foi
escolhida em maior percentual para definir a enfermeira e a Enfermagem. Desse modo, esse trabalho
aponta para a necessidade da mudança na imagem da enfermeira e da Enfermagem, que consiste
em uma representação social submissa, envolvendo características como: sem autonomia, ajudante
de médico, relação estreita com a religiosidade, imbuída de princípios humanísticos e altruístas,
fazendo-se necessário trabalharmos efetivamente em prol de maiores esclarecimentos sobre essa
profissão, utilizando o MARKETING como mecanismo propulsor e injetor de conhecimentos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4134
PINHEIRO, Alba Lúcia Santos. Gerência de enfermagem em unidades básicas: a informação em
saúde como instrumento para a tomada de decisão. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola
de Enfermagem, 2003. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) constituem-se em suporte essencial a
organização e gestão dos serviços, visto que oferece subsídios para as funções da gerência em
unidades de saúde e, como conseqüência pode conduzir a uma adequada assistência/cuidado ao
indivíduo e ou a coletividade. Destaco a participação da enfermeira em Unidades Básicas de Saúde
(UBS), compreendo-a como um sujeito ativo e responsável pela gerência do serviço, o que exige dela
propostas inovadoras na busca de um desempenho eficaz, entre as quais está a utilização dos SIS,
enquanto ferramenta gerencial, para a tomada de decisão. Assim considerando, apresento como
objeto deste estudo a utilização das informações produzidas pelos serviços de saúde, no processo
decisório, pelas enfermeiras na gerência de UBS no município de Itabuna-BA. Nesse sentido, foi
realizada uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvida em 08 UBS situadas na
zona urbana desse Município, envolvendo a realização de entrevista semi-estruturada aplicada a 12
enfermeiras gerentes. Para a análise foi adotada a técnica da análise temática das informações
coletadas e utilizado o referencial da Teoria Geral dos Sistemas e a concepção simoniana de
administrar. Os re-sultados demonstraram que há falta de retroalimentação das informações para os
serviços por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), expressando a importância dos SIS na
tomada de decisão. Revelaram, ainda, que a coleta de dados envolve o preenchimento de grande
quantidade de formulários, conduzindo uma acumulação das funções gerenciais e assistenciais das
enfermeiras. Com estas constatações, pude concluir que a gerência de UBS, em geral, incorporam
pouco ou não incorporam os resultados das informações no processo de tomada de decisão. Assim,
entendo que as enfermeiras devam criar condições para o exercício de uma prática gerencial
autônoma e responsável; buscar aperfeiçoamento em cursos específicos e nas pós-graduações e que
a SMS promova um ambiente organizacional propício ao melhor desempenho dessas gerentes.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4135
OLIVEIRA, Noélia Assis de. Cuidar da saúde do hospitalizado: representação de enfermeiras da
assistência e da docência. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003.
88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Este é um estudo quali-quantitativo, desenvolvido com enfermeiras da assistência e da
docência, objetivando analisar as representações sociais acerca do cuidar à saúde do indivíduo
hospitalizado. Foi realizado em duas instituições da rede pública da cidade do salvador - Ba, sendo
uma hospitalar e outra de ensino. Fizeram parte do estudo 32 enfermeiras assistenciais e 14
docentes, perfazendo um total de 46 enfermeiras. A análise baseou-se na Teoria das
Representações Sociais (TRS), com a utilização de multimétodos, compreendendo o teste de
associação livre de palavras e uma entrevista aberta, não diretiva, constando de uma única questão:
o que você entende por cuidar ao indivíduo hospitalizado?, o que permitiu a construção de duas
categorias para a enfermeira da assistência: o cuidar representado como procedimento e técnicas
corretas e atendimento às necessidades bio-psicológicas individualizadas e para as enfermeiras da
docência, as seguintes categorias: o cuidar como assistir e executar tarefas; o cuidar interagindo com
o outro e o cuidar sobre o aspecto bio-psico-social. O significado do cuidar estar passando por um
processo de transição, pois, para o primeiro grupo investigado, os resultados apontaram para uma
concepção pragmática, revelando opiniões, ainda que incipientes sobre suas dimensões pluralizadas,
enquanto que, para o segundo grupo, o cuidar foi concebido de forma mais ampliada,
contextualizando o indivíduo com o seu meio, aproximando-se assim da concepção do cuidar,
considerada neste estudo, entretanto representam, também o cuidar com idéias ortodoxas , o que
caracterizou contradição nas suas representações.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4136
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LUEDY, Almerinda. Sustentabilidade da gestão da qualidade: um estudo em um hospital
universitário. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 199 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Vera Lúcia Peixoto S
RESUMO: Este trabalho trata de inovações gerenciais em organizações hospitalares e objetiva
compreender os aspectos da sustentabilidade da gestão da qualidade total(GQT), a partir da análise
do processo de implação, da percepção e das atitudes dos gerentes em um Hospital Universitário
(HU) da Cidade de Salvador - Bahia, que implqntou esse modelo gerencial no período de maio de
1995 a fevereiro de 2001. Partindo-se de referenciais teóricos acerca da implantação e
sustentabilidade da GQT, foi realizado um estudo de caso, descritivo, exploratório, de abordagem
qualitativa, tendo sido entrevistados vinte e oito gerentes que participaram do processo da GQT e
continuaram atuando no Hospital em 2003. Os resultados acerca dos aspectos da sustentabilidade da
GQT corroboram com a literatura internacional, quando apontam, como essencial a cultura
organizacional, a existência de um estilo gerencial, recursos financeiros e comprometimento do alto
escalão. Entretanto apesar de evidenciarem reconhecimento efetivo a cerca da importância da
contribuição dos gerentes no processo no processo de sustentabilidade, não foi possível evidenciar
atitudes gerenciais que permitissem a continuidade do programa. Quanto aos aspectos externos, foi
significativo, para o alto escalão, considerar as inferências a cerca da importância das questões
políticas. Contrariando aos achados da literatura, aspectos intimamente relacionados ao processo de
implantação tais como motivação, condições de trabalho, apoio da direção e credibilidade da diretoria
com o programa, neste estudo, mostraram-se associados a questão da própria sustentabilidade da
GQT. O estudo de caso revelou que a sustentabilidade da GQT, em organizações públicas de saúde,
depende de: análise do cenário, desenho de estratégia, conhecimento sobre cultura organizacional,
discussão efetiva com os agentes envolvidos, além de domínio cognitivo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4137
FREITAS, Maria Yaná Guimarães Silva. Representações sociais dos portadores do HIV e dos
profissionais de saúde sobre a aids. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2004. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: Esta pesquisa teve como tema as Representações Sociais dos portadores do HIV e dos
profissionais de saúde sobre a AIDS, e como objetivos apreender as representações sociais destes
dois sujeitos (portadores do HIV e profissionais de saúde) sobre a AIDS e analisar estas
representações. O estudo desenvolveu-se no Centro de Referência Estadual em Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS no município de Feira de Santana - Bahia com 40 sujeitos sendo
25 portadores do HIV de ambos os sexos e 15 profissionais de saúde, através de entrevista semiestruturada, da observação não-participativa e da associação livre de palavras. Utilizamos como
embasamento teórico-filosófico a Teoria das Representações Sociais e as técnicas de análise
temática e fatorial de correspondência através do programa Tri-Deux Mot. Os resultados obtidos nos
propiciaram apreender que as representações sociais dos portadores do HIV ancoram que a AIDS é a
doença do outro, doença comum, doença punitiva, que vai ter cura, além de ser perigosa. A
soropositividade favorece a exclusão social, e, por isso, suscita no portador do HIV o desejo de
permanecer no anonimato, de ter suporte religioso e familiar, como mecanismos de ajuda,
acreditando na cura o mais breve possível. O conviver com o diagnóstico representa mudança de
vida diante da perspectiva de morte próxima; culpa por não ter protegido a si e à prole,
indignação/raiva por ter se contaminado dentro do próprio lar. Para os profissionais de saúde, a AIDS
é uma doença nova; perigosa, e dos que não se previnem. No gráfico da Análise Fatorial de
Correspondência(AFC), foi verificada, mediante a evocação de palavras sobre AIDS, a oposição de
pensamentos entre os portadores do HIV e os profissionais de saúde, tanto do sexo masculino como
do sexo feminino. Assim apreendemos que, mesmo com sujeitos distintos as representações sociais
sobre AIDS ancoram com oposição entre o pensamento científico e o senso comum. Verificamos que
a vulnerabilidade está aumentando para homens heterossexuais, e que o uso de preservativo para o
portador do HIV pode ser considerado atestado de doença ou de infidelidade. Portanto, faz-se
necessário abordagens educativos para o aconselhamento de casai, adolescentes, homens e
mulheres englobando a diversidade do contexto sócio cultural para sensibiliza-los em relação aos
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riscos e a vulnerabilidade a que estão expostos e à necessidade do uso da prevenção para o controle
da patologia.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4138
VARELA, Claudete Dantas da Silva. Trabalhadoras de enfermagem com lesões por esforços
repetitivos (LER). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Silvia Lúcia
RESUMO: As Lesões por esforços Repetitivos (LER) são conhecidas mundialmente e trazem
repercussões negativas para trabalhadores de modo geral e, em específico, as trabalhadoras de
enfermagem. Essas trabalhadoras são parte do contexto produtivo, vendem sua força de trabalho na
produção de um serviço e, como a maioria da classe trabalhadora, estão expostas aos riscos
ocupacionais.Este estudo objetivou analisar as transformações ocorridas no trabalho, na vida afetiva
e social das trabalhadoras de enfermagem após desenvolver LER, no COMPLEXO HUPES, na
cidade de Salvador- Bahia .Buscou-se, nesse cenário e nos relatos de experiência dos portadores de
LER, o material para essa compreensão. Optou-se por um estudo qualitativo, descritivo, abordado a
partir do materialismo histórico-dialético, para captar as contradições e transformações neste trabalho
através das atividades e das condições existentes.Foram investigadas vinte e cinco trabalhadoras de
enfermagem que desenvolvem suas atividades em unidades de internação e ambulatórios desse
COMPLEXO. A entrevista semi-estruturada e observação foram os instrumentos utilizados para a
coleta de dados e a análise partiu do conteúdo das informações obtidas. Através desta aproximação
emergiram as características das atividades realizadas por essas trabalhadoras. Elas desenvolvem
um conjunto de atividades, voltadas para a garantia das condições indispensáveis à assistência ao
paciente. As condições, no entanto, nem sempre estão disponíveis em relação à estrutura física, ao
recursos humanos e materiais. Concluiu-se que esse cenário onde são desenvolvidas as atividades
de enfermagem apresenta fatores de risco que comprometem a saúde das trabalhadoras ,
destacando-se as posturas incorretas, peso excessivo, repetitividade, que resultam na redução ou no
impedimento do exercício de suas atividades ocupacionais. Ainda são insuficientes as mudanças no
trabalho de enfermagem em relação à garantia de condições dignas para essas trabalhadoras, as
quais não receberam orientações relativas à prevenção de LER.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4139
SANTOS, Márcia Perrucho Faria de Miranda. Controle de materiais e medicamentos em um
hospital universitário e a participação da(o) enfermeira(o). Salvador. Universidade Federal da
Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAHARA, Ângela Tamiko Sato
RESUMO: Este é um estudo que se insere no âmbito da administração dos serviços de enfermagem,
priorizando o controle dos recursos materiais, a partir da seguinte questão: qual a participação da
enfermeira no controle de materiais e medicamentos em um hospital universitário de Salvador, nas
diferentes etapas da administração de recursos materiais? Para tratarmos esta questão
estabelecemos o seguinte objetivo geral: analisar a participação das(os) enfermeiras(os) de um
Hospital Universitário de Salvador, no controle de materiais e medicamentos, em todas as etapas da
administração de recursos materiais, com ênfase no controle. Para isto, realizamos um Estudo de
Caso, descritivo. Definimos como população deste estudo 69 enfermeiras(os), que atuam em
unidades que mais consomem materiais e medicamentos. Extraímos, como amostra, 51
enfermeiras(os), ou seja, 74% da população. Além destes profissionais, entrevistamos um
representante de cada Divisão e um membro da Comissão de Licitação. Realizamos a coleta dos
dados, entre outubro e dezembro de 2003, utilizando a observação livre e entrevista, após o
consentimento do Centro de Estudos, Avaliação e Pesquisa em Enfermagem e a assinatura do
"Termo de Consentimento Livre e Esclarecido" pelas(os) entrevistadas(os). Após a coleta dos dados
procedemos a análise estatística, através do Software Statistical Package Social Science (SPSS) for
Windows, classificando, codificando e categorizando os respectivos dados e os apresentando em
números absolutos e relativos. Os principais resultados que encontramos foram os seguintes: as
teorias da administração têm influenciado a enfermagem quanto ao controle de materiais de forma
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inexpressiva; a função de controle não é bem aceita, dificultando a sua aplicação no âmbito dos
recursos materiais; as(os) enfermeiras(os) entrevistadas(os) são jovens, sem experiência em controle
de recursos materiais; a participação das(os) enfermeiras(os) nas etapas da administração de
recursos materiais é frágil; é pequena a participação das(os) enfermeiras(os) no controle dos
desperdícios de recursos materiais; há subregistro do uso de materiais e medicamentos; a não
padronização dos procedimentos repercute, de forma negativa, no controle dos recursos materiais; a
cultura organizacional, no que diz respeito ao controle de recursos, é tímida; não há treinamento
sobre custos; há falta de material e de medicamentos nas unidades. Para as(os) entrevistadas(os),
faz-se necessário ampliar a participação das(os) enfermeiras(os) no controle de materiais, para que
haja uma contribuição mais efetiva da enfermagem na racionalização desses recursos e no controle
de custos, repercutindo na melhoria da qualidade da assistência de enfermagem. Entendem que isto
será possível, especialmente, através da capacitação das(os) enfermeiras(os) e dos auxiliares de
enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4140
PALMEIRA, Cátia Suely. Fatores de risco cardiovascular em funcionários de uma instituição de
ensino superior. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Álvaro
RESUMO: As doenças cardiovasculares (DCV) têm sido consideradas um importante problema de
saúde pública e constituem a principal causa de morbimortalidade na população adulta brasileira.
Apesar dos fatores de risco (FR) relacionados às DCV já terem sido amplamente descritos em várias
pesquisas, na população do estudo ainda é desconhecida a freqüência de cada um deles. Neste
estudo transversal de natureza exploratória, buscou-se identificar a prevalência dos principais fatores
de risco numa população de 333 funcionários de uma Instituição Federal de Ensino Superior,
selecionados de forma aleatória. Para o objetivo proposto foi aplicado um questionário para o
levantamento dos dados sócio-demográficos, antecedentes pessoais e familiares de DVC e hábitos
relacionados ao estilo de vida, tais como tabagismo, uso de bebida alcoólica, sedentarismo, estresse
psicológico e hábitos alimentares. Foram também realizadas as seguintes medidas biológicas: peso,
altura, circunferência abdominal, pressão arterial, colesterol e glicemia capilar. Os resultados foram
testados pelo qui-quadrado e t-student, considerando o nível de significância p<0,05. Inicialmente
realizou-se a média, a medida de freqüência de cada variável isolada e, em seguida, a medida de
associação através da razão de prevalência. A análise dos dados mostrou os seguintes resultados:
média de idade de 44,6 ± 9,2, predominância do sexo feminino (62,8%), prevalência de pressão
arterial >=140/90 mmHg (23,4%) pressão arterial limítrofe (18,3%), sobrepeso (39,8%), obesidade
(15,3%), circunferência abdominal masculina >= 94 cm e >= 102 cm (18,5% e 6,5%), circunferência
abdominal feminina >= 80 cm e >= 88 cm (26,2% e 20,4%), glicemia alterada (6,4%) e de colesterol
>= 200 mg/dl (36,4%). Com relação ao estilo de vida constatou-se uma prevalência baixa de
tabagismo (11,1%), sedentarismo na forma geral (45,9%) e sedentarismo na forma de lazer (67,3%),
consumo >30 g álcool/dia entre os homens (21,7%), >15 g álcool/ dia entre as mulheres (20,2%),
estresse psicológico referido (62,5%) e consumo de carne vermelha mais de 3 vezes/semana (39,%).
Com relação à análise da associação observou-se que a pressão arterial >=140/90 mmHg apresentou
associação positiva significante (p<0,05) com idade >= 40 anos, IMC >= 25, baixo nível de
escolaridade, cor de pele parda e preta, maior quantidade de álcool consumido ( >30 g álcool/dia para
sexo masculino e >15 g álcool/dia para o sexo feminino). O IMC também apresentou associação
positiva significante para a faixa etária de 50 a 59 anos. Portanto, ressalvados os limites do estudo,
concluiu-se que funcionários da instituição investigada são portadores de importantes fatores de risco
para doença cardiovascular, isolados ou concomitantes, sendo a maioria deles passíveis de
intervenção através de mudanças de estilo de vida. Esses resultados apontam para a necessidade de
estratégias de prevenção e controle destes fatores, tendo em vista o potencial de risco de
adoecimento dos mesmos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4141
BULCÃO, Tânia Neves. O conflito no trabalho na perspectiva da enfermeira, técnica e auxiliar
de enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): MELO, Cristina Maria Meira de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de natureza analítica, com uma abordagem qualitativa que teve
como objeto de estudo a expressão do conflito no trabalho em enfermagem. Seu objetivo geral foi
analisar o que expressam os conflitos entre a enfermeira, a técnica e a auxiliar de enfermagem no
trabalho na organização hospitalar, e os específicos foram identificar as características dos conflitos e
compreender como a sua existência pode apontar para transformações no trabalho em enfermagem.
Como sujeitos da pesquisa, participaram nove trabalhadoras de todas as categorias profissionais de
enfermagem que trabalham em uma organização hospitalar pública, estatal, localizada na cidade de
Salvador, Bahia. Os depoimentos das trabalhadoras foram obtidos através de uma entrevista com
roteiro semi-estruturado e a análise dos depoimentos foi fundamentada pelo referencial teórico de
Michel Foucault sobre as relações de poder, tomando-se como categoria geral de análise o conflito no
trabalho. O processo de análise permitiu focalizar o conflito interprofissional, da enfermeira em
relação à sua condução do processo de trabalho e da técnica e auxiliar de enfermagem com a
enfermeira. Também foi identificado o conflito intraprofissional, expressado pelas trabalhadoras
técnicas e auxiliares de enfermagem entre si. Fica evidenciado que o conflito da enfermeira na
atividade de condução do processo de trabalho é gerado pelo grau de dificuldade que a gestão de
pessoas representa para esta trabalhadora, devido ao seu despreparo político e técnicoadministrativo para esta atividade. Evidenciou-se, também, que os conflitos da técnica e auxiliar de
enfermagem com a enfermeira são, principalmente, uma oposição à mecânica autoritária e
excludente da condução do processo de trabalho pela enfermeira, além de serem conflitos
relacionados à divisão técnica do trabalho e à discriminação social percebida pela técnica e auxiliar
de enfermagem como sendo causada pela diferença de escolaridade existente entre as trabalhadoras
de enfermagem. O conflito intraprofissional, por sua vez, ocorre pela sobrecarga de trabalho que é
gerada por algumas técnicas e auxiliares de enfermagem às outras colegas por conta do
absenteísmo ou pela morosidade na execução das atividades profissionais. De um modo geral, o
estudo leva à compreensão da necessidade de mudanças no trabalho em enfermagem, a começar
pelo seu modo de condução pela enfermeira, geralmente vertical e autoritário. Além disso, aponta
para a necessidade de discussão sobre a divisão técnica e social do trabalho em enfermagem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4142
COSTA, Edilma de Oliveira. DST/AIDS: a percepção dos policiais militares masculinos. Natal.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 1999. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: O presente estudo investiga a percepção dos policiais militares do sexo masculino, quanto
às DST/AIDS, a partir de suas informações sobre o tema, focalizando, entre outros aspectos, o risco
de contaminação e a interferência das relações sociais de poder no exercício da sexualidade. As
reuniões de grupos focais propiciaram a socialização das informações, mostrando que os
participantes, em sua maioria, reconhecem o risco de contaminação em relação às DST/AIDS,
embora isso não seja revertido em prevenção, necessariamente. Registra as desigualdades entre
homens e mulheres em relação ao exercício da sexualidade e suas possíveis conseqüências no
aumento da incidência de doenças de transmissão sexual.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4143
LIMA, Jucimar França Vilar. Passado e presente: arquétipos de uma profissão: (representações de
estudantes de enfermagem). Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo delinear o perfil do aluno ingressante no curso de
enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e identificar suas representações
acerca da profissão. De cunho descritivo exploratório, com abordagem quali-quantitativa, a pesquisa
tem como material empírico informações obtidas através de questionário e discussão de grupo focal.
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Os dados evidenciam que são alunos oriundos de escolas particulares, freqüentaram cursinho,
prestaram vestibular duas ou mais vezes, gostam de ler e a maioria não domina outro idioma. Parte
desses alunos se encontra indecisa quanto à escolha da profissão e antes de enfermagem fizeram
vestibular para outro curso. Em suas representações sobre a enfermagem, destacam, entre outros
aspectos, a natureza feminina da profissão, acompanhada de baixo reconhecimento social e falta de
autonomia. Concluímos, com base na investigação, a importância de trabalharmos as disciplinas de
enfermagem no início do ciclo básico, bem como desenvolver atividades de divulgação da profissão
junto aos alunos do ensino médio.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4144
MOTTA, Ilse Sodré da. A relação interpessoal entre profissionais de saúde e a mulher com
abortamento incompleto: "o olhar da mulher". Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
RESUMO: O objetivo do estudo foi conhecer as características qualitativas da relação interpessoal
entre os profissionais de saúde e a mulher em abortamento incompleto durante hospitalização. Teve
como propósito conhecer a avaliação das mulheres acerca das inter-relações pessoais vivenciadas
no atendimento. Os conceitos teóricos que descrevem a relação terapêutica efetiva serviram de base
para a investigação. O estudo foi realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) em Natal,
RN durante os meses de fevereiro a abril de 2000. Utilizamos a abordagem de pesquisa qualitativa
com delineamento exploratório descritivo e os instrumentos de observação naturalista, anotações de
campo e a entrevista semi-estruturada. Dezessete mulheres foram entrevistadas e utilizamos
técnicas de análise de conteúdo para desvendar as observações e as percepções expressadas por
elas. Os resultados indicam que as mulheres recorrem à maternidade pela necessidade de debelar
um problema de saúde e por considerarem a MEJC como a instituição de referência para o
atendimento. O abortamento gera alteração emocional nas mulheres que expressam sentimentos de
culpa, remorso, "o medo" da morte, o de serem prejudicadas e de não serem bem-vindas quando
buscam o atendimento. Além da demora no atendimento, as mulheres suscitam alguns aspectos
negativos das relações interpessoais que vivenciaram: o tratar com ignorância, o abandono, o
distanciamento e a despersonalização. As mulheres salientam o atendimento técnico competente que
receberam, mas ressaltam também algumas qualidades da assistência que elas gostariam que
estivessem presentes: a atenção, o interesse, expressões de carinho amigo, a disponibilidade,
empatia, o saber escutar e o diálogo, entre outras. As participantes sinalizam sugestões importantes
para o atendimento: mais humanização expressada pelo afeto e aproximação; mais privacidade;
esclarecimento das dúvidas; e que os profissionais efetivem e ou aprendam como estabelecer uma
relação interpessoal mais positiva com elas durante a hospitalização. Concluímos que como
profissionais devemos desenvolver atitudes e habilidades mais positivas de atendimento com essa
população no sentido de que a interação afetiva substitua o cuidado intuitivo e casual na procura da
qualidade da assistência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4145
CAMÊLO, Maria José Fragoso. Percepção médica acerca das anotações de enfermagem. Natal.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2000. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, de abordagem quanti-qualitativa, realizado
com 72 médicos de um Hospital Universitário. Tem como principal objetivo identificar a percepção e o
nível de satisfação dos médicos acerca das anotações de Enfermagem. Os resultados indicam que os
médicos as consideram importantes como elemento interativo, porém, acham as anotações
incompletas e sugerem que as mesmas devam mudar, para melhor contribuírem com as informações
sobre o usuário. O estudo evidencia a necessidade da Enfermagem repensar essa prática,
considerando sua contribuição na conduta terapêutica adotada pelo médico e por outros profissionais.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4146
PINHEIRO, Francisco de Assis. Déficits e capacidade para autocuidado em pacientes pós
acidente vascular cerebral: análise em pacientes internados no HUOL-UFRN, 1999. Natal.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2000. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIAS, Glaucea Maciel de
RESUMO: Trata-se de um estudo quase experimental, onde buscamos identificar o nível de
capacidade para o autocuidado em pacientes pós acidente vascular cerebral, caracterizar a
associação existente entre este nível e as variáveis independentes, analisar os efeitos de uma
orientação sistematizada no nível de capacidade para o autocuidado e elaborar um manual de
orientações voltadas para os déficits de autocuidado pós AVC. A pesquisa realizou-se em três fases.
A 1ª fase constou de dados oriundos do Histórico de Enfermagem (incluindo avaliação clínica) e da
avaliação da capacidade para o autocuidado medido pelo CADEM. Na população pesquisada,
constatamos que ocorreu uma predominância de pacientes do sexo masculino (63,63%), na faixa
etária de 71 a 80 anos (45,45%), aposentados (81,81%) e analfabetos (72,72%). Na 2ª fase,
realizamos um treinamento constando de orientações sistematizadas direcionado aos déficits de
autocuidado detectados. Já na 3ª fase reaplicamos o CADEM para reavaliação após estas
orientações e constatamos que dos 72,72% dos pacientes classificados no nível IV (totalmente
dependente de ajuda para o autocuidado) 27,27% evoluíram para o nível III (necessita de ajuda
moderada a grande para o autocuidado). Quanto aos 27,27% que foram classificados no nível III na
primeira avaliação, 09,09% tiveram sua capacidade para o autocuidado melhorada progredindo para
o nível II (hábil para o autocuidado, porém necessita de apoio e ajuda).

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4147
MENEZES, Maria Leonor Paiva Silva de. Primeiro atendimento ao paciente queimado em um
hospital público de urgência em Natal-RN. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIAS, Glaucea Maciel de
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório descritivo sobre o primeiro atendimento do paciente
queimado internado em um hospital público da cidade de Natal com até 48 horas decorrente do
evento, cujo propósito foram caracterizar as vítimas e identificar as medidas terapêuticas adotadas no
primeiro atendimento do paciente queimado e quais os profissionais de saúde que assistiram estes
pacientes. Analisou-se retrospectivamente 91 prontuários dos pacientes internados, no período de
01/01 a 31/12/99, com predominância na faixa etária de 00 a 04 anos, em sua maioria do sexo
masculino. O mês de setembro e a segunda-feira apresentam-se com o maior número de
ocorrências. Os acidentes domésticos foram as principais causa e o líquido superaquecido o agente
causador de maior freqüência. Os grandes queimados apresentaram maior freqüência e o tórax foi a
região mais atingida. Sobre a terapêutica utilizada, a hidratação venosa por infusão do Ringer lactato
é a que se destaca. Por sua vez, a droga para analgesia mais utilizada é o derivado de meperidine, o
balanço hídrico como parâmetro foi realizado em mais de 50% dos pacientes. Dentre os profissionais
de saúde que assistem esses pacientes, primeiramente estão o auxiliar de enfermagem e o cirurgião
plástico e, o enfermeiro em menor proporção com uma participação de 25,28% dessa assistência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4148
HOLANDA, Cristyanne Samara Miranda de. Em busca da afetividade na interação enfermeirogestante no serviço de pré-natal. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 71 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
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RESUMO: Estudo descritivo com abordagem qualitativa, que tem como objetivo, verificar a presença
da afetividade nas reações do enfermeiro durante a interação com a gestante, na consulta de
enfermagem no serviço de pré-natal. Utilizando referencial teórico interacionista, o estudo foi
desenvolvido em 07 (sete) Unidades de Saúde do município de Natal. Os dados foram coletados
através de entrevistas semi-estruturadas e observação naturalística durante a consulta pré-natal, com
uma amostra de 21 (vinte e uma) gestantes e 07 (sete) enfermeiros. Para a análise qualitativa dos
discursos utilizamos a técnica de análise de conteúdo, identificando três dimensões analíticas:
Reações do enfermeiro frente às necessidades da gestante; Percepção da gestante em relação à
interação e Satisfação da gestante com o atendimento. Identificamos que o enfermeiro durante a
consulta de enfermagem expressa dois tipos de reações: de apoio, aceitação e empatia, bem como
de indiferença às necessidades das gestantes. Para as gestantes, o relacionamento com o
enfermeiro foi considerado afetivo proporcionando-lhes oportunidade de conversar, esclarecer
dúvidas e minimizar seus medos, no entanto, a consulta é vista como cansativa e demorada e com
falta de resolutividade aos problemas expressados. Com relação a satisfação frente à consulta de
enfermagem, as gestantes demonstram-se insatisfeitas, devido a consulta encontrar-se voltada a
atender as normas e rotinas institucionais, presas ao preenchimento de fichas e cartões, chegando
em alguns casos a serem consideradas padronizadas e ritualizadas. Concluímos que o processo da
afetividade no relacionamento terapêutico deve ser estimulado, com vistas a uma assistência mais
humanizada, exigindo dos profissionais um novo modelo de pensar e questionar as ações e práticas
na saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4149
SILVA, Hylarina Maria Montenegro Diniz. Ecos da experiência: os custos invisíveis da infecção
hospitalar. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2000. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: O presente estudo tem como principais objetivos descrever as informações dos portadores
de infecção hospitalar sobre sua própria doença, causas e riscos, bem como identificar seus
sentimentos e apreensões na vivência dessa experiência. A investigação, de caráter exploratóriodescritivo, foi desenvolvida em uma dimensão qualitativa. O material empírico foi coletado com base
em entrevistas com oito portadores de infecção hospitalar, nos Hospitais Santa Catarina e Polícia
Militar, Natal-RN. Os resultados apontam que o portador de infecção hospitalar vive uma experiência
de sofrimentos das mais diferentes ordens e seus sentimentos e apreensões não são devidamente
considerados pelos profissionais que o assistem.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4150
COSTA, Mariana Neuman Vidal da. História de uma travessia: o ensino de enfermagem em
Mossoró. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2000. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: Este estudo registra o processo de criação da Faculdade de Enfermagem de Mossoró,
tendo como objetivo analisar a trajetória do ensino de enfermagem em seus diferentes níveis,
identificando os fatores que condicionaram as tendências desse ensino em cada contexto histórico,
no período compreendido entre 1968 e 1999. Trata-se de um estudo descritivo-analítico, com
abordagem qualitativa, cujo referencial empírico teve como base documentos escritos e entrevistas
com informantes qualificados. Os dados possibilitaram a reconstrução do processo de criação e
organização da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e,
dentro desta, a formação de nível médio. Os mesmos evidenciam que, ao longo dos anos, o Curso de
Graduação enfrentou sérios problemas administrativos e didático-pedagógicos, particularmente
quando de sua estruturação. Na atualidade, a implementação de uma nova proposta curricular tem
possibilitado aglutinar esforços em torno de uma discussão mais consistente do processo ensinoaprendizagem e do profissional que se pretende formar.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4151
OSÓRIO, Márcia Cerveira Abuana. Representações dos adolescentes sobre o seu atendimento
em um serviço de saúde especializado. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
RESUMO: Estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa. Tem como objetivos identificar
as representações dos adolescentes sobre o serviço de saúde especializado que eles freqüentam e
as suas necessidades de saúde, bem como correlacionar a opinião dos adolescentes com as
atividades oferecidas pelo serviço. O propósito desse estudo é identificar, na percepção do
adolescente/usuário, as atividades do serviço que atendem as suas necessidades de saúde. Foi
desenvolvido no período de outubro a novembro de 1998, no Centro Clínico Pediátrico do Alecrim,
Natal-RN, tendo como instrumento de coleta de dados a técnica de entrevista de grupo focal. Quatro
grupos formados na unidade participaram do estudo, totalizando quarenta adolescentes. Os
resultados indicam que as representações dos adolescentes estão relacionadas à informação, ao
atendimento diferenciado, à convivência grupal e à assistência clínica que o serviço oferece. As
necessidades de saúde dos adolescentes centralizam-se nas questões psicossociais, tais como a
necessidade de discutir sobre as mudanças corporais, namoro, sexualidade, drogas, ou mesmo fazer
amizades e conviver com outros jovens. O serviço de saúde, embora com lacunas no âmbito da
atenção à saúde do adolescente, firma-se como um espaço específico, e, às vezes único, para a
expressão do adolescente e contribuição no desenvolvimento de sua identidade. É importante que o
enfermeiro possa desenvolver maneiras criativas de trabalhar com esse grupo populacional,
buscando na comunidade outras formas de intervenção.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4152
FORMIGA, Jacinta Maria Morais. Virando a página: trajetos de uma prática acadêmica em
administração. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2000. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: Este estudo registra a trajetória do ensino de Administração do Curso de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo como objetivo analisar a evolução desse ensino,
descrevendo suas diferentes fases, identificando as mudanças ocorridas e os fatores que as
determinaram, no período compreendido entre 1974-99. Trata-se de um estudo de caso, cujo
referencial empírico tem como base documentos escritos e discussões de grupos com informantes
qualificados. A pesquisa, de caráter qualitativo, evidencia que, ao longo dos anos, o ensino de
administração vem se aperfeiçoando, possibilitando ao aluno, entre outros aspectos, uma visão crítica
da realidade de saúde e da própria administração, e uma maior integração entre o ensino e os
serviços de saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4153
QUEIROZ, Rosimeire Fontes de. Reflexos do andar a vida: percepções dos idosos de grupos
comunitários acerca de sua qualidade de vida em Rio Branco/AC. Natal. Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
RESUMO: O propósito de nosso estudo foi caracterizar o idoso do Rio Branco, Acre, quanto a sua
qualidade de vida. Objetivamos identificar as características demográficas dos idosos, suas
percepções acerca da sua saúde e de satisfação com sua qualidade de vida, bem como a sua
avaliação da sua saúde física, vida emocional, relação com amigos e familiares, e ambiente.
Utilizando o conceito de qualidade de vida proposto pela Organização Mundial de Saúde, e o
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instrumento para sua avaliação - WHOQOL-bref, entrevistamos 104 pessoas acima de 60 anos
participantes dos grupos comunitários para idosos no município de Rio Branco, Acre. A análise dos
dados foi realizada de forma quantitativa, freqüências, percentuais e médias aritméticas, para
caracterizar o grupo e para identificar a percepção geral dos entrevistados. Baseado na abordagem
quantitativa, os escores médios do grupo nas dimensões abordadas no questionário foram
compreendidas como representando as suas percepções. Os resultados indicam que os idosos que
participam dos grupos comunitários do Rio Branco são, em geral, do sexo feminino, têm em média 68
anos, são acreanos e moram com família. São aposentados e procuram o grupo na procura de
amizades. Possuem uma tendência para o otimismo com relação ao seu estado de saúde e a
qualidade de suas vidas. Entre os aspectos de qualidade de vida, a dimensão que trata das relações
sociais foi a que recebeu maior escore positivo. A dimensão de satisfação com o ambiente, ou
contexto, foi a que obteve menor escore, demonstrando uma insatisfação com o atendimento de suas
necessidades. As dimensões de condição física e vida emocional foram avaliadas como regular, nem
ruim nem boa. Consideramos que os idosos neste estudo, de forma geral, tendem a ver sua
qualidade de vida de forma positiva embora reconheçam as limitações que sua condição física e
financeira lhes impõem. O estudo oferece implicações para os serviços de saúde e os grupos
comunitários, bem como para a prática gerontológica na região do Rio Branco, Acre.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4154
BEZERRA, Sandra Viana. Acidentes do trabalho: panorama vivenciado pelos profissionais de
enfermagem em um Hospital Estatal em Natal - RN, 1999. Natal. Universidade Federal do Rio Grande
do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIAS, Glaucea Maciel de
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo sobre a ocorrência dos acidentes do trabalho com
profissional de enfermagem e os fatores de riscos decorrente de suas condições de trabalho e sua
existência. O estudo foi realizado no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, no município de Natal,
sendo este o maior hospital de referência para os atendimentos de urgência do Estado. Essa
investigação foi realizada com 72 profissionais de enfermagem. Para investigação utilizamos um
instrumento estruturado já testado anteriormente, e para a análise testes estatísticos com análise de
dados realizados descritivamente categorizados através de tabelas, gráficos do tipo setores e de
freqüências. Identificamos que em relação a idade a maioria dos sujeitos acidentados estavam
concentrados no intervalo de 30 a 40 anos, com predominância do sexo feminino (91,00%), tendo a
maioria 2º grau completo (51,80%). Quanto a identificação profissional, dentre os sujeitos
pesquisados os auxiliares de enfermagem foram os que mais se acidentaram (48,61%), seguidos dos
enfermeiros com (40,28%), quando se trata de percentual. No entanto, a proporcionalidade de
acidentes demonstra que a categoria dos Enfermeiros é a que mais sofre acidentes de trabalho. A
atividade que predominou no momento do acidente foi o cuidado direto com o paciente, no turno da
manhã, na Clínica Médica, onde era cumprida a escala normal de plantão. Os instrumentos que mais
apareceram como causadores de acidentes foram os perfuro-cortantes, sendo responsáveis maiores
as agulhas. Entre as regiões corpórea, os membros superiores foram os que mais se envolveram em
acidentes de trabalho. A causa principal destes acidentes foram alegadas como falta de atenção e a
pressa na realização de atividades. Foram registrados que frente aos pacientes sofridos apenas uma
minoria necessitou de um afastamento do trabalho por um período de até 15 dias. Não houve caso de
seqüelas, reabilitação ou mudança de função após o acidente.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4155
CABRAL, Maria Lúcia Nunes. Percepção da mãe sobre a sua participação no cuidado ao filho
em unidade de terapia intensiva neonatal. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2001. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
RESUMO: O estudo utiliza a abordagem qualitativa, para conhecer a percepção das mães acerca da
sua participação no cuidado do filho internado em UTI-Neo, especificamente quanto aos
procedimentos que realizam, a comunicação que desenvolvem com os profissionais, a importância da
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sua participação e as dificuldades sentidas. Os conceitos teóricos da comunicação serviram de base
para a investigação. O estudo foi realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) - UFRN,
Natal/RN, durante os meses de maio e junho de 2000. Foram entrevistadas doze mães que se
encontravam em UTI-Neo, prestando cuidados aos seus filhos. A análise de conteúdo das falas
resultou na identificação das percepções das mães nas quatro categorias analíticas, a seguir: a) as
ações que as mães percebem como de seu domínio são: dar a dieta, fazer a higiene e dar afeto; b) a
comunicação com a equipe de saúde é percebida como: falta de informação, demora em receber
informação e necessidade de procura de informação; c) percebem benefício da participação nos
cuidados para ela e para o filho; d) as dificuldades sentidas focalizam a condição de saúde do bebê e
sentimentos de medo e ansiedade. Conclui-se que ter o seu filho recém-nascido em UTI-Neo é
sempre uma situação muito delicada e difícil para a mãe porque as suas expectativas para com o
bebê tornam-se irreais e sua adaptação à nova realidade ocorre de forma lenta e rodeada por
sentimentos negativos. As implicações deste trabalho para a prática dos profissionais que atuam em
UTI-Neo, concentram-se na realização de uma interação efetiva com a mãe, de forma que a sua
experiência de cuidar do bebê ocorra livre de estresse e de medos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4156
ROCHA, Erika Maria Fernandes de Medeiros. O mundo de ponta-cabeça: sexualidade e orientação
sexual na visão de adolescentes. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2001. 73 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivos identificar os principais problemas apontados
pelos adolescentes relacionados à educação sexual, bem como identificar os espaços de orientação
dos adolescentes a respeito de sua sexualidade e fontes de maior confiança dos mesmos. O estudo,
de caráter exploratório - descritivo com abordagem qualitativa, foi realizado em duas escolas de
Caicó-RN, tendo como instrumento de coleta de dados, a aplicação de duas dinâmicas: "O semáforo"
e "A visita do ET". Participaram da pesquisa cinco grupos com 12 a 17 alunos em cada um, com faixa
etária de 10 a 17 anos. Os resultados apontam como um dos maiores entraves à educação sexual
dos jovens, a dificuldade da família em lidar com estas questões, delegando-as à escola. A instituição
escolar, por sua vez, vem assumindo, porém, não se encontra suficientemente preparada para este
papel, tampouco trabalha articulada com a família. Mas, apesar de todas as dificuldades, ainda é o
espaço escolar onde o jovem se sente mais à vontade para receber orientação acerca de sua
sexualidade. Daí a importância de um trabalho articulado envolvendo escola, família e serviço de
saúde, particularmente, os Programas destinados aos adolescentes.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4157
AQUINO, Gilvania Magda Luz de. O cuidado no parto normal pela enfermeira obstetra na
perspectiva da puérpera. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2003. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
RESUMO: O parto normal, fisiológico, humanizado e realizado por profissional habilitado, é uma das
estratégias adotadas mundialmente para reverter os altos índices de mortalidade materna. A
enfermeira obstetra, qualificada nessa perspectiva, presta assistência à mulher no ciclo grávidopuerperal, o que suscita uma reflexão acerca da extensão com que suas ações atendem aos
aspectos de humanização no cuidar. É um estudo descritivo de abordagem qualitativa sobre a
atuação da enfermeira obstetra, qualificada na assistência no parto normal, na perspectiva da mulher
atendida. O propósito foi analisar a percepção da mulher assistida no parto normal, pela enfermeira
obstetra, acerca do cuidado recebido e do atendimento às suas expectativas. Os aspectos do parto
humanizado, apontados pela literatura, e a Teoria de Consecução de Metas de King nortearam o
trabalho. O material empírico foi coletado por meio de entrevistas realizadas no domicílio, com uma
amostra intencional composta de 12 mulheres que foram atendidas durante o parto por enfermeiras
obstetras na Maternidade Escola Januário Cicco, Natal/RN, no período de março a junho de 2003, e
que se encontravam entre o 3º e o 10º dia pós-parto. Observamos que as mulheres ansiavam um
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bom atendimento e tinham medo da solidão e da desatenção dos profissionais, que, quando não
confirmados no cuidado recebido da enfermeira, essas expectativas cederam lugar a sentimentos de
segurança e confiança. As mulheres descreveram o cuidado recebido como competente, atencioso,
afetivo e completo, sem, no entanto, deixar de identificar alguns desencontros. Participaram do
processo de nascimento fazendo algumas solicitações e consideram o cuidado recebido como um
privilégio e não como direito. As mulheres reconhecem o saber técnico da enfermeira, mas salientam
os aspectos psicossociais da sua relação da sua relação com a enfermeira durante o cuidado. A
vivência relatada pelas mulheres leva-nos a considerar que, neste estudo, o cuidado prestado pelas
enfermeiras obstetras se aproxima da assistência humanizada preconizada na literatura, pela sua
integralidade, afeto e atenção individualizada que permearam as experiências. Isto remete-nos,
dentre outros aspectos da assistência, à importância da capacitação dos profissionais da saúde,
particularmente às enfermeiras, a fim de que a prática do parto normal ocorra na perspectiva de um
cuidado integral.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4158
VERAS, Verônica Simone Dutra. Aumento da jornada de trabalho: qual a repercussão na vida dos
trabalhadores da enfermagem?. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2003. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEDEIROS, Soraya Maria de
RESUMO: O trabalhador do serviço público vem perdendo seu poder aquisitivo mediante às políticas
de ajuste fiscal. As saídas encontradas no setor da saúde, sobretudo na enfermagem, vêm sendo o
ingresso em outros empregos. O multiemprego e a adesão à escala-extra de plantão, fomentada pelo
Estado, têm se materializado como um aumento na jornada de trabalho. Este trabalho tem por
objetivo identificar as possíveis repercussões do aumento da jornada de trabalho no cotidiano dos
trabalhadores da enfermagem do serviço público. A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa
do tipo exploratória. As informações foram coletadas através de entrevista com perguntas abertas
semi-estruturadas. A análise foi realizada através das categorias gerais, trabalho e cotidiano. Na
análise, constatou-se que predominou entre os entrevistados a utilização de aumento de jornada de
trabalho e cotidiano. Na análise, constatou-se que predominou entre os entrevistados a utilização de
aumento de jornada de trabalho entre 80 a 120 horas mensais na forma de multiemprego; escalaextra de plantão; multiemprego e escala-extra simultaneamente e substituição em escalas de
terceiros, denominada de sublocação. O cansaço e o estresse são fatores de redução do ritmo de
trabalho. A redução do tempo livre produz nos trabalhadores angústia devido à diminuição da
convivência familiar assim como de tempo para dedicação ao aperfeiçoamento técnico-científico e
para o cultivo de outros aspectos da subjetividade, tais como lazer, auto-cuidado e cultura. Outro
aspecto constatado foi a retirada de direitos, tais como férias e licença médica para os trabalhadores
que atuam em escala-extra. Os baixos salários e o não reajuste são as causas apontadas para
adoção por parte dos trabalhadores pelo aumento da jornada de trabalho, tendo sido o governo
responsabilizado por esta situação. Concluiu-se que o aumento da jornada de trabalho tem fortes
repercussões no cotidiano profissional e pessoal dos trabalhadores pesquisados.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=104
Nº de Classificação: 4159
SUCAR, Juçara Machado. Atuação do enfermeiro nas unidades especializadas de assistência
ao dependente químico. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2003. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
RESUMO: O propósito do estudo foi conhecer a atuação do enfermeiro no cuidado ao dependente
químico em unidade especializada. Teve como objetivos: identificar as atividades realizadas pelo
enfermeiro nas unidades de assistência ao dependente químico, descrever a interação do enfermeirocliente e identificar sua inserção no trabalho. Trata-se de uma pesquisa naturalística, conforme
Lincoln e Guba, realizada em três unidades especializadas de assistência ao dependente químico da
Secretaria Municipal de Saúde do município de Natal-RN, tendo como referencial teórico os seguintes
conceitos: o dependente químico, o relacionamento terapêutico, equipe multiprofissional e a
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interação. A população foi constituída pelos enfermeiros que trabalham nas unidades, totalizando
quatro, os quais foram os participantes do estudo. A coleta de dados foi realizada através da
observação participante e entrevistas, além do preenchimento de formulário pelos enfermeiros. Os
dados foram submetidos à análise de conteúdo temático, utilizando três categorias teóricas: atividade
do enfermeiro, interação enfermeiro-cliente e inserção no processo de trabalho. Os enfermeiros
estavam na faixa etária de 38 a 42 anos, tinham de 1 a 11 anos de experiência e não possuíam
capacitação em enfermagem psiquiátrica e saúde mental em nível de especialização. As categorias
empíricas identificadas através do processo de análise de conteúdo, para cada dimensão temática,
foram as seguintes: Na temática atividades do enfermeiro na unidade, as categorias empíricas foram
atendimento em grupo, acolhimento, atividade administrativa, atividade educativa e atendimento
individual. Na temática interação do enfermeiro com o dependente químico, as categorias foram: o
momento, a postura profissional, o objetivo e as dificuldades. Na temática processo do trabalho no
contexto das unidades, as categorias foram: o trabalho em equipe e os sentimentos. Observou-se que
dentre as atividades realizadas, o atendimento em grupo é a principal forma de atuação do
enfermeiro na unidade especializada, e a interação é o instrumento básico para a prática nas
atividades grupais e individuais. O trabalho do enfermeiro está inserido no contexto de uma equipe
multiprofissional com uma proposta de trabalho interdisciplinar. Conclui-se, portanto, que a atuação
do enfermeiro na assistência ao dependente químico nestas unidades especializadas apresenta-se
em conformidade com as propostas teóricas e políticas dessa modalidade de assistência , contendo
ainda aspectos do cuidado humanizado. Contudo, contém algumas limitações a respeito do
referencial teórico específico para a atuação do enfermeiro nesta área. Recomenda-se: capacitação
para os enfermeiros na área de enfermagem psiquiátrica e saúde mental; aprofundamento dos
conteúdos relacionados ao trabalho em equipe, relacionamento terapêutico e atendimento em grupo
nos currículos de enfermagem; bem como a implementação de estudos científicos que venham a
suplementar a literatura teórica e científica sobre o cuidado de enfermagem ao dependente químico.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4160
SILVA, Edilene Rodrigues da. O cidadão técnico em enfermagem: analisando as mudanças na sua
profissionalização. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2003. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIMOTEO, Rosalba Pessoa de Souza
RESUMO: Analisa as mudanças ocorridas no processo de qualificação profissional do Técnico em
Enfermagem da Escola de Enfermagem de Natal. Para tanto, resgata historicamente a educação
profissional brasileira, a legislação pertinente a essa modalidade de ensino e os desdobramentos
decorrentes da institucionalização da atual LDB. Assim, interpreta as falas dos egressos do curso de
complementação da qualificação profissional do auxiliar para o técnico em enfermagem, no ano de
2002, expressas no discurso do sujeito coletivo e nas entrevistas individuais, à luz das referências
teóricas, históricas e contextuais, as quais revelam mudanças no campo do saber-aprender, do
saber-fazer, saber-ser e o despertar para outras mudanças, além dos desafios a ser enfrentados.
Neste sentido, a enfermagem, partícipe de uma sociedade imersa no efervescente processo de
mudança, interage social, política e profissionalmente nesse contexto, podendo vivenciar avanços ou
retrocessos de acordo com a sua competência política.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=117
Nº de Classificação: 4161
CAVALCANTE, Eliane Santos. Em busca do conhecimento da equipe de enfermagem na sua
prática assistencial às vítimas de traumatismo raquimedular. Natal. Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2003. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIAS, Glaucea Maciel de
RESUMO: A grande demanda de acidentes produtores de vítimas com traumatismo raquimedular
(TRM) e a necessidade de identificar como estão sendo assistidas, levaram-nos a fazer esta
investigação. Teve como objetivo identificar e analisar o conhecimento dos enfermeiros e os
auxiliares de enfermagem acerca da assistência de enfermagem a estes pacientes. Trata-se de um
estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa e dados prospectivos. Para a sua
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realização, foram entrevistados 193 sujeitos sendo 37 enfermeiros e 157 auxiliares de enfermagem
de 02 hospitais da grande Natal. Os resultados revelam que os sujeitos não são coerentes quando
questionados se estão preparados para assistir às vítimas de TRM e o conteúdo descrito por ordem
de prioridade em relação aos passos utilizados na assistência, tanto no atendimento pré-hospitalar
como hospitalar. Assim sendo, observamos que apenas 06 enfermeiros e 07 auxiliares descreveram
corretamente todos os passos necessários ao atendimento pré-hospitalar e somente 01 enfermeiro e
02 auxiliares registraram todos os passos na seqüência correta, no que se refere ao atendimento
hospitalar. Concluímos que, diante dos resultados obtidos, faz-se necessário modificar esta realidade,
aperfeiçoando a equipe de enfermagem e dando-lhe melhores condições de trabalho.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=100
Nº de Classificação: 4162
MELO, Mildred Negreiros Bezerra de. A intenção e o gesto: ações gerenciais de enfermeiros em
espaços hospitalares. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2003. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: O presente estudo analisa a prática gerencial do enfermeiro no campo hospitalar. Tem
como principal objetivo identificar a utilização do planejamento, da supervisão e da avaliação, como
instrumentos gerenciais, na prática cotidiana do enfermeiro. Busca, igualmente, identificar a
importância concedida a esses instrumentos em suas ações gerenciais e as dificuldades enfrentadas
em relação à sua utilização. Trata-se de uma investigação de caráter exploratório e analítico, com
abordagem qualitativa, tendo como fio condutor da análise os princípios do planejamento estratégico.
Para sua realização foram entrevistadas 10 enfermeiras, distribuídas em três hospitais públicos da
cidade de Natal/RN. Os resultados indicam que, embora as enfermeiras reconheçam a importância
dos instrumentos gerenciais, não os utilizam na prática, de forma efetiva e sistemática. Justificam a
existência de dificuldades de cunho pessoal, profissional e institucional. Por outro lado, pudemos
depreender de suas falas o desejo de superar a visão eminentemente burocrática da gerência. Assim
sendo, expressam um sentimento na direção de mudanças e apontam no sentido de buscar saídas
que possam contribuir para inovar a sua prática.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=101
Nº de Classificação: 4163
FERNANDES, Eliana Regina Lima. Vivência do homem/pai no processo da amamentação do
filho. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2003. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRITO, Rosineide Santana de
RESUMO: Estudo qualitativo sobre o pai no processo do aleitamento materno. Teve como propósito
analisar a vivência do genitor no processo de lactância do filho. Os objetivos foram: identificar as
ações e atitudes do pai em relação ao aleitamento materno; averiguar o significado que o homem
atribui a sua vivência no período da amamentação do filho e identificar os fatores que permeiam a
vivência do homem durante o aleitamento materno. Para fundamentar o estudo abordamos aspectos
sociais do aleitamento materno, desmame precoce e o pai no processo da amamentação do filho. Os
dados foram colhidos por meio de entrevista semi-estruturada, realizada com 18 homens cujo(s)
filho(s) estava(m) com idade de 0 a 6 meses, em amamentação exclusiva, inscritos e assistidos pelo
programa de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, de uma unidade de
saúde do município de Natal-RN. Os depoimentos foram tratados de conformidade com a análise de
conteúdo na modalidade de análise temática segundo Bardin. Desse processo emergiram 3
categorias: conhecimento do pai acerca do aleitamento materno; fatores que interferem no
aleitamento natural; sentimentos e atitudes do pai frente à amamentação. A análise dos dados foi
efetuada dentro de uma abordagem interacionista segundo Blumer. Os resultados evidenciam que a
vivência dos pais no processo da amamentação ocorre com: conhecimentos e desconhecimentos
quanto a alguns aspectos que dizem respeito ao leite materno; sentimentos de bem estar, frustração
e exclusão; atitude de cuidado. Além disso, é permeada por fatores de ordem econômica, conjugal e
técnica de amamentar. Os conhecimentos, sentimentos, atitudes e os fatores que permeiam sua
vivência guarda relação com a singularidade de cada depoente na sua interação com a companheira,
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filho e o contexto social e poderão ter influência favorável ou desfavorável em relação ao ato de
aleitar. Concebemos haver necessidade de ações educativas nos serviços de saúde inerente ao
casal na perspectiva da atenção humanizada, atendendo as necessidades do homem bem como a
qualidade de vida de toda a estrutura familiar.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4164
ANDRADE, Ana Cristina Araújo de. Atuação da equipe de enfermagem no atendimento ao cliente
em situação de parada cardiorrespiratória em pronto-socorro de um hospital público. Natal.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2004. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Rejane Maria Paiva de
RESUMO: O presente estudo trata de uma investigação do tipo estudo de caso, de abordagem
qualitativa, com o propósito de analisar as percepções da equipe de enfermagem sobre o
atendimento ao cliente em situação de parada cardiorrespiratória (PCR) em um pronto-socorro de um
Hospital público de Natal-RN. A PCR é a mais grave e importante urgência clínica presente nos
serviços de atendimento de urgência ou no ambiente extra-hospitalar, durante a qual profissionais de
saúde ou pessoas treinadas em ressuscitação cardiorrespiratória (RCR) realizam manobras
específicas de suporte básico de vida (SBV), num primeiro momento; acrescentando-se o suporte
avançado de vida (SAV) que, além das manobras específicas do SBV, introduz terapêuticas e
equipamentos mais complexos. Foram aplicadas 18 entrevistas semi-estruturadas, com 9 enfermeiras
e 9 auxiliares de enfermagem, do pronto-socorro de um hospital público de Natal, RN, referência para
todo o Estado, entre os meses de maio a agosto de 2003. Os dados qualitativos, resultantes das
entrevistas, foram investigados de acordo com a análise de conteúdo temática e com o apoio do
referencial teórico, que norteou o estudo, surgindo as seguintes categorias: Conhecendo a parada
cardiorrespiratória, atuando na parada cardiorrespiratória e vivenciando uma situação estressante. A
análise permitiu concluir que as profissionais de enfermagem sabem identificar uma situação de PCR
e demonstram ter iniciativa; no entanto, a maior parte não possui o conhecimento de todas as
condutas necessárias para a ocasião. Durante o atendimento ao cliente com PCR, não desenvolvem
assistência sistematizada; além disso, neste momento, encontram-se sob intenso estresse devido às
precárias condições de trabalho, o que causa um atendimento demorado, improvisado e com
exposição excessiva dos clientes. Por outro lado, o estudo identificou que a convivência contínua dos
profissionais de enfermagem do pronto-socorro com situações estressantes têm causado sobre
carga, desgaste físico e mental e o surgimento de doenças ocupacionais. Diante desta realidade,
torna-se necessário a implementação de um programa institucional de treinamento formal e contínuo
de RCR e da sua sistematização, que também requer o esforço dos profissionais de enfermagem,
especificamente dos enfermeiros. Além disso, é imprescindível uma reestruturação do pronto-socorro
para a melhoria das condições de trabalho.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4165
OLIVEIRA, Maria Lucien Reinaldo de. Artesanato educacional: ciência e arte em enfermagem
reprodutiva. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2004. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: O presente estudo trata da aplicabilidade do artefato abdome gravídico, como recurso
didático alternativo na área da saúde reprodutiva do curso de Graduação em Enfermagem da UFRN,
na perspectiva de facilitar o processo ensino/aprendizagem. A motivação desta investigação foi
estimulada pela escassez de estudos sobre tecnologia apropriada na enfermagem e pela
possibilidade de contribuir para o despertar da criatividade no ensino e na assistência. Tem como
obketivos: descrever a experiência do aluno com o artefato no ensino teórico/prático da disciplina
Enfermagem na Atenção ao Processo de Reprodução Humana, analisar o uso desse artefato no
processo ensino/aprendizagem da disciplina e identificar possíveis contribuições para o seu
aperfeiçoamento. Trata-se de uma investigação qualitativa, com vistas à elaboração de material
didático, tendo como fio condutor da discussão e da análise o processo ensino/aprendizagem. Para a
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sua efetivação, observamos uma turma de 20 alunos, com o referido instrumento, e, destes, 12 foram
entrevistados. Podemos depreender dos relatos dos estudantes que o artefato facilitou o processo de
ensino, aproximando-os de uma situação real, além de minimizar a dicotomia teoria/prática, nesta
área. Os alunos ressaltaram ainda ter sido uma experiência criativa, possibilitando uma maior
segurança, bem como um melhor desempenho no desenvolvimento de suas habilidades profissionais.
Destacaram, por fim, sua utilização não somente para o ensino de enfermagem, mas igualmente para
outros cursos da área da saúde, e sugeriram algumas medidas para seu aperfeiçoamento, como, por
exemplo, a construção de 3 abdomes gravídicos, referentes aos três trimestres da gestação, e a
gravação dos batimentos cardiofetais (BCF) para serem reproduzidos no momento da ausculta.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4166
ARAÚJO, Marize Barros de Souza. A equipe de saúde no PSF: mudando práticas?: estudo de caso
no município de Natal/RN. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2004. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Paulo de Medeiros
RESUMO: O Programa de Saúde da Família (PSF) foi implantado no Brasil em 1994, com o objetivo
de reestruturar a atenção básica com base nos princípios do SUS. Adota um conceito ampliado de
saúde e aposta no trabalho em equipe como estratégia para a melhoria da assistência a partir da
soma dos saberes e de um olhar integral sobre o indivíduo e a comunidade. O trabalho em equipe,
embora não seja uma exclusividade da Saúde da Família, representa um de seus principais pilares
ainda pouco discutido em pesquisas na saúde coletiva. A perspectiva da integralidade das ações
favorece a uma ação inter/transdisciplinar. Na construção do projeto de Saúde da Família é
necessário que o trabalho em equipe seja norteado por um projeto assistencial comum e que os
agentes desenvolvam uma ação de interação entre si e com a comunidade. Para tanto, é
imprescindível investir na formação e capacitação continuadas dos profissionais. Este trabalho inserese no campo da pesquisa qualitativa em saúde. Representa um estudo de caso, cuja unidade de
análise é a equipe de Saúde de Saúde do Programa de Saúde da Família do município de Natal/RN.
Tem como objetivos: analisar as concepções dos profissionais sobre a prática do trabalho em equipe
e reconhecer nessas práticas elementos que contribuam para a efetiva mudança do modelo de saúde
hegemônico. Partiu-se da definição e tipologia de equipe de saúde elaborada por Peduzzi (1998),
como principal fundamentação teórica, que refere duas modalidades de equipe: a equipe integração e
a equipe agrupamento. Realizamos a pesquisa de campo em seis unidades de saúde da família,
distribuídas nos distritos sanitários Norte e Oeste. Esses serviços de saúde foram selecionados de
acordo com critérios preestabelecidos. Foi utilizada como método para coleta dos dados empíricos a
entrevista semi-estruturada com as equipes de saúde da família. Para análise do material empírico
utilizou-se o Discurso do Sujeito Coletivo proposto por Lefèvre e Lefèvre (2003). Na realidade
estudada os resultados apontam para um predomínio da equipe do tipo integração. O trabalho em
equipe surge como elemento essencial para o desenvolvimento da Estratégia de Saúde da Família.
As principais características do trabalho em equipe na Saúde da Família identificadas foram: a união,
o trabalho coletivo, o encontro, o diálogo, a interação, a comunicação e a troca de saberes e
conhecimentos. Como dificuldades, as equipes apontam a fragilidade no apoio institucional e o perfil
de alguns profissionais.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4167
VILLAS BÔAS, Lygia Maria de Figueiredo Melo. O saber/fazer da enfermeira no cotidiano do PSF
na perspectiva de construção de sua autonomia: um estudo de caso no Distrito Sanitário Norte Natal/RN. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2004. 220 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEDEIROS, Soraya Maria de
RESUMO: O presente estudo analisa o cotidiano da enfermeira inserida no PSF do Distrito Sanitário
Norte no município de Natal. Tem como principal objetivo compreender o modo como é construída a
sua autonomia no saber/fazer específico do PSF, procurando ainda identificar se o espaço cotidiano
do PSF potencializa ou não esta construção. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva tipo
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estudo de caso, tendo como fio condutor, a vida cotidiana na perspectiva de Agnes Heller e as
práticas sanitárias como espaço privilegiado de construção de autonomias. A pesquisa de campo foi
realizada por meio de entrevistas com enfermeiras desse Distrito e alguns informantes-chave, que
possibilitaram a reconstrução histórica da implantação do PSF, no Distrito Sanitário Norte. Os
resultados revelam que o PSF pode vir a ser um caminho para a consolidação do SUS, desde que
caminhe em consonância com seus princípios norteadores. Embora, inserida no cotidiano difícil e
estressante, pela forma como foi implantado o PSF, no DSN e pelo precário nível de organização da
rede de serviços na SMS Natal-RN, o PSF ainda assim é identificado como um espaço privilegiado
para construção da autonomia da enfermeira e um grande desafio, por potencializar o
desenvolviemtno de um saber/fazer construído ao longo de sua história enquanto prática social, e ao
mesmo tempo descortinar a necessidade de um novo modo de agir em saúde. Depara-se com uma
nova conformação do processo de trabalho e nessa conformação evidencia novos elementos como o
vículo, o trabalho em equipe e a valoração social de sua prática. Sem deixar de considerar o contexto
de contradição do seu saber/fazer, percebe o seu papel como agente de articulação dentro da
equipe. Aponta como linhas de fuga a necessidade de construção de um processo reflexivo contínuo
das diversas práticas exercidas no interior dos serviços e para uma maior organização política e
social da enfermagem como forma de superar as contradições e os desafios desse cotidiano a outros
atores sociais possibilita cotidianamente a construção do SUS que desejamos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4168 [ Lilacs ID 419239 ]
VIANA, Dirce Laplaca. Sensibilizando-se para cuidar: a experiência da enfermeira frente a
avaliação da dor na criança. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PEDREIRA, Mavilde da Luz Gonçalves
RESUMO: Durante a hospitalização a criança é, quase sempre, submetida a procedimentos
dolorosos principalmente nos setores de terapia intensiva. Apesar da dor se fazer tão presente neste
cotidiano e dos estudos sobre dor terem evoluído muito nos últimos cem anos ainda existem lacunas
de conhecimento acerca da experiência de profissionais frente a este evento. Desta forma, este
estudo teve como objetivo conhecer a experiência de enfermeiras, que trabalham em Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica, quanto à avaliação da dor. O Interacionismo Simbólico e a
Teoria Fundamentada nos Dados foram utilizados como referencial teórico e metodológico,
respectivamente. Foram entrevistadas 06 (seis) enfermeiras assistenciais. Para a coleta dos dados
foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a seguinte questão norteadora: Como é para
você lidar com a avaliação da dor da criança na UTI? A análise das entrevistas permitiu categorizar
dados e discuti-los, identificando que a enfermeira utiliza estratégias para avaliar a dor da criança e
intervir baseada em experiências pessoais que influenciam um processo de sensibilização.
Sensibilizar-se é a questão primordial para que a enfermeira se comprometa com o alívio da dor.
Todas as experiências vividas por ela e os sentimentos associados não terão representação se não
houver sensibilização por parte do profissional que vivenciou esta experiência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4169 [Lilacs ID 419241 ]
VIANA, Dirce Laplaca. Vacina dupla viral e gestação. São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ABRAHÃO, Anelise Riedel
RESUMO: Objetivos: Caracterizar as mulheres que desconheciam seu estado de gravidez e foram
vacinadas com a Dupla Viral (Rubéola e Sarampo) inadvertidamente, por ocasião da Campanha de
Vacinação em novembro de 2001; identificar as circunstâncias, segundo os sentimentos manifestados
por estas mulheres. Método: Estudo epidemiológico descritivo com desenho transversal realizado nas
unidades básicas de saúde do Município de São José dos Campos/ São Paulo. Dos 80 casos
notificados, foi possível a identificação de 43 mulheres na faixa etária de 15 a 29 anos, às quais foi
aplicado questionário. Resultado: Foi possível verificar baixo nível socioeconômico; 19 famílias
recebiam apenas um salário mínimo por família, que somadas as duas que nada recebiam eram
48,1%, sendo que 48,8% dessas mulheres tinham apenas o primeiro grau incompleto; e 55,8%
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trabalhavam em casa, 51,2% das mulheres informou ter recebido orientação pré-vacinal, 79,1%
referiram não terem sido questionadas sobre a data da última menstruação, enquanto que a maior
parte 88,4% informaram não ter recebido nenhuma orientação pós-vacinal. Conclusão As falas das
mulheres apontaram aspectos de inadequação das informações e de conhecimento por parte dos
profissionais da saúde, gerando insegurança, medo e angústia por ocasião da gestação dessas
mulheres.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4170 [Lilacs ID 419245 ]
FLORES SULLCA, Tita. Violência como fator de risco para gravidez na adolescência, Puno Peru. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2004. 124 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
RESUMO: Objetivo: determinar se a violência intrafamiliar constitui fator de risco para gravidez na
adolescência. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico com desenho caso - controle, realizado
no Serviço de Assistência integral ao adolescente do Hospital Regional Manuel Nuñez Butrón e
Unidades de Ensino Médio da Direção Regional de Educação de Puno - Peru. A amostra constituiuse de 100 adolescentes grávidas e 100 adolescentes não grávidas. Foram excluídas do estudo as
adolescentes não grávidas que não estavam freqüentando regularmente a escola. Resultados:
obteve-se diferença estatisticamente significante na análise estatística para a violência física (p =
0,008) e , na violência sexual-estupro (p = 0,01). A análise conjunta foi realizada com o modelo de
regressão logística, sendo expressa como Odds ratios (OR): as variáveis que apresentaram diferença
estatisticamente significante foram: procedência - periferia urbana (OR = 3,74; IC95% = 1,76-7,98; p =
0,004), idade da menarca (OR = 1,57; IC95% = 1,16-2,11; p = 0,013) e estupro (OR = 180,33; IC95%
= 30,67-1060,40; p = 0,001), o que sugerem que estes fatores estão acentuadamente associados
com a ocorrência de gravidez na adolescência. Conclusão: A maioria das adolescentes foi vítima de
violência em suas diversas formas de agressão, perpetrada tanto pelos membros da própria família
(intrafamiliar) como por pessoas alheias à família (extrafamiliar) e as causas mais freqüentes
associadas a esta agressão foram a desobediência, chegar tarde em casa, ter amigos /namorados e
executar as tarefas domésticas com lentidão. O estudo permitiu concluir que a violência é um fator de
risco para a gravidez na adolescência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4171 [ Lilacs ID 419404 ]
MATUHARA, Angela Midori. Aleitamento materno de recém-nascidos prematuros em unidade de
terapia intensiva neonatal: aplicação do manual instrucional. São Paulo. Universidade Federal de
São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NAGANUMA, Masuco
RESUMO: O presente estudo descritivo exploratório teve por objetivos, elaborar um manual
instrucional sobre aleitamento materno para orientação de mães de prematuros, verificar o resultado
da aplicação deste manual instrucional no tipo de aleitamento nos recém-nascidos prematuros por
ocasião da alta hospitalar. A pesquisa foi realizada em uma unidade de cuidados intensivos neonatais
de um hospital público da cidade de São Paulo. Foram constituídos dois grupos com características
semelhantes, formados pelo binômio mãe-filho: o primeiro recebeu orientações sobre aleitamento
materno de rotina estabelecida na unidade e o segundo foi orientado utilizando-se o manual
instrucional. O manual de instrução foi elaborado a partir de levantamento bibliográfico sobre o tema,
considerando a importância do leite materno; anatomia da mama; fisiologia da lactação, reflexo da
produção e descida do leite; colostro; técnica da amamentação; ordenha do leite; e problemas
relacionados com a mama. As atividades educativas foram desenvolvidas junto às mães de
prematuros no período de julho de 2003 a maio de 2004. Os resultados foram comparados a partir
das informações extraídas dos prontuários antes e depois da realização da ação educativa. A maioria
dos recém-nascidos filhos das mães que participaram da ação educativa tiveram alta com peso mais
elevado e com 53,57% de aleitamento exclusivo quando comparados áqueles cujas mães foram
orientadas segundo a rotina da unidade. Concluímos que a ação educativa planejada
especificamente para essa população foi eficaz.
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Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4172 [ Lilacs ID 419246 ]
SANTOS, Marinaldo José dos. Avaliação do uso da pomada de própolis em feridas crônicas:
estudo descritivo de casos: Maringá, 2004. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): VIANNA, Lucila Amaral Carneiro
GAMBA, Mônica Antar
RESUMO: As feridas crônicas, em especial as úlceras venosas (UV), as úlceras de pressão (UP) e as
úlceras diabéticas (UD), constituem um problema socioeconômico e de saúde pública, principalmente
quanto ao processo de cicatrização. Procurando compreender as dificuldades e o tempo de
cicatrização de feridas, estabeleceu-se o desenho desta investigação, tendo como: Objetivo: Avaliar a
interferência da pomada de própolis na cicatrização de feridas, identificando a evolução das feridas
crônicas após curativos domiciliares, por meio do registro fotográfico, características do tecido e do
tempo de cicatrização. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, buscando avaliar as pessoas com
feridas crônicas, descrevendo o perfil estatístico do tempo de cicatrização, frente à terapêutica
utilizada. Tomou-se como amostra vinte pessoas referendadas pela Equipe de Saúde da Família de
Unidades Básicas de Saúde do Município de Maringá-PR. A análise estatística baseou-se na
identificação da relação entre a progressão das medidas de avaliação e do tempo de cicatrização de
feridas. Utilizou-se para esta análise o Coeficiente de Correlação de Pearson e a Análise de
Sobrevivência, com abordagem não paramétrica via Kaplan-Meier e as paramétricas via modelos:
Exponencial e Weibull. Resultados: Os resultados demonstraram que existe uma forte correlação
entre as Médias das Medidas Horizontais e Verticais, pois, à medida que uma delas diminuía a outra
acompanhava esta evolução. O resultado obtido do coeficiente de Correlação de Pearson (r> 80%)
foi indicativo de alta relação entre as médias das Medidas Horizontais, Verticais e de Profundidades.
Verificou-se uma homogeneidade das características da amostra populacional e, optou-se para
analisar o tempo de cicatrização a partir da Análise de Sobrevivência, estabelecendo-se como
"Sobrevivência" da ferida a "Probabilidade de não cicatrizar". Resultou-se por meio da análise via
Kaplan-Meier o tempo médio de cicatrização de 15,12 semanas (d.p= 2,42); tendo como estimativa
não-paramétrica para o Tempo de Cicatrização de 13,10 semanas (IC=12,90). Observa-se, que com
18,7 semanas (aproximadamente 5 meses) a probabilidade (chance) de cicatrização é de
aproximadamente 82,09 % (1 - 0,1791), ou de não cicatrizar é de 17,91% . Ao verificar se existia uma
diferença significativa em relação ao sexo, constatou-se que há uma suposta vantagem para homens
em relação às mulheres, isto é, a probabilidade de sobrevivência (não-cicatrização) para os
indivíduos do sexo masculino é maior do que no sexo feminino. Por outro lado, observou-se que não
existe diferença significativa entre as curvas de sobrevivência de tempos de cicatrização em relação
ao sexo dos sujeitos da pesquisa ao aplicar o Teste de Log-Rank (Quiquadrado) para os tempos de
cicatrização em relação ao sexo. Na análise de sobrevivência, utilizou-se uma inferência paramétrica
para o Tempo de Cicatrização a partir de dois modelos probabilísticos: Exponencial (com parâmetro :
m) e Weibull (com parâmetros : b e m, forma e escala, respectivamente). Não houve significância ao
verificar as variáveis (ou covariáveis): Sexo, Idade e Tempo de Existência da Ferida, quando
incorporadas no modelo Weibull (p = 0,5335, p = 0,2266 e p = 0,8024, respectivamente). Finalmente,
considerando t = 20 semanas (5 meses), tem-se , ou seja, a probabilidade da ferida não cicatrizar
após 20 semanas é de 25,91%, ou então, a chance de cicatrização é de 74,09% antes de 20
semanas. Dentre as úlceras venosas, houve resposta satisfatória à cicatrização em 35% (7) dos
pacientes, contrapondo-se às úlceras de pressão cuja cicatrização ocorreu em 10,0% (2) dos
pacientes. Diversos fatores podem ser apontados como conseqüência desta resposta nas úlceras de
pressão: gravidade da doença, dependência do paciente, dificuldade de locomoção, higiene precária
e ou nutrição inadequada. Por se tratar de população idosa, houve a perda de dois pacientes por
óbito. Conclusão: A partir destes resultados, verificou-se que vários pacientes responderam
satisfatoriamente à pomada de própolis, mesmo na presença de flora microbiana diversificada e
resistente, destacando-se a excelente atividade fungistática e também fungicida da própolis sobre
leveduras observada in vitro (Cândida albicans; Candida glabrata e Bacilo gram negativo não
fermentador). A utilização da forma farmacêutica pomada de própolis, de fácil acesso e de baixo
custo, tem permitido o acesso ao tratamento de pacientes portadores de feridas crônicas, de todos os
níveis sócio-econômicos; possibilitando a cicatrização de feridas e cuidados contínuos no domicílio
por profissionais de saúde, permitindo aos pacientes aproximações a outros cuidados, além da
importância do efeito da própolis sobre suas feridas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4173 [ Lilacs ID 419507 ]
MARANHÃO, Damaris Gomes. O cuidado compartilhado: relações entre famílias e profissionais de
uma creche. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2005. 222 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SARTI, Cynthia Andersen
RESUMO: Este estudo teve como objetivo descrever e analisar a relação entre famílias e
profissionais de uma creche, no processo de compartilhar cuidados com a criança. Trata-se de um
estudo qualitativo, que usou o método de estudo de caso com técnicas etnográficas. A criança, sendo
a principal usuária do serviço, é vista como parte ativa dessa relação e, portanto, sujeito de pesquisa,
tanto como seus pais e educadores. A análise evidenciou que a família busca escolher a creche com
base em critérios relativos a espaço, formas de cuidados, formação dos profissionais, cordialidade no
atendimento e localização. A insuficiência de creches, entretanto, torna esta escolha limitada e
conseguir a vaga, "um milagre". A confiança na equipe é construída com "o tempo", no processo de
compartilhar cuidados de alimentação, higiene e saúde, negociando crenças, valores e
conhecimentos diferentes, para que a criança tenha suas necessidades atendidas. Quando os
conflitos não são explicitados nem refletidos, podem comprometer o cuidado da criança que vivencia
as diferenças entre creche e casa. Elas aprendem as regras necessárias para o convívio coletivo,
com base nas relações com outras crianças, professores e sua família. Estas crianças recorrem,
tanto aos pais como aos educadores para lidar com as situações que não conseguem resolver
sozinhas. Um dos problemas vivenciados por elas é o da violência doméstica e urbana, dramatizadas
em suas brincadeiras, na busca de compreender a situação. Desta forma, aproximam o mundo vivido
pela família aos dos educadores e vice - versa. A falta de uma rede de apoio para famílias nas tarefas
que envolvem o cuidado e a educação na primeira infância, leva-as a atribuírem à creche funções
que extrapolam aquelas às quais os educadores são preparados. A falta de integração com os
serviços de saúde dificulta o cuidado à criança. Concluiu-se pela necessidade de se criar fóruns de
debate sobre o cuidado e a educação na primeira infância, integrando profissionais, famílias, serviços
e sociedade.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4174 [ Lilacs ID 419499 ]
ROZA, Bartira de Aguiar. Efeitos do processo de doação de órgãos e tecidos em familiares:
intencionalidade de uma nova doação. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 179 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
PESTANA, José Osmar Medina
RESUMO: Objetivo: caracterizar o perfil sociodemográfico e epidemiológico dos doadores falecidos;
sociodemográfico dos familiares; avaliar e relacionar os efeitos do processo de doação de órgãos e
tecidos nos familiares dos doadores. Material e Método: pesquisa do tipo survey de natureza
exploratória. O estudo foi realizado com 69 familiares de doadores falecidos da Organização de
Procura de Órgãos (OPO-EPM) nos anos 2000 e 2001, que aceitaram responder questionário ou
participar de entrevista, após dois anos da doação. Resultados: os doadores eram homens (57% vs
43%); a média de idade foi de 35,9 anos; a primeira causa de morte o AVC (59,4%), a segunda causa
externa e os órgãos foram mais doados que os tecidos. Em relação aos familiares a maioria tinha
escolaridade fundamental (39,7%), desempregada (59,4%) e renda familiar de um a três salários
mínimos (41,3%). A maioria compreendeu o diagnóstico de morte encefálica, utilizou o auxílio
funerário (63,2%), concorda em recebê-lo (97,0%) e doaria novamente (79,4%), porém, a maioria deu
respostas negativas (53,6%) em relação ao tempo de liberação do corpo. Houve associação
(p=0,002) entre os familiares que concordam com o benefício auxílio-funerário e a disponibilidade de
doar novamente. Assim como, entre doar novamente e as zonas do Município de São Paulo (p<0,05),
com maior destaque na zona leste com 93,8% (15). A cada um ano que aumenta a idade do parente
do doador, diminui em 6% ((1-0,94)*100) as chances de nova doação. Aqueles cuja doação ocorreu
no mesmo hospital têm 7,61 vezes mais chances de fazer nova doação e aqueles que ficaram
satisfeitos com a entrevista familiar têm 9,53 vezes mais chances. Na análise de correspondência, a
intencionalidade de uma nova doação está relacionada à decisão da família, ao passo que aqueles
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que não doariam está relacionada ao sexo feminino, estar desempregado, e receber o auxílio
funerário. Concluímos que a intencionalidade de uma nova doação esta baseada em aspectos morais
e culturais que transcende o processo de doação em si. Precisamos acompanhar as famílias durante
o processo até a entrega do corpo, por caracterizar uma situação ética de defesa de seus direitos. Os
familiares dos doadores falecidos devem ser incorporados nas campanhas sobre doação de órgãos e
tecidos.

Acesso ao texto integral: http://ged1.capes.gov.br/CapesProcessos/918813-ARQ/918813_5.PDF
Nº de Classificação: 4175 [ Lilacs ID 419524 ]
TASHIRO, Marisa Toshiko Ono. Balanceamento muscular: avaliação de seus efeitos em uma
população jovem adulta normal. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 283 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SOUZA, Mariana Fernandes de
RESUMO: Objetivo: avaliar os efeitos da técnica de Balanceamento Muscular em uma população
jovem, adulta, normal de uma universidade privada. Método: trata-se de um estudo de caráter
experimental. Foram estudados dois grupos: experimental e controle. No experimental, aplicou-se a
técnica de Balanceamento Muscular; no controle, foi feito apenas o teste muscular. Foram realizadas
medidas antes e depois das variáveis dependentes nos dois grupos, em três sessões, cujos
resultados foram comparados. As variáveis dependentes foram: alteração na medida dos sinais vitais:
pressão arterial, pulso e respiração; número de sujeitos com músculos ativados, tempo que
assim permaneceram e escores das respostas às categorias do questionário de saúde geral
(QSG). Resultados: os sinais vitais encontravam-se com alterações em ambos os grupos na sessão
inicial. Conforme era aplicado o Balanceamento Muscular no grupo experimental os sinais vitais se
tornavam fisiologicamente estáveis. No grupo controle não houve estabilização fisiológica. O grupo
experimental obteve resultado estatisticamente significante em relação ao grupo controle, quanto ao
número de músculos ativados e que assim permaneceram por mais de 15 dias (p<0,001). Os
testes estatísticos mostraram que o grupo experimental obteve melhora significativa em todas as
categorias do questionário de saúde geral (QSG), comparado ao grupo controle.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4176 [ Lilacs ID 419500 ]
ZEITOUN, Sandra Salloum. Validação clínica dos sinais e sintomas e comportamento dos
diagnósticos de enfermagem respiratórios em pacientes sob ventilação mecânica invasiva.
São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2005. 214 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): BARROS, Alba Lúcia Bottura Leite de
MICHEL, Jeanne Liliane Marlene
RESUMO: Estudo descritivo observacional com 177 avaliações em pacientes criticamente doentes,
intubados e sob ventilação mecânica invasiva, internados nas UTI Geral e de Pneumologia de um
Hospital Escola da rede pública de São Paulo, com os objetivos de: validar os sinais e sintomas dos
diagnósticos de enfermagem respiratórios (DER) troca de gases prejudicada (TGP), desobstrução
ineficaz de vias aéreas (DIVA) e padrão respiratório ineficaz (PRI); verificar se o tempo de canulação
e o modo de ventilação mecânica são fatores etiológicos dos DER; verificar a ocorrência de SS
compartilhados nos três DER e compará-los com a relação proposta na Taxonomia II da NANDA;
verificar se a presença dos três DER ocorre de forma isolada ou em conjunto. Na primeira etapa
metodológica foram selecionados, a partir do elenco de SS propostos pela NANDA para os DER,
aqueles que, seriam passíveis de identificação no tipo de pacientes que fariam parte do estudo. A
seguir foram elaboradas as de definições conceituais e operacionais de cada SS para submissão à
validação consensual entre especialistas. Na segunda etapa metodológica foram elaborados o
instrumento de coleta de dados, realizado o teste piloto e iniciada a coleta de dados, por meio do
exame físico. Na terceira etapa, as avaliações realizadas foram submetidas a duas especialistas para
validar os diagnósticos identificados pela pesquisadora. Dados adicionais foram analisados como a
escala de Glasgow (para pacientes em coma) e Ramsay (para pacientes sedados) e análise do RaioX de tórax (para enriquecer as informações acerca dos SS apresentados pelos pacientes). A análise
estatística descritiva utilizou os seguintes testes: Mann-Whitney, Qui-quadrado ou exato de Fisher,
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quando prudente, análise do resíduo padronizado e Kappa. Os resultados mostraram que quanto
maior o tempo de canulação, maior a possibilidade do paciente desenvolver DIVA e PRI. Quanto ao
modo de ventilação mecânica, houve associação significativa apenas de ventilação com pressão
suporte com a presença de PRI (p<0,001). Os pacientes estavam em coma (Glasgow 7,32 ± 0,41
EMP) ou adequadamentesedados (Ramsay 4,40 ± 0,12 EMP). Quanto aos DER, das 177 avaliações,
TGP foi identificado em 10 (5,6%), DIVA em 21 (11,9%), TGP e DIVA em 88 (49,7%), DIVA e PRI em
1 (0,6%) e TGP, DIVA e PRI em 57 (32,2%). Quanto à validação dos SS, os que mais se destacaram
para TGP como diagnóstico isolado foram: "gases arteriais anormais" (100%) e "hipoxemia" (60,0%);
e para TGP associado a outro(s) DER, foram: "gases arteriais anormais" (91%), "hipoxemia" (67,1%),
"roncos" (54,2%), "sons respiratórios diminuídos" (41,2%). Para DIVA como diagnóstico isolado
foram: "roncos" (61,9%) e "sons respiratórios diminuídos" (52,4%); e para DIVA associado a outro(s)
DER, foram: "gases arteriais anormais" (78,4%), "hipoxemia" (58,7%), "roncos" (58,1%), "sons
respiratórios diminuídos" (45,6%). Isto se explica possivelmente porque TGP e DIVA aparecem
combinados em 88 (49,7%) avaliações. Quanto a PRI, não houve destaque de nenhum SS específico
deste diagnóstico, exceto "freqüência respiratória anormal" (77,6%), que é um SS comum para os três
diagnósticos, segundo a Taxonomia II. Isto se explica, pois PRI não apareceu como DER isolado em
nenhuma avaliação. A validação dos DER identificados com duas especialistas, mostrou
concordância elevada para TGP (Kappa>0,8 e >0,9) e PRI (Kappa>0,9 e igual a 1,0); e média para
DIVA (Kappa>0,4 e >0,5). Conclui-se que os SS válidos para TGP em pacientes sob VMI são: "gases
arteriais anormais" e "hipoxemia". Para DIVA são: "roncos" e "sons respiratórios diminuídos", porém
para este último recomenda-se procurar outras evidências que o sustentem no momento da avaliação
clínica do paciente. A pouca freqüência ou nula registrada dos SS compartilhados propostos pela
Taxonomia II indicou que estes foram pouco precisos para definir os três DER isolados ou
associados. A forte relação entre TGP e DIVA em pacientes sob VMI poderia indicar a presença de
uma síndrome respiratória.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4177 [ Lilacs ID 419486 ]
FONSECA, Selma Montosa da. Avaliação da satisfação de pacientes oncológicos em tratamento
antineoplásico ambulatorial. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 126 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): RIVERO DE GUTIÉRREZ, Maria Gaby
ADAMI, Nilce Piva
RESUMO: Introdução: A avaliação dos serviços de saúde é uma medida necessária para garantir a
qualidade no atendimento e os avaliadores de quarta geração destacam a importância de incluir os
clientes nessa avaliação. As abordagens propostas por Donabedian (1990), adequam-se a essa
necessidade. Assim, dentro da abordagem de resultados, estudou-se a satisfação do cliente
oncológico em tratamento antineoplásico, com o atendimento prestado no ambulatório de
quimioterapia de um hospital universitário de São Paulo. Objetivos: Avaliar o grau de satisfação dos
pacientes com câncer, submetidos à quimioterapia, no que diz respeito aos aspectos relacionados à
estrutura, processo e resultados do atendimento recebido no referido Ambulatório. Método: Estudo
avaliativo, descritivo, do qual participaram 105 pacientes. Os dados foram coletados por meio de
entrevista, utilizando um questionário construído e validado para esse fim. Resultados: Foi
identificada a satisfação dos clientes da amostra acerca de componentes da estrutura, processo e
resultados da assistência prestada, quais sejam: - conforto da sala de espera (78,0%), do consultório
de enfermagem (86,0%), e da sala de aplicação (94,0%). Atendimento cordial (95,0%) e rápido na
recepção (82,0%), interação adequada da enfermagem com o paciente na consulta (93,7%),
desempenho adequado dos técnicos de enfermagem na administração de medicamentos (92,8%) e
utilidade das orientações dadas pela enfermeira durante a consulta para o manejo dos efeitos
colaterais e maior adesão ao tratamento (87,9%). À assistência prestada pela enfermagem foi
atribuída a categoria, muito boa, por 54,0% dos pacientes e boa, por 46,0% e o grau de satisfação
dos usuários com o atendimento global foi classificado em: muito satisfeito (50,0%) e satisfeito
(46,0%). Destaca-se que o Ambulatório de Quimioterapia de Adulto atende a uma clientela
predominantemente do Sistema Único de Saúde e que as sugestões de melhoria foram evitar a falta
de drogas e aumentar o número de vagas do Ambulatório. Conclusões: O estudo permitiu verificar um
alto grau de satisfação da quase totalidade dos pacientes da amostra (96,0%) com o atendimento
recebido no Ambulatório de Quimioterapia da instituição estudada. A satisfação relacionou-se com a
acessibilidade organizacional, o ambiente acolhedor do atendimento e o processo assistencial, tanto
pela interação profissional, como pelo componente técnico do cuidado, bem como com o resultado do
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atendimento prestado, evidenciado pela adesão ao tratamento (46,0%), e pelo pequeno número de
hospitalizações ocorridas em decorrência dos efeitos adversos do tratamento (2,9%). Além disso,
houve a verbalização de benefícios auferidos com as informações e cuidados recebidos (98,0%).
Como esta pesquisa limitou-se a uma amostra da população atendida no referido ambulatório,
recomenda-se que o processo de avaliação seja contínuo e sistemático na busca de melhores
práticas de atenção à saúde, com vistas a adequar o atendimento ao que é esperado pelo usuário do
serviço.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4178 [ Lilacs ID 419503 ]
CAMIÁ, Gislaine Eiko Kuahara. Fenômenos e ações de enfermagem identificados em consultas
de planejamento familiar segundo a CIPE - versão beta 2. São Paulo. Universidade Federal de
São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 152 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): MARIN, Heimar de Fátima
BARBIERI, Márcia
RESUMO: Survey descritivo, exploratório, retrospectivo, teve como objetivos identificar os fenômenos
e as ações de enfermagem documentadas nos prontuários de mulheres que freqüentam um serviço
de planejamento familiar; mapear os fenômenos e as ações de enfermagem identificados, segundo a
Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), versão Beta 2 e atualizar o
protocolo de consulta de enfermagem em planejamento familiar, incluindo os principais fenômenos e
ações de enfermagem. Foi realizado no Serviço de Planejamento Familiar da UNIFESP/ EPM com 52
prontuários, cujas consultas de enfermagem ocorreram no período de outubro de 2001 a dezembro
de 2002, incluindo as consultas iniciais e subseqüentes, sendo utilizado um instrumento de pesquisa
para coletar as informações desses prontuários. Os resultados obtidos permitiram identificar os
seguintes fenômenos mais prevalentes: comportamento para elevar o nível de saúde (86,5%), risco
para manutenção da saúde alterada (65,4%); manutenção da saúde alterada (51,9%); padrões de
sexualidade alterados (44,2%); distúrbio no padrão do sono (44,2%) e déficit de conhecimento
(42,3%). Quanto as ações de enfermagem, foram encontrados nos registros: orientações sobre
métodos anticoncepcionais (69,2%); coleta de material para colpocitologia oncótica (53,8%);
encaminhamentos para outros profissionais e serviços (50,0%); solicitação de exames de sangue de
rotina e retorno para resultados (48,0%). O mapeamento dos fenômenos e ações de enfermagem
identificados em prontuários segundo a CIPE apresentaram concordância exata e parcial na maioria
dos casos. As ações mais freqüentes para o eixo A, tipo de ação, foram: orientar, coletar,
encaminhar, requisitar, agendar, explicar, entre outros. Conclui-se que alguns termos da CIPE
precisam ser revistos e/ou acrescentados, mas levando em consideração por se tratar de uma
classificação internacional aplicável a diversos países, o mapeamento e o cruzamento de seus dados
foram considerados satisfatórios.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4179 [ Lilacs ID 436786 ]
MACHADO, Ana Carolina Araujo. A comunicação não verbal de pacientes idosos frente ao
processo de dor: a percepção dos(as) enfermeiros(as). São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BRÊTAS, Ana Cristina Passarela
RESUMO: Este estudo de natureza qualitativa tem por objetivo identificar por meio da interpretação
dos enfermeiros, quais os mecanismos encontrados pelos pacientes idosos para expressar a dor
quando estão impossibilitados de utilizar a comunicação verbal. O presente estudo foi realizado em
uma unidade de clínica médica de um hospital de São Paulo, destinada ao atendimento de idosos;
com seis enfermeiros, sendo um homem e cinco mulheres. Os dados foram coletados por meio de
entrevista com um roteiro semi-estruturado, gravadas com o consentimento dos depoentes e
transcritas para análise hermenêutica. Os dados foram agrupados em três categorias analíticas
selecionadas sobre dor e comunicação. O relacionamento e o vínculo estabelecido entre enfermeiro e
paciente é muito importante para construir uma relação de respeito e confiança que propiciará ao
enfermeiro perceber as ações, atitudes e alterações nos pacientes; interpretando a expressão da dor
em pacientes idosos e identificando os sinais e sintomas de dor pela comunicação não verbal, sendo
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necessário esforço, persistência e incentivo por parte das instituições em aprimorar os profissionais. A
rápida interpretação das alterações do paciente, pode trazer muitos benefícios, uma vez que estão
relacionados com a melhoria da qualidade da assistência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4180 [ Lilacs ID 436778 ]
SILVA, Larissa Mandarano da. Vivenciando a experiência da parturição em um modelo
humanizado. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2005. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BARBIERI, Márcia
FUSTINONI, Suzete Maria
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender as experiências de puérperas que
vivenciaram o trabalho de parto e o parto em um hospital que adota a humanização da assistência à
mulher e família no processo da parturição. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
fenomenológica, realizado em um hospital público, localizado na cidade de São Paulo, Brasil. A coleta
dos dados ocorreu por meio de entrevista a partir de uma questão norteadora, tendo como sujeitos
oito puérperas. Da análise dos dados surgiram os temas: Suportando o trabalho de parto e Tendo a
oportunidade de resgatar a autonomia, sendo desvelado o fenômeno "Vivendo a ambiguidade da
parturição em um modelo assistencial humanizado". As mulheres não tiveram uma participação
efetiva, ao serem controladas pela equipe no decorrer da hospitalização, pelo despreparo para
vivenciar a parturição. Mesmo sentindo medo e dor durante o processo, participaram da assistência
recebida quando tiveram oportunidade. No entanto, não experienciaram a parturição em um modelo
assistencial considerado humanizado conforme o preconizado e teorizado, gerando dúvidas quanto à
efetividade e resultados desta proposta. Conclui-se que são necessárias ações educativas para o
parto voltadas à assistência humanizada.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4181 [ Lilacs ID 436779 ]
SILVA, Myria Ribeiro da. Principais diagnósticos de enfermagem em pacientes portadores da
síndrome da imunodeficiência adquirida (aids). São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2005. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BETTENCOURT, Ana Rita de Cássia
BARBOSA, Dulce Aparecida
RESUMO: Objetivos: Identificar os diagnósticos de enfermagem (DE) mais freqüentes segundo a
taxonomia da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) em pacientes adultos
portadores de HIV/AIDS e verificar com que freqüência os fatores relacionados e fatores de risco
propostos pela NANDA deram suporte para a elaboração dos DE nesta população de pacientes.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, onde foram analisados os pacientes da Unidade de
Internação de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Adulto da UNIFESP. O levantamento dos dados
foi baseado na anamnese, exame físico e exames laboratoriais. Resultados: Foram analisados 60
pacientes e 38 DE foram elaborados. Os DE que estiveram presentes com uma freqüência superior a
80% e os respectivos fatores relacionados e fatores de risco estão consecutivamente apresentados:
o DE Risco para infecção acometeu 100% dos pacientes e os fatores de risco foram: procedimentos
invasivos, defesas secundárias inadequadas e imunossupressão (100%). O DE Proteção ineficaz
também foi freqüente em 100% dos pacientes estudados e os fatores relacionados que deram
suporte foram: perfis sangüíneos alterados e distúrbios imunológicos (100%). O DE Padrão de sono
perturbado esteve presente em 100% dos pacientes e os fatores relacionados foram: medicações e
despertar causado por outros (58,3%) e febre (43,3%). O DE Intolerância à atividade acometeu 93,3%
dos pacientes e o principal fator relacionado foi desequilíbrio entre a oferta e demanda de O2 ( 73,2
%). O DE Déficit no auto-cuidado para alimentação esteve presente em 91,6% dos pacientes e o
principal fator relacionado foi prejuízo perceptivo ou cognitivo (50,9%). O DE Ansiedade com 90% de
freqüência teve como principal fator relacionado a ameaça de morte (66,6%). O DE Conhecimento
deficiente acometeu 88,3% dos pacientes e o fator relacionado mais freqüente foi falta de
familiaridade com os recursos de informação (56,6%). O DE Risco para integridade da pele
prejudicada esteve presente em 86,6% dos pacientes e o fator de risco externo foi hipertermia em
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50% dos casos e interno foi fatores imunológicos em 100% dos casos. O DE Padrão respiratório
ineficaz teve uma freqüência de 85% sendo o principal fator relacionado a síndrome da hipoventilação
(60,8%). O DE Medo acometeu 83,3% dos pacientes sendo que o principal fator relacionado foi
separação do sistema de apoio em situação potencialmente estressante em 74% dos casos. O DE
Risco para lesão esteve presente em 81,6% dos casos tendo como principal fator de risco interno a
disfunção auto-imune (100%) e como externo o modo de transportar ou de transporte (38,8%). O DE
Confusão aguda com freqüência de 80% e o principal fator relacionado foi delírio (45,8%). O DE
Comunicação verbal prejudicada com freqüência de 80% e os principais fatores relacionados foram:
alterações do SNC (52%) e percepções alteradas (50%). O DE Risco para temperatura corporal
desequilibrada com freqüência de 78,3% que cita a desidratação (59,6%) como principal fator de
risco. O DE Risco para trauma com freqüência com freqüência de 76,6% e os principais fatores de
risco foram: interno - coordenação de grandes ou pequenos músculos reduzida (60,9%) e externo bater contra as grades da cama (47,8%). Para o DE Memória prejudicada com freqüência de 76,6%
os principais fatores relacionados foram a hipóxia aguda (67,4%) e distúrbios neurológicos (58,7%).
Em Mobilidade física prejudicada com freqüência de 75% encontram-se: prejuízo sensórioperceptivo
e prejuízo cognitivo (60%) como principais fatores relacionados. O DE Isolamento social com
freqüência de 75% e o principal fator relacionado foram alterações no estado mental (48,8%). Para o
de Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais com freqüência de 71,6% cita a
incapacidade para ingerir ou digerir comida ou absorver nutrientes causada por fatores biológicos,
psicológicos ou econômicos (71,6%), como principal fator relacionado e para o diagnóstico Risco para
solidão com freqüência de 71,6% e o principal fator de risco foi privação afetiva (46,5%). Conclusão:
Foram identificados vinte diagnósticos de enfermagem mais freqüentes (superior a 70%). Os DE da
esfera psicossocial também foram identificados com elevada freqüência. Os fatores de risco e
relacionados, de acordo com a taxonomia II da NANDA, deram suporte adequado para realização dos
DE. A utilização da sistematização da assistência de enfermagem tem contribuído muito para a
melhoria da assistência de enfermagem para os pacientes portadores de HIV/aids.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4182 [ Lilacs ID 419252 ]
FERNANDES, Hugo. História de vida de um casal homossexual masculino sorodiscordante
para o HIV/AIDS. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2005. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de
RESUMO: Dentro das discussões sobre o HIV/Aids emerge um novo problema de saúde pública que
são as parcerias sorodiscordantes, ou seja, onde num casal um dos parceiros é soropositivo e o outro
não. Este estudo, de cunho qualitativo, teve por objetivo conhecer as vivências e repercussões da
sorodiscordância para o HIV/Aids na vida afetivo-sexual de um casal homossexual masculino. Para
alcance deste utilizou-se como método o Estudo de Caso tipo História de Vida com análise
hermenêutica sob a luz da Família em Desordem e da Teoria Geral de Sistemas como referenciais
teóricos. As informações foram coletadas com um casal por meio de entrevistas com roteiro
estruturado, gravadas, posteriormente transcritas tendo sido realizadas nos meses de Maio,
Setembro e Outubro de 2004. Para aprofundar e ampliar a coleta de informações foi utilizada a
técnica de Esculturas com Blocos de Madeira onde o casal pode representar alguns momentos da
história de sua relação. Nas narrativas e metalinguagens emergiram repercussões das relações
existentes nas famílias de origem e da religião sobre a orientação/identidade homossexual, sendo
que esta também sofreu também influências de meios sociais da infância e da adolescência, que
culminaram na procura de redes de identificação sexual. No que tange as vivências e repercussões
da sorodiscordância na vida deste casal observou-se a existência de uma triangulação, inicialmente
sexual, posteriormente afetiva, sendo percebido a importância do terceiro elemento como mediador
da comunicação do casal. Nota-se em suas narrativas o medo da perda e da contaminação durante a
vivência sorodiscordante, contudo experiências felizes, tais como a afirmação do amor em virtude do
respeito e da sinceridade, foram expressas. Um ponto de grande interesse é o estabelecimento de
papéis de cuidador, interpretado pelo parceiro soronegativo, e de 'ser-cuidado' interpretado pelo
outro em virtude da doença, que também mostrou-se como o motivo pela procura de serviços de
saúde voltado à temática. Emergiu também a importância da criação/ampliação de redes de apoio ao
casal. Este estudo serviu como instrumento disparador à maiores reflexões/ discussões sobre as
dificuldades enfrentadas na construção da identidade homossexual e os processos de vivência e
convivência com a sorodiscordância para o HIV/Aids na vida de um casal.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4183
MAIA, Flávia de Oliveira Motta. Fatores de risco para óbito em idosos. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 175 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira
RESUMO: O envelhecimento é um desafio do mundo atual e afeta tanto países ricos quanto pobres.
Esse fenômeno vem alterando o perfil de morbi-mortalidade da população, aumentando a incidência
de doenças crônicas. Nesse contexto, os fatores de risco são considerados importantes para a
elaboração de condutas preventivas que alterem eventos mórbidos, responsáveis por incapacidades
e dependência, ou eventos fatais antecipados pelo não tratamento ou controle inadequado das
condições crônicas. Com o intuito de clarificar as demandas de saúde que poderão emergir de uma
população que se tornou rapidamente idosa, foi desenvolvido pela Organização Pan-Americana de
Saúde, um estudo multicêntrico denominado SABE, envolvendo sete países da América Latina e
Caribe. No Brasil, ele foi desenvolvido na região urbana do Município de São Paulo, em 2000. A
amostra de 2.143 idosos foi composta por duas partes, uma probabilística e outra intencional. Foi
aplicado um instrumento único, padronizado para todos os países envolvidos, composto por onze
seções. Foram coletadas informações sobre as nove primeiras seções e, depois, num período de um
a seis meses após a primeira coleta, os dados referentes às duas últimas seções. Entre as duas
fases, ocorreram 38 óbitos. O presente estudo teve por objetivos: caracterizar e analisar as causas de
óbito dos idosos durante o período da coleta dos dados do SABE e correlacioná-los com os fatores
de risco para óbito mais comuns, referidos pela literatura. Do total de óbitos ocorridos, 55,3%
pertenciam ao sexo masculino e à idades avançadas (80 e mais anos). A maioria dos idosos viviam
acompanhados e não precisaram de ajuda para responder o questionário. Em relação ao grupo de
causas de óbito, as doenças que apresentaram maior incidência foram: aparelho circulatório,
neoplasias e aparelho respiratório. Em relação aos fatores de risco para óbito, os dados foram
submetidos à Análise Multivariada através da Regressão Logística, utilizando-se um nível de
significância de 5% (a=0,05). As variáveis foram agrupadas em blocos temáticos de interesse, sendo
submetidas à análise univariada, mostrando-se significantes idade avançada e sexo masculino;
doença cardíaca; tosse persistente, catarro ou chiado no peito; saúde auto-referida como "má";
dificuldade para atravessar um quarto caminhando, para ir ao banheiro, para deitar ou levantar da
cama e para comer. Essas variáveis foram agrupadas e submetidas à análise múltipla de forma a
constituir o modelo do estudo. Os fatores de risco de óbito entre os idosos, no modelo de regressão
aplicado neste estudo, foram: dificuldade de locomoção, idade avançada, sexo masculino, autoavaliação de saúde como "má" e dificuldade para ir ao banheiro. Apesar do tamanho da amostra, os
resultados mostraram-se coincidentes com a literatura sobre óbitos e fatores de risco para óbito.
Espera-se que os resultados desse estudo possam contribuir para a adoção de medidas preventivas
que visem a diminuição dos riscos relacionados aos óbitos entre idosos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4184
AMARAL, Marta Araújo. Entre o desejo e o medo: oficinas de trabalho como espaço de reflexão e
empoderamento de adolescentes. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2005. 130 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Este estudo se insere em uma proposta educativa na área da sexualidade desenvolvida
com adolescentes do Projeto Querubins-Belo Horizonte/MG. Dentre as inquietações apresentadas
pelas participantes, a iniciação sexual destacou-se como uma questão importante em suas vidas,
refletindo não apenas o momento presente, mas também o futuro, estando relacionada a várias
questões de ordem familiar e social, assim como às questões de gênero. Temos como objetivo neste
estudo compreender as representações sociais das adolescentes em relação à iniciação sexual e sua
interface com a formação da identidade feminina e os planos futuros e, também, analisar a Oficina de
Trabalho como estratégia de cunho emancipatório com grupos de adolescentes, a partir dos
pressupostos de participação, responsabilidade compartilhada, auto-estima e empoderamento. Foram
sujeitos do estudo, 16 adolescentes do sexo feminino com idade entre 11 e 16 anos, divididas em três
grupos distintos, conforme sua faixa etária. Os dados foram colhidos em quatro Oficinas de Trabalho
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e analisados à luz da teoria das representações sociais, sendo utilizada a técnica da análise de
discurso e de associação de idéias. Duas categorias empíricas emergiram dos discursos: Gênero e
Práxis. O entendimento das representações sociais evidenciou valores, idéias e práticas das
adolescentes e suas famílias em freqüentes transformações, dentro do campo social. A análise das
questões de gênero foi fundamental para a compreensão dos processos de construção da identidade
feminina e sua influência nos relacionamentos afetivos, no exercício da sexualidade e nos planos
futuros. A Oficina de Trabalho, como técnica de coleta de dados e como prática educativa, mostrouse eficiente e com grande afinidade com o público adolescente, constituindo-se como um espaço de
reflexão, expressão e transformação dos participantes.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4185
FREITAS, Genival Fernandes de. Ocorrências éticas de enfermagem: uma abordagem
compreensiva da ação social. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005.
221 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
MERIGHI, Mirian Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo versa sobre a atuação dos enfermeiros membros da Comissão de Ética de
Enfermagem - EMs e dos enfermeiros gerentes - EGs, nas ocorrências éticas que envolvem os
profissionais de enfermagem. Teve como objetivo conhecer e compreender o significado das ações
desses enfermeiros face a tais ocorrências. O estudo foi fundamentado no referencial teóricofilosófico e metodológico proposto pela fenomenologia sociológica de Alfred Schütz. Os depoimentos
obtidos possibilitaram compreender o tipo vivido EM e EG como pessoas que almejam a
humanização e a melhoria do processo de cuidar; anseiam pela credibilidade dos profissionais de
enfermagem; querem desmistificar o medo da punição em relação ao encaminhamento do
profissional à Comissão de Ética; desejam propiciar satisfação ao cliente e buscam parceirizar o
processo educativo face à atuação nas ocorrências éticas; agem com base nos valores e crenças,
nos conhecimentos adquiridos e nas experiências vividas. Enquanto o EG espera que o sigilo seja
respeitado em relação ao profissional que cometeu a ocorrência, o EM deseja que o gerente decida
pelo encaminhamento da ocorrência ética, quando julgar necessário. Os "motivos para e porque"
alegados para esses enfermeiros atuarem nas ocorrências éticas sugerem aspectos importantes a
serem repensados pelos profissionais de enfermagem que vivenciam essas ocorrências no seu
cotidiano.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4186 [ Lilacs ID 432728 ]
BARALDI, Solange. Supervisão, flexibilização e desregulamentação no mercado de trabalho:
antigos modos de controle, novas incertezas nos vínculos de trabalho da enfermagem. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 169 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CAR, Márcia Regina
RESUMO: Este estudo objetivou analisar o modus operandi e o sentido do trabalho de enfermeiros na
implementação de uma política de recursos humanos compensatória e específica para esta categoria:
o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (Profae). O marco
teórico-metodológico utilizado evidenciou o cenário sóciopolítico-econômico onde a implementação
de políticas neoliberais tem induzido e fortalecido a flexibilização das relações de trabalho,
descobrindo o trabalhador de proteção social, marco que atinge o setor saúde. A coleta de dados
ocorreu nas Agências Regionais (ARs), suas principais instâncias de acompanhamento e
monitoramento, utilizando a supervisão como instrumento de trabalho. Da amostra de sujeitos
entrevistados (39 enfermeiros), depreende-se que são profissionais com múltiplos vínculos de
trabalho, tendo, em geral, um misto de vínculo formal com informal e jornada de trabalho maior que
45 horas semanais. Nas ARs, tanto públicas quanto privadas, a maioria relatou não possuir vínculo
formal de trabalho (carteira assinada). Os enfermeiros mais jovens encontravam-se quase que
plenamente em regime flexível de trabalho, não desfrutando de nenhum tipo de proteção social. Ao
contrário dos acima de 30 anos, que relataram possuir certo grau de proteção social, inclusa a
aposentadoria, na medida em que algum tipo de vínculo formal foi estabelecido anteriormente. A
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história dos vínculos estáveis, e diríamos, "mais permanentes", quando comparados aos
trabalhadores por regime de prestação de serviço (flexível), nos delinea modelos de gestão peculiares
às políticas neoliberais. O processo de supervisão realizado pelos enfermeiros apresentou
características afetas ao caráter educativo (ação técnico-pedagógica), controle (ação administrativa) e
articulação política (ação política), sendo o conteúdo administrativo o mais presente em seus
discursos. O sentido e o modo de funcionamento de seu trabalho já absorvem elementos circunscritos
aos eixos estruturantes das políticas públicas na era da mundialização do capital - que sempre
necessitam de capital humano para sua execução. O presente estudo encontrou os seguintes
elementos: pagamento por produção; divisão fragmento do trabalho; critérios de seleção e
remuneração salarial variável; trabalho a distância; profissionais qualificados e polivalentes; sensação
de autonomia e liberdade profissional; reduzida governabilidade e poder na tomada de decisão;
dedicação comprometida mediante múltiplos vínculos e falta de tempo; presença marcante do que é
"novo"; programação de atividades substituindo modelos de planejamento; maciça operacionalização
sistemática das ações.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-20062006-144209/
Nº de Classificação: 4187
MANO, Gisele Machado Peixoto. Avaliação de pacientes hipertensos acompanhados pelo
Programa Saúde da Família em um Centro de Saúde Escola. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: A hipertensão arterial é um dos maiores problemas da saúde pública, por este
motivo, os programas de saúde atuais buscam por várias estratégias obter seu controle. Objetivo:
Comparar dois grupos de hipertensos: um atendido pelo processo tradicional de assistência na
unidade básica de saúde e outro acompanhado pelo Programa Saúde da Família (PSF). Casuística e
Método: Foram estudados 226 prontuários de hipertensos, 113 do Programa Tradicional e 113 do
PSF. Resultados: Os hipertensos do PSF foram diferentes (p<0,05) em relação aos demais com
predomínio da raça branca; menor grau de escolaridade; menos trabalhadores; idade e peso mais
elevados; menos refeições ao dia; mais ingestão de café; mais tabagistas; menor ingestão de bebida
alcoólica; menos atividade física; mais tempo de diagnóstico de hipertensão; e menos antecedentes
familiares para a doença. Com relação às doenças associadas menos obesidade e mais doenças
músculo esquelética e do aparelho circulatório, além de nível de triglicérides mais elevado. Quanto
aos tipos de atendimentos os hipertensos do PSF tiveram mais consultas de enfermeira, visita
domiciliar de enfermagem, visita domiciliar médica, participação em grupos específicos (Lian Gong,
qualidade de vida e caminhada), porém houve menos consultas médicas e mais situações de pronto
atendimento. Os hipertensos do PSF apresentaram queda significativa da pressão arterial entre o
início e o final do período de estudo (152±24/92±15 vs 142±21/85±13 mm Hg) com pressão sistólica
inicial maior do que dos hipertensos do Programa Tradicional. Apenas 30% dos hipertensos do
Programa Tradicional e 20% do PSF estavam com a pressão arterial controlada. Conclusão: Apesar
do controle pouco satisfatório da pressão arterial, os hipertensos do PSF apresentaram redução
significativa dos níveis pressóricos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4188
TRANQUITELLI, Ana Maria. Adaptação transcultural de um instrumento de medida de trabalho
de enfermagem em unidade de terapia intensiva: Type VI Methodology - Patient Classification
Tool. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 155 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico que teve por objetivos adaptar
para a realidade brasileira e validar o instrumento de medida de trabalho de enfermagem em Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) Type VI Methodology - Patient Classification Tool (Type VI). A metodologia
utilizada incluiu o processo de adaptação para a língua portuguesa e a análise das propriedades de
medida do instrumento. Após o processo de tradução, a etapa quantitativa para a análise da
confiabilidade e validade foi realizada em uma amostra de 50 pacientes adultos internados em 2 UTIs
de um hospital privado do município de São Paulo. A avaliação da confiabilidade, feita por meio de
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repetibilidade interobservadores, mostrou correlação linear quase perfeita (0,998) entre 2 avaliadores
e coeficiente alfa de Cronbach de 0,660 para a totalidade dos itens. O estudo da validade foi
realizado por meio das validades concorrente com o Nursing Activities Score (NAS), convergente com
o Simplified Acute Phisyologic System II (SAPS II) e discriminante com pacientes de Unidade de
Cuidados Semi-Intensivos (UCSI) e de Unidade de Internação (UI). O grau de concordância e índice
Kappa entre Type VI e NAS foi de 80% e 0,598, respectivamente. Valores mais baixos, de 68% e
0,360, respectivamente, foram verificados entre Type VI e SAPS II. Observou-se diferença
estatisticamente significante (p= 0,000) entre os escores na UTI, UCSI e UI, confirmando a
capacidade discriminante do instrumento. Pelos resultados obtidos, o Type VI mostrou-se confiável e
válido para mensurar carga de trabalho de enfermagem em UTI na realidade brasileira.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4189
COLACIOPPO, Priscila Maria. Anestesia local no reparo do trauma perineal no parto normal:
estudo comparativo da eficácia da solução anestésica com e sem vasoconstritor. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONZALEZ RIESCO, Maria Luiza
RESUMO: No parto normal, o trauma provocado por episiotomia ou roturas, é freqüente e a anestesia
local é bastante utilizada no reparo das lesões da região vulvoperineal. Na literatura especializada, os
estudos sobre as soluções anestésicas mais adequadas são escassos para essa anestesia. No
entanto existem recomendações para a adoção de anestésicos com vasoconstritor pela permanência
mais prolongada da solução anestésica no local, garantindo maior ação e redução da concentração
plasmática da droga, mas na prática seu uso é restrito. O objetivo do estudo foi comparar a
quantidade de anestésico necessária para inibir a dor durante a sutura do trauma perineal, em
mulheres com episiotomia ou laceração espontânea de primeiro ou segundo graus, conforme o uso
ou não de vasoconstritor na solução anestésica. Trata-se de uma pesquisa aleatorizada e controlada
com mascaramento duplo, realizada no Centro de Parto Normal do Amparo Maternal na cidade de
São Paulo. Foram incluídas 96 parturientes, alocadas em três blocos - laceração de primeiro grau,
laceração de segundo grau e episiotomia. Em cada bloco, constituído por 32 mulheres, 16 receberam
solução anestésica com vasoconstritor e 16 sem vasoconstritor. Os resultados mostraram que, na
laceração de primeiro grau, a média de anestésico com vasoconstritor apresentou diferença
estatisticamente significante (p=0,002), com 1,0 ml (I.C. -1,6; -0,4) menos que a média do anestésico
sem vasoconstritor; em 95% dos casos, foram usados de 1 a 2 ml de solução com vasoconstritor, e
em 87,5% dos casos para o anestésico sem vasoconstritor, o volume usado variou de 2 a 4 ml. Para
a laceração de segundo grau, a média do anestésico com vasoconstritor foi 3,7 ml (I.C. -5,8; -1,6)
menos que a média do anestésico sem vasoconstritor, sendo estatisticamente significante (p=0,001);
em 87,5% dos casos, a quantidade máxima de anestésico com vasoconstritor administrada foi 6 ml, e
81,3% das mulheres que receberam anestésico sem vasoconstritor, a dose administrada foi de 7 ml
ou mais. Considerando a extensão da laceração, adotou-se o tamanho da episiotomia praticada nas
mulheres do estudo, como parâmetro para classificar a extensão da laceração. Foram agrupadas
como pequenas as lacerações de menor extensão, como médias aquelas com tamanho semelhante à
episiotomia e como grandes aquelas cuja extensão superou o tamanho da episiotomia. Para a
episiotomia, a média de anestésico com vasoconstritor foi 0,3 ml (I.C. -2,1; 1,5) a menos que a média
do anestésico sem vasoconstritor, considerada sem significância estatística (p=0,724). Os resultados
permitiram confirmar a hipótese de que uso de anestésico com vasoconstritor na anestesia local para
a sutura de lacerações perineais no parto normal aumenta a eficácia da anestesia local. Embora o
volume de anestésico utilizado na sutura de laceração de primeiro e segundo graus seja
significativamente reduzido pela associação com vasoconstritor, a relevância clínica desse resultado
deve ser considerada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-20102006-113009/
Nº de Classificação: 4190 [ Lilacs ID 461175 ]
AMANTÉA, Mara Lúcia. Competências do professor no estágio curricular do curso de
graduação de enfermagem segundo a percepção dos próprios docentes. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 102 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
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RESUMO: Esta pesquisa emerge de uma reflexão sobre quais competências são necessárias para o
docente, ao atuar no Estágio Curricular de um Curso de Graduação em Enfermagem de uma
universidade pública, uma vez que o estágio pode ser o local onde o aluno vivenciará situações reais
de trabalho, desenvolverá suas competências profissionais, facilitando a busca da sua identidade
profissional. Assim, o presente estudo objetivou: identificar as competências do docente que atua no
Estágio Curricular do Curso de Graduação de Enfermagem de uma universidade pública, segundo as
percepções do sujeito que vivencia essa prática; analisar e problematizar as competências
identificadas, visando propor intervenções na atuação do docente no estágio curricular, tendo como
referência a Política de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira e as Diretrizes
do Ensino Superior em Enfermagem; propor referências para o ensino por competências. Para tanto,
foram entrevistados sete docentes de estágio curricular de uma universidade pública do Estado de
Minas Gerais. Os depoimentos foram analisados com base na análise de conteúdos, e as categorias
temáticas identificadas foram: competência técnica, competência ético-política, competência
relacional, autodesenvolvimento, competência estética e superando desafios. Diante dos resultados,
este estudo propõe que as instituições de ensino superior promovam políticas de formação contínua
de desenvolvimento profissional e qualificação do seu corpo docente. Quanto ao estágio curricular,
ele deve ser assumido pela instituição, como um espaço de investigação e produção de saberes,
precisando sempre de novos olhares.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4191
SANTOS, Katia Massuda Alves Batista dos. Percepção dos profissionais de saúde sobre a
comunicação com os familiares de pacientes em UTIs e análise proxêmica dessas interações.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: A pesquisa teve como objetivos verificar como os profissionais de saúde percebem a
comunicação com os familiares de pacientes internados em UTI e observar os sinais proxêmicos
emitidos durante a interação entre profissionais de saúde e familiares. O estudo envolveu 37
profissionais de saúde, durante 10 de março a 9 de abril de 2004, sendo realizado por meio de
entrevistas semi-estruturadas e observação dos sinais proxêmicos emitidos durante a interação entre
profissionais de saúde e familiares de pacientes, no horário da visita hospitalar. Os aspectos que
dificultam a comunicação com os familiares sobressaíram-se em relação aos que facilitam a
interação. Informações nem sempre compreendidas pelos familiares, gravidade ou o prognóstico ruim
do estado geral do paciente, a própria dinâmica da Unidade, o grau de desconhecimento pelo
profissional de saúde da evolução clínica do paciente, pois nem sempre tem acesso a todos os seus
dados contidos no prontuário no momento da visita hospitalar, além do desconhecimento do modo de
ser e perceber da família, dificuldades que são inerentes ao próprio jeito de ser do profissional e
espaço físico inadequado da Unidade, são as categorias que emergiram dificultando a comunicação.
Os aspectos facilitadores da interação citados foram: o interesse do profissional para se aproximar da
família, a empatia do profissional pela família, a idade avançada do familiar que estimula a
aproximação do profissional, o tempo de experiência do profissional e seu autoconhecimento. Os
resultados dos fatores envolvidos na distância interpessoal entre profissionais de saúde e familiares,
na análise proxêmica foram: a postura básica de pé foi mantida em todas as interações, houve
predomínio do sexo feminino entre profissionais de saúde e familiares, a posição do corpo em relação
ao outro foi face a face, a distância pessoal foi a observada em todas as interações. A maioria dos
profissionais não teve contato físico com a família, mas quando o toque ocorreu foi para beijar na face
com um toque no ombro ao cumprimentar o familiar, cumprimento com a mão, toque rápido no braço
do familiar na despedida, e o roçar acidental no quadril do familiar ao preparar a mesa de refeição do
paciente. Percebeu-se um único comportamento de contato partindo do familiar com o profissional.
Houve contato visual em todas as interações observadas e o volume de voz foi normal, exceto
durante as brincadeiras, despedida, entre outros. Pelo posicionamento do corpo constatou-se que o
uso ineficaz de sinais da proxêmica emitidos, na interação entre profissionais de saúde e familiares,
apresentou uma prevalência maior, quando comparados com o uso eficaz e foram: expressão facial
não sorridente, postura corporal rígida, ausência de meneios da cabeça e nível de energia irrequieto.
O uso eficaz dos sinais da proxêmica observados foram: expressão facial sorridente, postura
relaxada, meneio de cabeça positivo e nível de energia alerta.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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Nº de Classificação: 4192
TOFFOLETTO, Maria Cecília. Erros de medicação em unidades de terapia intensiva e semi
intensiva: conseqüências nas condições clínicas do paciente e na carga de trabalho de enfermagem.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo-comparativo que teve como objetivos caracterizar os
erros de medicação e avaliar suas conseqüências nas condições clínicas dos pacientes e na carga de
trabalho de enfermagem, em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Semi Intensiva (USI). Os dados
foram coletados retrospectivamente, incluindo o período de 2000 e 2003, inclusive, por meio de
informações obtidas no sistema de registro de ocorrências de duas UTIs e duas USIs de dois
hospitais do Município de São Paulo, seguidos de consulta aos prontuários dos pacientes vítimas de
erros de medicação. A gravidade do paciente e a carga de trabalho de enfermagem foram avaliadas,
respectivamente, por meio do Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) e Therapeutic Intervention
Scoring System-28 (TISS-28), aplicados 24 horas antes e 24 horas após a ocorrência. A amostra foi
constituída por 50 pacientes admitidos nas UTIs e USIs no período analisado, dos quais 48 (96,00%)
sofreram um erro e, dois, foram vitimas de duas ocorrências (4,00%) cada um. Referente ao tipo de
erro de medicação, do total de 52 erros, 12 (23,08%) ocorreram por omissão de dose, seguidos de 11
(21,15%) e 9 (17,31%) por medicamento e dose erradas, respectivamente. Como conseqüência dos
erros, verificou-se que não houve mudança na gravidade dos pacientes (p=0,316), porém houve
aumento na carga de trabalho de enfermagem (p=0,009). Em relação ao grupo de medicamentos
envolvidos, ou seja, potencialmente perigosos e não potencialmente perigosos, não foram
observadas diferenças estatisticamente significantes nem na gravidade dos pacientes (p=0,456), nem
na carga de trabalho de enfermagem (p=0,264), após o erro de medicação. Os resultados apontam
para a necessidade de um maior número de estudos que investiguem as conseqüências dos erros de
medicação com a utilização de instrumentos de medida objetivos aplicados a pacientes graves
internados em UTI e USI.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4193
MARTINS, Mônica Carpalhoso. Administrar sua própria formação contínua: uma das
competências requeridas ao docente de enfermagem do ensino superior. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa, tendo como
objetivos: caracterizar o docente de enfermagem de ensino superior do município de Santos e
identificar o grau de concordância deste com a competência "Administrar sua própria formação
contínua", descrita por Phillipe Perrenoud, que coloca o desenvolvimento de competências como a
palavra de ordem da educação moderna. Foi realizado com uma amostra de 51 enfermeiros docentes
de cursos de graduação de enfermagem. Os dados foram coletados utilizando-se um instrumento,
construído baseado na escala de Likert, constituído de 20 afirmativas referentes às competências
requeridas ao enfermeiro para o exercício da docência no ensino superior. Através da análise
estatística de freqüência simples de respostas, os resultados mostraram que a competência
"Administrar sua própria formação contínua" é uma competência requerida ao docente de
enfermagem para o ensino universitário.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4194
GALASTRO, Elizabeth Perez. O lugar dos homens em um serviço de saúde reprodutiva: uma
análise de gênero. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 150 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar as concepções dos profissionais de saúde,
sobre a participação do homem nos diferentes aspectos do processo reprodutivo. Os eixos teóricos
foram a Teoria das Representações Sociais e Gênero. Optou-se pela abordagem qualitativa por ser
capaz de responder às questões do universo de significados referentes aos valores, as crenças, aos
estereótipos, atitudes e fenômenos que não podem ser quantificáveis. Os dados foram obtidos por
meio de oficina de trabalho, cujos temas foram "A construção das identidades femininas e
masculinas" e "O lugar dos homens no serviço de saúde reprodutiva". Da articulação desses dois
temas centrais foi possível verificar que as representações dos profissionais sobre a mulher se
referem ao cuidar enquanto que a do homem se referem à racionalidade. O homem acompanha a
companheira e o filho nos vários setores do serviço, porém mostra-se ausente nas situações de pósaborto e doação do filho. Apesar dos profissionais estarem trabalhando no sentido de oferecer aos
usuários uma assistência integral e de qualidade, um dos maiores obstáculos tem sido a precária
infra-estrutura física e material do serviço.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4195
CAVERNI, Leila Maria Rissi. Curso Técnico de Enfermagem: uma trajetória histórica e legal - 1948
a 1973. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 193 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: Até o presente momento, estudos sobre o perfil dos técnicos de enfermagem, assim como
sobre sua inclusão na equipe de enfermagem, são em número muito reduzido. Isso nos motivou a
desenvolver esta pesquisa, de natureza descritiva e de caráter histórico-social, com os objetivos de:
levantar e analisar os atos legais relacionados à formação e ao exercício profissional do técnico de
enfermagem, resgatar as origens e os motivos para a criação de cursos de formação em nível técnico
no Brasil e descrever a trajetória histórica da implementação dos primeiros cursos dessa natureza no
Rio de Janeiro e em São Paulo; no período de 1948 a 1973. Para tanto buscamos coletar, organizar e
examinar a legislação pertinente, relativa à sua criação e às transformações experimentadas na sua
implementação, e análises publicadas por pesquisadores renomados e representativos da
Enfermagem Brasileira. O referencial teórico de análise utilizado foi o da teoria dos campos, de Pierre
Bourdieu, que facilitou a compreensão dessa trajetória ao tornar possível a definição de alguns
objetos de disputas e interesses específicos no território do ensino e do exercício das profissões de
Enfermagem. A análise dos achados evidenciou novos motivos aparentemente adjacentes, porém os
consideramos causais em relação aos rumos tomados e às condições alcançadas pelo curso e pelo
profissional técnico de enfermagem. O curso, ao se tornar realidade, a transformou, introduzindo
novos agentes e novas instituições no campo. Os primeiros cursos foram emblemáticos, por
significarem uma mudança de paradigma e por terem sido instrumentos da luta de poder travada no
campo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-31012006-111530/
Nº de Classificação: 4196
ITO, Elaine Emi. O estágio curricular segundo a percepção dos enfermeiros assistenciais de um
hospital de ensino. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: O estudo tem como tema a percepção dos enfermeiros assistenciais sobre os Estágios
Curriculares do curso de graduação em Enfermagem desenvolvidos nas unidades de trabalho de um
hospital de ensino. O objetivo geral da pesquisa foi conhecer as percepções do enfermeiro
assistencial em relação ao Estágio Curricular desenvolvido em sua unidade de trabalho e os objetivos
específicos foram: conhecer a percepção dos enfermeiros assistenciais em relação ao seu papel na
formação dos alunos em Estágio Curricular; conhecer a influência que os alunos trazem para a
unidade de trabalho onde se realiza o referido estágio; identificar os fatores que facilitam e dificultam
nas atividades diárias do enfermeiro com a presença dos alunos em estágio; conhecer a percepção
dos enfermeiros em relação a estrutura do estágio e sugestões de aprimoramento para o
desenvolvimento desta disciplina em ambiente hospitalar e contribuir para o aprimoramento no
desenvolvimento de estágios realizados em instituições de saúde. No estudo, denominamos o
"Estágio Curricular" como a última disciplina que o aluno desenvolve no curso de graduação em
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Enfermagem, oferecida no último semestre do curso, possui uma carga horária abrangente e tem o
acompanhamento e a supervisão indireta do docente responsável pela disciplina e o aluno fica em
contato direto e constante com o enfermeiro assistencial da unidade a qual realiza o estágio. Com
relação ao delineamento metodológico, tratou-se de um estudo exploratório, descritivo e com
abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição hospitalar caracterizada como
hospital de ensino, filantrópico, geral, localizado no município de São Paulo. Os sujeitos do estudo
foram 12 enfermeiros assistenciais que acompanharam alunos em Estágio Curricular. Os dados
foram coletados por meio de entrevista utilizando um roteiro norteador contendo questões abertas,
estas foram gravadas e transcritas na íntegra. A técnica utilizada para inferência sobre os resultados
foi baseada na análise de conteúdo de Bardin (1977). Os resultados desse estudo reveleram que a
maioria dos enfermeiros assistenciais reconhece o seu papel de educador na formação dos alunos de
enfermagem nos Estágios Curriculares. Os enfermeiros consideram que os alunos trazem uma
influência positiva para as unidades onde se realiza o estágio, principalmente no aspecto da
introdução de novos conhecimentos para os profissionais e para o setor. Os entrevistados expressam
também que tanto para os fatores que facilitam como para os fatores que dificultam o
desenvolvimento das atividades do enfermeiro na unidade com a presença do aluno, é relatada a
questão da importância da característica deste aluno. Na percepção da maioria dos enfermeiros a
estrutura do estágio está adequada, porém sugerem algumas ações para o aprimoramento no
desenvolvimento da disciplina em unidades hospitalares. Acreditamos que este estudo despertou
para a reflexão da importância do entrosamento e participação efetiva de todos os atores envolvidos
no processo de formação do profissional de enfermagem, ou seja, do docente, do aluno e do
enfermeiro assistencial, especialmente no desenvolvimento da disciplina do Estágio Curricular. Tal
fato, certamente, possibilitará um ensino de qualidade cada vez melhor e uma maior interação
ensino/serviço.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-23102006-131145/
Nº de Classificação: 4197
GRANDO, Lucia Helena. Família e transtornos alimentares: uma forma singular de estar no mundo.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 162 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROLIM, Marli Alves
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, que teve como objetivos explicitar as representações de
familiares de indivíduos portadores de transtornos alimentares acerca da anorexia e bulimia nervosas
e analisá-las na perspectiva das ações e de cuidado que desenvolvem no convívio cotidiano com
seus familiares doentes. Teve como cenário o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que é centro de referência no atendimento de
pacientes com transtornos alimentares. A coleta de dados foi realizada com os familiares, mediante
entrevista semi-estruturada, gravada e transcrita literalmente. Os princípios éticos de participação
voluntária, esclarecida e consentida foram respeitados. A teoria das representações sociais foi
utilizada como referencial teórico e os dados foram submetidos à análise de conteúdo. Os
depoimentos permitiram o conhecimento das representações que orientam as ações dos familiares na
convivência com o familiar portador de transtorno alimentar. Nos depoimentos, a representação desse
adoecer psíquico, ancorada principalmente nas perspectivas psicológica e social, é caracterizada por
singularidades que mostram uma fragilidade psíquica, a qual, tanto favorece o aparecimento do
transtorno, como se estrutura no curso do mesmo. Tal fragilidade tornaria as adolescentes
vulneráveis aos processos de massificação e importação de modelos culturais hegemônicos
decorrentes da globalização - o culto à beleza. Vivenciando a exclusão social, pontuada pela erosão
nos relacionamentos e isolamento afetivo, esses familiares apontam uma vivência sofrida que lhes
impõe carga objetiva e subjetiva, que se traduz numa tarefa difícil e desgastante que é o cuidado
possível.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-19102006-123055/
Nº de Classificação: 4198
TAKEDA, Osvaldo Hakio. Contribuição da atividade física no tratamento do portador de
transtorno mental grave e prolongado em hospital-dia. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2005. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STEFANELLI, Maguida Costa
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RESUMO: Tendo como meta a reabilitação psicossocial, o Centro de Reabilitação e Hospital-Dia do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (CRHD do IPqHCFMUSP) propicia aos pacientes uma gama variada de atividades terapêuticas
grupais, com a finalidade de resgatar habilidades que o adoecer psíquico comprometeu, e de
estimular potenciais não prejudicados assim como sua autonomia. Oferece a possibilidade de
participar de psicoterapia, terapia ocupacional, atividade externa, convivência, desenho e pintura,
literatura, cidadania, conscientização, psicodrama, cozinha experimental, reorientação ocupacional,
vídeo, lazer, dança, massoterapia e atividade física. Esse leque de atividades, porém, torna difícil,
para o pesquisador, avaliar a influência de cada uma isoladamente. Neste estudo, optamos por
estudar o comportamento do paciente no Grupo de Atividade Física do CRHD citado, tendo foco a
atividade terapêutica desenvolvida nesse grupo. Seus objetivos foram. 1)Validar um instrumento para
observação da evolução do comportamento do paciente no Grupo de Atividade Física programada: 2)
Observar a evolução do paciente nos aspectos dos domínios motor, cognitivo e afetivo-social no
Grupo de Atividade Física do CRHD, segundo o instrumento elaborado; 3) Levantar hipóteses sobre a
contribuição da atividade física programada no comportamento do portador de transtorno mental e na
reabilitação psicossocial. Esta pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: na primeira, utilizamos a
pesquisa metodológica para a construção de um instrumento que nos permitisse, na segunda etapa,
observar a evolução dos pacientes no Grupo de Atividade Física, por meio da pesquisa exploratóriadescritiva. O local da pesquisa foi o CRHD citado. A população, constituída por dez pacientes
admitidos no CRHD, que participaram do Grupo de Atividade Física. Eram adultos, de ambos os
sexos, de diferentes faixas etárias, níveis sócio-econômico-cultural e condições físico-motoras. Foram
respeitados os aspectos éticos preconizados pelo Conselho Nacional de Saúde e obteve-se a
aprovação do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP e da Comissão de Ética da
Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e assinado Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. A maioria (9) dos participantes recebeu o diagnóstico de
esquizofrenia e a totalidade (10) fazia tratamento com drogas psicotrópicas. O presente estudo não
permite generalizações, portanto, as conclusões a seguir aplicam-se à população estudada: o
instrumento construído para observação do comportamento do paciente no Grupo de Atividade Física
foi validado, pré-testado e considerado adequado para a finalidade do estudo; as atividades físicas
programadas estimularam o desenvolvimento dos participantes nos domínios motor, afetivo-social e
cognitivo, tanto pela análise do pesquisador como na visão dos pacientes; e, foi possível identificar
várias hipóteses sobre os resultados para futuros estudos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-30102006-095714/
Nº de Classificação: 4199
TRAPÉ, Carla Andrea. A prática educativa dos agentes comunitários do PSF à luz da categoria
práxis. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 199 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: O objeto do presente trabalho é a educação em saúde como uma prática realizada pelo
agente comunitário de saúde (ACS) do Programa de Saúde da Família. Teve como objetivos analisar
as concepções de educação, saúde e educação em saúde que norteiam as práticas educativas dos
ACS da Coordenadoria de Saúde da Subprefeitura do Butantã bem como analisar o caráter dessas
atividades educativas. A coleta de dados ocorreu por meio de grupos focais e entrevistas individuais
com 39 agentes das quatro unidades de saúde da coordenadoria que desenvolvem ações vinculadas
ao PSF. Os procedimentos de análise seguiram as recomendações da análise temática, tendo a
práxis como categoria de análise. Em relação à atividade teórica, componente da práxis, constatou-se
que à medida que se partia da concepção de educação e chegava-se na de saúde e de educação em
saúde, enfraquecia-se o caráter transformador do discurso. Sendo assim, enquanto os temas a
respeito da educação equilibravam-se entre a visão mais conservadora e mais transformadora de
educação, os temas a respeito de saúde e educação em saúde - mais diretamente relacionados com
o saber operante - revestiam-se acentuadamente de um caráter conservador. A saúde então era vista
como resultado de múltiplos fatores e a educação em saúde como transmissão de informações para
se adquirir saúde. Essa atividade teórica acabou por guiar uma atividade prática característica da
práxis reiterativa em que os agentes não participam do planejamento do processo de trabalho em
saúde e não dominam o "objeto ideal", reproduzindo tarefas planejadas por outros. Essa práxis não
produz o "novo", condição essencial para a transformação da realidade de saúde, além de resultar
em alienação dos agentes do processo de trabalho em saúde. A superação da práxis reiterativa na
direção de uma práxis criadora dar-se ia por meio da qualificação do trabalho dos agentes,
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aperfeiçoando as concepções e o saber operante - de educação, saúde e educação em saúde, da
perspectiva da saúde coletiva - que iluminam o recorte do objeto e instrumentalizam a prática para
apoiar, junto dos grupos sociais, o processo de transformação da realidade de saúde e de construção
da cidadania plena. Tarefa que depende fundamentalmente da concretização do SUS nos modelos
de atenção que superem as armadilhas da alienação no trabalho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-23102006-100109/
Nº de Classificação: 4200
KOSMINSKY, Fanny Sarfati. Aprendendo a lidar com a cólica do filho. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: A cólica infantil, caracterizada por choro excessivo e inconsolável do bebê, é um problema
comum no período inicial da vida, causando angústia e preocupação às mães. Apesar de ser uma
manifestação comum, sua causa ainda é desconhecida. Assim, é necessário propor intervenções ao
assistir as mães desses bebês, considerando as necessidades e dificuldades desta clientela no
sentido de auxiliá-la a enfrentar e superar este problema. Este estudo teve como objetivo
compreender a experiência materna de ter um filho com cólica no período precoce da vida. Optou-se
por uma abordagem qualitativa, a Teoria Fundamentada nos Dados e como referencial teórico para
análise e interpretação dos dados, o Interacionismo Simbólico. O método de análise de conteúdo
baseou-se em 12 discursos de mães que tinham ou tiveram filhos que sofreram de cólica no período
inicial da vida e que freqüentavam o seguimento de puericultura e pediatria de um Centro de Saúde
Escola, situado na zona oeste da cidade de São Paulo. Os dados foram obtidos por meio de
entrevista e observação do contexto, cuja análise permitiu compreender a experiência materna do
fenômeno CONVIVENDO COM UM FILHO COM CÓLICA e a categoria central revelou-se como
APRENDENDO A LIDAR COM A CÓLICA DO FILHO. O modelo teórico mostra que ter um filho com
cólica é uma vivência angustiante e independe de ser mãe de primeiro filho. A compreensão da
experiência materna de conviver com um filho acometido de cólica aponta para a necessidade dos
profissionais reverem as práticas implementadas no manejo da cólica infantil. O acompanhamento do
binômio mãe-filho por meio de atendimento de seguimento no mínimo até o terceiro mês de vida do
bebê, incluindo atendimentos domiciliares e a promoção de estratégias de apoio implementadas
pelos serviços de saúde podem contribuir para o estabelecimento saudável do vínculo mãe-filho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-22112006-150334/
Nº de Classificação: 4201
SILVA, Cristiane Pavanello Rodrigues. Indicadores para avaliação de programas de controle de
infecção hospitalar: construção e validação. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Estudo de desenvolvimento metodológico de elaboração e validação de medidas de
avaliação em saúde. Teve como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento de Indicadores de
Avaliação de Programas de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e específicos construir e validar o
conteúdo dos indicadores construídos. Os procedimentos teóricos para validação dos indicadores de
PCIH foram: a-seleção e construção dos indicadores; b-fundamentação do conteúdo científica dos
indicadores; c-validação dos indicadores construídos. Foram construídos cinco indicadores: 1(PCET) Estrutura Técnico-operacional do PCIH; 2- (PCDO) Diretrizes Operacionais de Controle e
Prevenção de IH; 3- (PCVE) Sistema de Vigilância Epidemiológica de IH; 4- (PCCP) Atividades de
Controle e Prevenção de IH; 5- (PCAE) Atividades Educacionais e Capacitação Técnica em controle
de IH. A validação de conteúdo dos indicadores foi realizada por oito profissionais especialistas na
área de controle de IH, a partir de um instrumento previamente elaborado e referiu-se a: 1º - manual
operacional; 2º - atributos do conjunto dos indicadores; 3º - atributos individuais dos componentes de
cada indicador; 4º - valoração da relevância dos componentes de cada indicador. Com exceção do
indicador 5- PCAE, os demais foram todos validados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-13082007-150704/
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Nº de Classificação: 4202
CASTRO, Amparito del Rocio Vintimilla. Reutilização de seringas descartáveis na aplicação de
insulina: uma prática comum no domicílio de pacientes com diabetes mellitus. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GROSSI, Sonia Aurora Alves
RESUMO: O Diabetes Mellitus com suas complicações agudas e crônicas, é considerado um
problema de saúde pública que compromete a produtividade, qualidade de vida e sobrevida dos
indivíduos, envolvendo custos elevados para seu controle e terapêutica. A falta de fornecimento de
materiais pode levar à prática de reutilização de seringas descartáveis para aplicação de insulina.
Para conhecer melhor essa prática, optou-se por realizar este estudo que tem por objetivos descrever
as características sócio-demográficas da população, avaliar a prática de aplicação de insulina,
analisar a prática de reutilização, descrever as alterações mais freqüentes nos locais de aplicação e
associá-las entre o Grupo A que reutiliza e o B que não reutiliza, associar as alterações mais
freqüentes com o tamanho de agulha, número de aplicações de insulina fixa diária da população e
relacionar o número de reutilizações com as alterações do Grupo A. O estudo é analítico, transversal
com abordagem quantitativa, foi desenvolvido no ambulatório de diabetes do Instituto da Criança do
HCFMUSP. A população foi constituída de 199 pacientes (crianças e adolescentes) divididos em
Grupo A que reutiliza seringas e Grupo B que não as reutiliza. A comparação das medianas de idade,
tempo de doença e renda familiar entre os Grupos foi possível com o teste não paramétrico de MannWhitney. Os nódulos e lipohipertrofias foram comparados entre os Grupos através do teste de Fisher
e para associar as complicações freqüentes com o tamanho de agulha, insulinas fixas diárias e
número de reutilizações, foi usado o Qui-quadrado (c2). Nas análises estatísticas foi adotado o nível
de significância de 5%. O sexo feminino prevaleceu com 65,3%, a maioria provém de São Paulo
capital (53,8%). A idade média do grupo A foi de 11 anos e do grupo B de 9 anos. O ensino
fundamental sobressaiu-se com 51,3% nos pacientes e o fundamental incompleto 40,2% nos
responsáveis. A média de renda familiar predominante foi de 1 a 2 salários mínimos 48,8%. A
preferência pela seringa com agulha acoplada foi de 75,9%, compradas na farmácia (65,3%) com
gasto mensal entre 20 a 79 reais (82,4%) ou seja, de 8 a 27 dólares. Um percentual de 55,8%
pacientes auto-aplicam a insulina, preferem o álcool de supermercado para desinfecção da tampa do
frasco (58,3%) e antissepsia da pele (57,3%). Lavam as mãos antes do preparo e aplicação da
insulina 97,5%. Os locais preferidos para a injeção de insulina foram os braços (92%) e a coxa (82%),
houve uma média de três aplicações no mesmo local em uma semana. A estratégia comum para
reutilizar a seringa foi o reencape sem limpeza prévia (60,1%), guarda dentro (50,4%) ou fora da
geladeira (49,7%) em um recipiente fechado (64,7%). A dor (39,2%) e outros motivos (38,6%) foram
as causas para a troca da seringa. O hospital foi o local responsável pela orientação da reutilização
em 52,3% e o enfermeiro em 34,6%. O local mais apontado para as complicações foi o braço para a
presença de nódulos (61,3%) e de lipohipertrofias (52,8%). Não houve associação estatística entre as
complicações com o tamanho da agulha e número de insulinas fixas diárias da população. Também
não houve associação estatística entre o número de reutilizações com nódulos (p=0,185) e
lipohipertrofias (p=0,841) do Grupo A. Os resultados desta pesquisa corroboram com os da literatura
que apontam a baixa evidência de riscos de complicações pela prática de reutilização. Outras
investigações envolvendo maior número de pacientes se fazem necessárias.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-02052006-174151/
Nº de Classificação: 4203
GUARINO, Aparecida de Jesus. Stress e captação de órgãos: uma realidade vivenciada pelos
enfermeiros. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: O presente estudo foi realizado com a finalidade de conhecer e comparar os estressores e
o estado de saúde na atuação dos enfermeiros na captação de órgãos e tecidos para transplante. A
população entrevistada constou de dezessete enfermeiros, pertencentes a três Organizações de
Procura de Órgãos (OPO`s) de Hospitais Universitários do Município de São Paulo. Os dados foram
coletados utilizando-se um questionário com trinta e nove atividades desenvolvidas pelo enfermeiro. A
graduação varia de 1 (um) a 7 (sete), em que 1 representa atividades pouco desgastantes e 7
altamente desgastantes. O estado de saúde foi avaliado por meio da aplicação de questionário com
cinqüenta e quatro questões, cuja graduação vai de 0(zero) a 3 (três). Obteve-se, pela avaliação
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subjetiva e individual dos enfermeiros entrevistados, que eles são estressados ao atuar na captação
de órgãos e tecidos para transplantes. Pela identificação dos estressores no desempenho das
atividades diárias dos enfermeiros, conclui-se que a Área E - Auto - Percepção corresponde àquela
de maior stress para os entrevistados. Não houve a correlação estatisticamente significante entre
nível de stress e estado de saúde. É necessária a continuidade dos estudos, com outras
comparações e outras amostras de população. Tanto os profissionais como as Instituições devem
empenhar esforços para minimizar o stress vivenciado durante a realização das atividades.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4204
BATISTA, Karla de Melo. Stress entre enfermeiros de unidade de emergência. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: O exercício da profissão de enfermagem é reconhecidamente estressante, pois é
significativa a influência do trabalho no comportamento humano e também a carga de stress quando
se tem a percepção de que o trabalho apresenta demandas, certas vezes, maiores do que as
possibilidades de executá-los. A finalidade deste trabalho é determinar o nível de stress e o estado
de saúde dos enfermeiros atuantes em unidade de emergência. A população estudada foi
constituída por 73 enfermeiros de unidade de emergência de instituições hospitalares do município de
São Paulo, com atendimento especializado em neurocirurgia, ortopedia e cardiologia. Os dados foram
coletados utilizando-se os questionários de avaliação do Estado de Saúde, composto por 46 itens e a
Escala Bianchi de Stress, modificada para melhor adequação aos objetivos propostos, constituídos
por 57 itens e 3 questões abertas, versando sobre as atividades desempenhadas pelos enfermeiros.
Os resultados apresentados caracterizam a população como pertencente ao sexo feminino, com faixa
etária compreendida entre 20 a 30 anos, com uma média de 4,30 anos de trabalho na unidade.
Verificou-se que a população apresentou médio nível de stress com escore médio de 3,69, sendo as
atividades relacionadas as condições de trabalho para o desempenho das atividades de enfermeiro e
à administração de pessoal consideradas como as mais estressantes. O estado de saúde
apresentou-se como regular, apesar da população referir distúrbios em todos os sistemas orgânicos.
Os resultados desta pesquisa levam a inferir que a estrutura organizacional da instituição hospitalar
tem responsabilidade no nível de stress do enfermeiro de unidade de emergência, o que certamente
interfere na vida pessoal, profissional e no estado de saúde do indivíduo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4205
PINTO, Carolina Ferreira. Hidratação e n-acetilcisteína na insuficiência renal aguda por
contraste iodado: estudo experimental em ratos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A insuficiência renal aguda (IRA) apresenta-se sob as formas isquêmica e nefrotóxica. Em
ambas, os mecanismos fisiopatológicos consistem em alterações da hemodinâmica glomerular e da
homeostase tubular relacionadas, entre outras causas, ao desequilíbrio entre geração de espécies
reativas de oxigênio e antioxidantes endógenos. Entre as drogas nefrotóxicas mais utilizadas na
clínica destacam-se os contrastes iodados (CI). As manobras terapêuticas de prevenção da lesão
inicial pelos CI incluem a hiperhidratação e a administração de agentes antioxidantes, com enfoque
recente para a n-acetilcisteína (NAC). Este estudo visou avaliar o efeito do CI, associado ou não a
hiperhidratação e NAC, sobre a função renal (FR) de ratos. A FR foi avaliada pelo clearance de
creatinina (CLcr). Foi avaliada também a geração urinária de peróxidos de hidrogênio pelo método
FOX II com a finalidade de se verificar a peroxidação lipídica, e realizou-se análise histopatológica
dos rins dos animais do estudo. Foram utilizados ratos wistar adultos machos divididos em 5 grupos
como segue: grupo 1 (controle): 3ml/kg de água (A) intra-peritoneal (i.p.) 1x/d, 5 dias; grupo 2 (CI):
3ml/kg de CI ioxitalamato de meglumina e sódio (IMS) i.p. 1x/d, 5 dias; grupo 3 (CI + água): 150mg/kg
de antioxidante NAC via oral (VO) e após 1 hora(h) 3ml/kg de CI i.p.1x/d, 5dias; grupo 4 (CI + NAC):
recebeu 12ml de A VO e após 1h 3ml/kg de CI i.p. 1x/d, 5 dias; grupo 5 (CI + água + NAC): 150mg/kg
de NAC diluído em 12ml de A VO e após 1h 3ml/kg de CI i.p. 1x/d, 5 dias. Os resultados mostraram
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que o grupo CI apresentou um CLcr significativamente menor que o grupo controle (0,54 vs 0,77
ml/min respectivamente, p < 0,012). O grupo que recebeu CI + NAC mostrou significante melhora no
CLcr quando comparado ao grupo CI (0,76 vs 0,54ml/min, respectivamente, p < 0,043). Não houve
diferenças estatísticas significantes entre os demais grupos com relação ao CLcr. A técnica de FOX
mostrou geração de peróxido urinário significantemente maior do grupo CI (11,38nmol/gCr) quando
comparado aos demais grupos (controle = 4,24 nmol/gCr, p < 0,001, água + CI = 6,67 nmol/gCr p =
0,001, NAC + CI = 4,71 nmol/gCr, p < 0,001 e água + NAC + CI = 5,09 nmol/gCr, p < 0,001). O estudo
histológico dos cinco grupos estudados não revelou alterações estruturais no tecido renal. O estudo
confirma o efeito nefrotóxico do CI e pressupõe que o uso da NAC pode proteger o rim desta lesão. O
uso concomitante da hiperhidratação com objetivo de potencializar seu efeito pode ser considerado,
no entanto este estudo não demonstrou benefício adicional desta associação.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4206
LEITE, Valéria Barreto Esteves. Análise do efeito de possíveis fatores determinantes de úlcera
por pressão em paraplégicos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2005. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada 10 pessoas no mundo
possui algum tipo de deficiência física, mental ou sensorial. Dentre as deficiências físicas, a Lesão
Medular é uma das causas mais comuns e a maior demanda dos Centros de Reabilitação. As lesões
da medula trazem como conseqüência: déficit motor e sensitivo, superficial e profundo abaixo do nível
lesionado, disfunções vasomotoras e alterações autonômicas, alterações esfincterianas e disfunção
sexual. A observação de um grande número de paraplégicos que apresentavam úlceras por pressão
determinou o objeto da pesquisa. Sabendo que o nível de lesão T6 ou abaixo, determina
independência total para o autocuidado e para a prevenção de UP optamos por caracterizar os
paraplégicos nível T6 ou abaixo, quanto à idade, sexo, escolaridade, tempo de paraplegia, etiologia
da lesão medular, local de moradia, ocupação atual, atividades de recreação e lazer da rotina de vida
e identificar os fatores determinantes para o desenvolvimento de UP relacionados à condição atual de
eliminação urinária e fecal, tipo e freqüência de posicionamento físico diário, atividades de lazer e
ocupacionais. O estudo foi descritivo, exploratório de campo, transversal e aplicado. A maior parte da
população se encontrava na faixa etária acima de 53 anos (22,58%). O sexo predominante foi o
masculino, com 28 casos (90,32%). O Ensino médio incompleto foi encontrado em 11 paraplégicos
(35,48%). O tempo de paraplegia foi determinado pela faixa de 1 a 3 anos de lesão em 45,16% dos
casos. A etiologia traumática foi a causa mais freqüente, observada em 83,87% dos casos. A periferia
foi a zona de moradia mais citada, (65,51%). Nenhuma ocupação era exercida por 25 paraplégicos
(80,64%). As atividades de recreação e lazer mais citadas foram a televisão e/ou vídeo (67,74%),
passeios à igreja ou visita a familiares(35,48%). Paraplégicos com ausência do controle vesical
apresentaram UP em 53,84% dos casos. 69,23% dos que têm ausência do controle fecal
apresentaram UP. O posicionamento "sentado" foi observado em 23 casos (74,19%). Diversas são as
variáveis envolvidas com a UP. O importante é sabermos que enquanto enfermeiros temos um papel
fundamental na orientação de todas as variáveis.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4207
PEREIRA, Érica Gomes. A participação da enfermagem no trabalho educativo em saúde
coletiva: um estudo dos relatos de experiência produzidos por enfermeiros brasileiros no período
1988-2003. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: O presente trabalho constituiu-se como um estudo exploratório, valendo-se dos relatos de
experiência educativa, de enfermeiros brasileiros, publicados entre 1988 e 2003. A partir das
concepções nucleares do campo da saúde coletiva e da educação equacionou um método de
identificação dos elementos constituintes do processo de trabalho educativo em saúde. Utilizou como
parâmetros na seleção das publicações: trabalhos escritos por enfermeiros, docentes ou não; a
descrição de práticas educativas voltadas para uma dada população, realizadas em unidades básicas
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de saúde ou em instituições sociais do território adscrito. O material foi identificado a partir dos
bancos de dados LILACS e PERIENF. Os resultados mostraram que a produção foi assinada
especialmente por docentes, do eixo sul-sudeste, com a identificação do contexto dos sujeitos
fragilmente caracterizada. A responsabilidade pelo "saber fazer" ficou a cargo do docente e dos
alunos de pós-graduação e na maioria das vezes o "saber operante" foi assumido pelo aluno de
graduação, de pós-graduação ou pelos trabalhadores da rede básica de serviços de saúde. Muitas
vezes, as publicações explicitaram as concepções de educação e os instrumentos utilizados no
trabalho educativo, mas não os articularam à concepção de saúde norteadora de sua prática social.
No entanto, os saberes instrumentais que conformam a concepção de educação em saúde estão na
dependência do que os múltiplos agentes do processo de trabalho educativo reconhecem como
objeto das práticas sociais em saúde. Assim, é imprescindível empreender esforços para o
aprimoramento do processo de elaboração dos relatos identificando o contexto instaurador das
necessidades educativas e os elementos teórico-metodológicos que fundamentam as práticas
educativas em saúde. Para que o processo de trabalho educativo em saúde instrumentalize as
classes/grupos sociais no processo de transformação do objeto da saúde coletiva, os perfis
epidemiológicos, é necessário mais que clareza e habilidade no uso de recursos pedagógicos. É
preciso que a enfermagem como uma das distintas práticas sociais em saúde domine a concepção de
saúde e de educação que objetualiza o recorte do objeto do processo de trabalho educativo e a
concepção de educação em saúde que aprimora o saber instrumental para a transformação desse
mesmo objeto.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-06112005-102851/
Nº de Classificação: 4208
MARRONI, Márcia Andréa. Ocorrência das doenças crônicas e degenerativas em índios Kaigang
da Reserva de Guarita Redentora (RS), e o cuidar no contexto da família. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 149 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Este estudo foi realizado com índios da tribo Kaigang na Reserva da Guarita no município
de Redentora (RS). Teve como objetivos verificar a ocorrência das doenças crônicas e degenerativas
em índios adultos e idosos, seguido da caracterização do cuidador familiar indígena, e a proposta de
um modelo de programa de capacitação para enfermeiros atuantes em comunidades indígenas. Os
métodos utilizados no estudo foram quantitativo na busca das ocorrências de doenças crônicas
degenerativas em prontuários médicos, e uma análise qualitativa, para saber o que o cuidador
indígena entende ser o cuidado, e como este se sente ao realizá-lo por meio de entrevistas e
analisados conforme a análise de conteúdo. As maiores ocorrências das doenças crônicas
degenerativas foram Hipertensão Arterial sistêmica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Artrite
Reumatóide e Epilepsia. Os cuidadores na sua totalidade são do sexo feminino com prevalência de
esposas cuidadoras, a ocupação principal do cuidador é o cuidado com a casa. O entendimento de
cuidado é demonstrado pela fala que é fazer para o outro o que ele não pode fazer por si mesmo, o
sentimento do cuidador ao realizar o cuidado foi descrito como felicidade, alegria e obrigação. Este
estudo gerou ainda a proposta de um programa de capacitação de profissionais enfermeiros que
atuam ou queiram atuar em comunidades indígenas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4209
FRIGATO, Scheila. Experiência de mulheres submetidas à braquiterapia como tratamento para
o câncer do colo uterino. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005.
155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: Mulheres acometidas por câncer que necessitam se submeter à braquiterapia, demandam
atenção cuidadosa dos componentes da equipe de saúde envolvidos com seu cuidado. Este estudo
teve como objetivo compreender a experiência de mulheres que se submeteram à braquiterapia de
alta taxa de dose, como tratamento para o câncer de colo uterino. O método de pesquisa foi a análise
da narrativa, composta das seguintes etapas: ouvir, contar, transcrever, analisar e ler a experiência.
Onze mulheres atendidas em um Serviço de Radioterapia de um hospital-escola localizado na Cidade
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de São Paulo foram entrevistadas após a conclusão das quatro aplicações de braquiterapia de alta
taxa de dose, como tratamento do câncer do colo uterino. As narrativas foram analisadas de forma
indutiva e interpretativa e possibilitaram elaborar as seguintes categorias descritivas das experiências:
as mulheres tiveram de superar muitas dificuldades para acessar o diagnóstico e o tratamento
braquiterápico; muitas permaneceram com dúvidas a respeito do tratamento, apesar das orientações
fornecidas pelos profissionais; a braquiterapia requer preparo psicológico, causa vergonha e é
dolorosa, porém, inevitável e essencial à cura da doença; a avaliação positiva da experiência esteve
relacionada à conclusão do tratamento, à expectativa da cura e à assistência recebida dos
profissionais. Estas distintas maneiras de representar a experiência da braquiterapia devem ser
conhecidas e consideradas pelos membros da equipe de saúde, que prestam assistência às mulheres
vitimadas pelo câncer do colo uterino e que necessitam se submeter à braquiterapia.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4210
MAZZIERI, Silvia Patrícia Madureira. O pai acompanhante no processo de nascimento e parto:
narrativas sobre a experiência. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005.
222 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer e descrever as representações de pais a
respeito de suas experiências como acompanhantes do processo de nascimento e parto. O método
de pesquisa utilizado foi a análise da narrativa, composta das seguintes etapas: ouvir, contar,
transcrever, analisar e ler a experiência. Os pais acompanhantes de parturientes foram entrevistados
em uma maternidade privada localizada na Cidade de São Paulo. As narrativas foram analisadas de
forma indutiva e interpretativa, o que possibilitou constatar que a experiência do acompanhamento do
nascimento e parto é constituída por diferentes elementos; e incluiu o envolvimento das distintas
fases do ciclo gravídico e puerperal, a assistência recebida nesse período, as várias abordagens
relativas à paternidade, as vivências anteriores próprias e compartilhadas e as expectativas futuras
relacionadas ao tema em estudo. Estas distintas maneiras de representar a experiência devem ser
conhecidas e consideradas pelos membros da equipe de saúde que prestam assistência ao
nascimento e parto com o envolvimento dos pais.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4211
SANCHES, Antonio Carlos Gonsales. Contextos educacionais e o aluno com necessidade
especial [transtorno mental]: um desafio interdisciplinar marcado pela dialética exclusão/inclusão.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 196 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: O movimento da Educação Inclusiva, em alguns países, busca um enfoque que atenda
aos alunos com necessidades especiais dentro do sistema educativo geral, por outro lado,
internacionalmente, tem se entendido a educação inclusiva enquanto uma reforma que possa
responder a diversidade entre todos os estudantes. Este estudo, no entanto, possui seu enfoque nas
representações sociais da família do aluno com necessidade especial e, especificamente, no aluno
com diagnóstico de Transtorno Mental e em tratamento psiquiátrico frente à perspectiva de sua
inclusão na rede regular de ensino. Esses alunos estavam regularmente matriculados no Programa
de Apoio à Educação Especial (PAEE) no município de Indaiatuba que buscava trabalhar em seu
objetivo central, a política sócio-pedagógica da Inclusão. Frente aos aspectos particulares que
envolviam o tipo de estudo proposto, a pesquisa qualitativa foi a melhor opção, considerando a
natureza do tema e sua configuração empírica. Dois Estudos de Caso de caráter qualitativo, de
natureza descritiva foram realizados, baseados em entrevistas semi-estruturadas e gravadas com
duas mães de alunos. Ao se situar, as proposições da Educação Inclusiva em um contexto sóciohistórico, deve-se entender que em seu bojo apresenta-se uma nova forma de olhar e, portanto,
entender a pessoa com necessidade especial, não cabendo mais, as concepções segregacionistas e
os ideais integracionistas de outrora. Neste sentido, ao diferente, constituía-se uma rede paralela que
o incluía, pela exclusão, demarcando-se, assim, um sistema de exclusão. Com as proposições da
Educação Inclusiva, faz-se necessário a quebra de paradigmas e a assunção de que o lugar escolar
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implica um espaço de diversidade no qual a segregação de alunos e, entre outras questões, o
distanciamento mútuo entre família e escola não é mais possível. Ainda, há uma necessidade
premente de ações intersetoriais e de complementaridade de ações, ampliando, os contextos sociais
inclusivos, especialmente, se considerar que as políticas intersetoriais [educação x saúde x social]
precisam ser revistas e ampliadas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-01112005-185642/
Nº de Classificação: 4212
NOVAES, Cleonice Costa. Os recursos da tecnologia de informática: um estudo sobre sua
utilização no ensino de graduação nas Escolas de Enfermagem do Município de São Paulo. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 196 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: O objetivo deste estudo foi conhecer quais sãos os recursos da tecnologia de informática
utilizados pelos docentes e como estão sendo utilizados no ensino de graduação nas escolas de
Enfermagem do Município de São Paulo. Trata-se de estudo exploratório, descritivo e transversal com
pesquisa de campo. A população foi estudada por amostragem de conveniência, não probabilística e
correspondendo a 180 docentes das 11 escolas respondentes nesta pesquisa. Para a coleta de
dados, adotou-se, um questionário composto por 24 questões fechadas, abertas e semi-abertas. Nas
questões abertas e semi abertas, foram adotados procedimentos de análise qualitativa, tendo como
referencial teórico a análise temática de Bardin. Para as variáveis quantitativas foram utilizadas
médias e medianas, desvios padrão, mínimo e máximo. Para comparar distribuições de freqüência de
variáveis, foram utilizados o Teste do Qui-Quadrado de Pearson e o Teste Exato de Fisher nas
situações em que os valores esperados foram inferiores a cinco. Foram consideradas associações
estatisticamente significativas entre variáveis os resultados de significância do teste do p-valor para
valores menores do que 0,05 (p-valor<0,05). Quanto à caracterização dos docentes, 145 (80,6%) são
enfermeiros e 35 (19,4%) são de outra formação; 150 (83,3%) são do sexo feminino e 30 (16,7%), do
sexo masculino. No que se refere à idade, o maior percentual integra o intervalo de 35 a 39 anos
(27,8%). Quanto à formação universitária, 58 (32,2%) cursaram o Mestrado e 34(18,9%), o Doutorado
e quanto ao tempo de formação universitária, a predominância é de 128 (71,1%) formados há 15
anos ou mais. Quanto ao tempo de ensino universitário, 62 (34,4%) têm 15 anos ou mais e 55
(30,6%) estão no intervalo de 0-5 anos. Quanto ao tempo de atividade de ensino na Unidade de
Ensino (UE) pesquisada, 93 (51,7%) estão no intervalo de 0-5 anos e 43 (23,9%) têm 15 anos ou
mais. Quanto à existência de computador, 173 (96,1%) têm para uso na escola, 174 (96,7%)
possuem em casa e 72 (40%) possuem notebook. Quanto ao uso dos recursos da tecnologia de
informática como auxílio às atividades de ensino, 162 (90%) utilizam e 18 (10%) não utilizam. A
realização de cursos de capacitação em informática foi referida por 94 (52,2%) e a existência de
política institucional voltada para a capacitação docente foi referida por 64 (35,6%). Entre os motivos
para a não utilização dos recursos da tecnologia de informática, seis (33,3%) informaram ter receio ou
insegurança em mexer com o computador e oito (44,4%) alegaram outros motivos; porém, todos
consideraram esses recursos importantes como auxilio às atividades de ensino. Quanto aos recursos
da tecnologia de informática, a Internet é o mais utilizado, 154 (96,9%), seguido por 137 (86,2%) para
Biblioteca Virtual, 112 (70,4%) para Correio Eletrônico e 81 (50,9%) para Banco de Dados; 56
(35,2%), software ou CD ROM educativo e 25 (15,7%), outros recursos. Quanto aos programas de
informática, 146 (93,6%) utilizam editores de apresentação; 138(88,5%), editores de texto; 116 (74,4),
editores de imagens e ilustrações e 99 (63,5%), editores de gráficos e planilhas. Quanto a outras
tecnologias, 18 (11,4%) informaram videoconferência; 14 (8,9%), teleconferência e oito (5%),
audioconferência. A análise comparativa mostrou associação estatística significativa entre os
docentes que utilizam recursos da tecnologia de informática e as variáveis como sexo, formação
profissional e ter feito curso de capacitação. Entre aqueles que utilizam recursos da tecnologia de
informática, há um percentual maior do sexo feminino, 139 (85,8%); 135 (83,3%) são enfermeiros e
94 (52,8%) realizaram curso de capacitação em informática. Não existe associação estatística
significativa entre grupos de docentes que utilizam, ou não, os recursos da tecnologia de informática
com idade, formação universitária, carga horária semanal, tempo de formação universitária, tempo de
ensino universitário, tempo de atividades na UE pesquisada, ter computador na UE para uso, ter
computador em casa e possuir notebook. A análise temática mostra que foram considerados como
recursos importantes da tecnologia de informática: equipamentos de informática; programas de
informática; instalações apropriadas; tecnologia educacional e recursos humanos. Como facilidades
para a utilização desses recursos foi considerado: facilita o processo educacional; facilita o trabalho
docente; facilidades relacionadas com a infra-estrutura da instituição de ensino e possibilita a
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diminuição do custo do material para o ensino. Como dificuldades para o uso desses recursos foram
apontadas: dificuldades relacionadas com a infra-estrutura da instituição de ensino; dificuldades
relacionadas com capacitação para utilização da tecnologia de informática; dificuldades relacionadas
com o trabalho docente; dificuldades relacionados com o acesso aos recursos; dificuldades
relacionadas com o custo dos recursos; dificuldades relacionadas com a falha do equipamento e a
utilização inadequada da tecnologia.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4213
TREVISAN, Erika Renata. Programa Moradia Vila: ações realizadas na perspectiva de
desinstitucionalização de moradores de um hospital psiquiátrico. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FORCELLA, Hideko Takeuchi
RESUMO: O Movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira introduziu o tema desinstitucionalização
nas discussões das políticas públicas de atenção à saúde mental. Atualmente, as políticas públicas
prevêem a assistência em saúde mental em serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico. As
pessoas que, por longo, tempo ocupam o espaço do hospital psiquiátrico como moradia, por falta de
respaldo familiar ou social, têm como proposta as residências terapêuticas e a intervenção
psicossocial. O presente estudo investiga as ações realizadas por uma equipe multidisciplinar que
desenvolve um trabalho com moradores de um hospital psiquiátrico do Município de São Paulo. Esta
equipe faz parte do Programa Moradia Vila que está inserido neste Hospital e tem como objetivo a
desinstitucionalização dos moradores. Foi utilizada a entrevista semi-estruturada para captação dos
dados com os integrantes desta equipe. Após a coleta, os dados foram classificados e agrupados em
categorias que formaram conceitos mais abrangentes, a fim de obter temas com o mesmo núcleo de
pensamento. Os resultados obtidos apontaram que o trabalho é realizado em equipe multidisciplinar,
com características da interdisciplinaridade. A equipe pauta suas ações no desenvolvimento de
projetos terapêuticos coletivos e individuais que são discutidos com os moradores. As intervenções
são conseqüências das discussões realizadas na equipe e com os moradores, a respeito destes
projetos terapêuticos, e são realizadas na perspectiva da desinstitucionalização. O resgate da
autonomia faz parte das intervenções realizadas no Programa Moradia Vila e é entendido como a
capacidade do morador em participar ativamente das decisões da sua vida. A construção e ampliação
da rede social dos moradores visam estabelecer relações de trocas, fundamentais neste processo. Ao
enfatizar a desinstitucionalização, a equipe tem como uma das ações, a localização de familiares
como possibilidade de saída da instituição. As dificuldades para o desenvolvimento deste trabalho
aparecem na falta de envolvimento institucional com o Programa; a escassez de recursos humanos e
materiais; o encaminhamento dos moradores aos recursos de saúde da rede do SUS; a falta de
residências terapêuticas; o desinteresse dos familiares pelo morador; a falta de recursos materiais
para a busca ativa dos familiares e a pequena carga horária da equipe para a realização deste
trabalho. Este Programa visa contribuir para o processo de mudança pelo qual as instituições passam
nestes últimos anos, ao propor uma abordagem de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial,
na busca de um espaço ampliado de construção das subjetividades e de desenvolvimento humano.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4214
DAL BEN, Luiza Watanabe. Dimensionamento do pessoal de enfermagem em assistência
domiciliária: percepção de gerentes e enfermeiras. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2005. 169 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivos: reconhecer nos discursos de gerentes e
enfermeiras que atuam em assistência domiciliária (AD), na cidade de São Paulo, a identificação dos
critérios utilizados para dimensionar o pessoal de enfermagem nesse tipo de assistência e propor um
modelo que norteie o dimensionamento desse profissional. O estudo apoiou-se no método qualitativo,
os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e analisados pelo processo de
análise de conteúdo, segundo Bardin (1977). As questões norteadoras foram a descrição da
indicação de um paciente para AD e como planejam o pessoal de enfermagem. Participaram do
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estudo 48 profissionais de 24 instituições, sendo 24 gerentes e 24 enfermeiras responsáveis pela
enfermagem. Destes, oito eram do setor público e 40 do privado. A média do tempo de experiência
em AD dos gerentes foi de 11,83 e das enfermeiras, 6,94 anos. Todos os discursos foram submetidos
à análise interpretativa, evidenciando a construção de três categorias: a elegibilidade do paciente, o
tempo despendido na assistência e o perfil profissional. A primeira categoria constituiu-se dos critérios
de indicação do paciente que, na maioria, são de competência do médico do hospital, posteriormente,
avaliados pelo médico da AD. A enfermeira e a assistente social verificam a viabilidade da prestação
de serviço. A estabilidade clínica e a presença do cuidador familiar são um dos principais prérequisitos de elegibilidade do paciente, para todos os serviços independente de recurso financeiro. As
condições adequadas de moradia, sua localização e redução dos custos hospitalares são
componentes para eleição do paciente. O grau de dependência dos cuidados de enfermagem foi
apontado pelos entrevistados como determinante para a classificação do paciente ao tipo de
modalidade de AD, monitoramento, atendimento e internação domiciliária e consistiu na segunda
categoria. A terceira categoria foi o perfil profissional, fator essencial no dimensionamento do pessoal
de enfermagem em AD. As enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam via
cooperativa, precisam agir com postura adequada no ambiente do paciente e seus familiares, e a
qualidade de prestação de serviços está intimamente relacionada à presença de supervisão,
orientação e direção da enfermeira. A identificação dessas categorias possibilitou vislumbrar um
caminho para proposição de um modelo, para dimensionar o pessoal de enfermagem domiciliária e
transformar dados intuitivos em cientificamente embasados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-30102006-103154/
Nº de Classificação: 4215
CONISHI, Regina Maria Yatsue. Avaliação do NAS - Nursing Activities Score - como instrumento
de medida de carga de trabalho de enfermagem em UTI geral adulto. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 183 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: Esta pesquisa objetivou avaliar o NAS - Nursing Activities Score - como instrumento de
medida de carga de trabalho, quanto a sua aplicabilidade em frações funcionais do dia (turnos) e
possível relação com a ocupação da unidade e com o número de profissionais de enfermagem
disponível. Efetivou-se como pesquisa de campo, prospectiva, de abordagem quantitativa do tipo
descritivo-exploratória em uma UTI geral - adulto de 10 leitos de um hospital privado do Município de
São Paulo. O instrumento foi aplicado durante dois períodos não consecutivos de 7 dias, num total
de 33 pacientes que apresentaram média de idade de 70,4 anos (+/-16,5), predomínio do sexo
masculino, 66,7%. O tempo médio de permanência na UTI foi de 17 dias (+/- 20,4); o SAPSII foi de
41,7 (+/-17,9); risco de morte (RM) de 33,5% (+/- 26,8); predominaram internações clínicas, 60,6%;
27,3% do Pronto Atendimento outros 27,3% procederam do Centro Cirúrgico; 63,6% tiveram alta
para Unidades de Cuidados Semi Intensivos e 18,2% evoluíram a óbito. O NAS, foi aplicado 396
vezes, no final dos turnos (134-manhã; 132-tarde; 130-noturno), perfazendo 147 medidas de NAS de
24h. O NAS médio de 24h foi 69,6 (+/- 18,2). O NAS médio dos turnos foi 55,4 (+/-12,3). Análise
estatística não constatou influência significativa do número de profissionais na assistência ou da
ocupação da unidade sobre o NAS e o instrumento mostrou-se mais adequado à aplicação de 24
horas, conforme preconizado, que por turnos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4216
OLIVEIRA, Elda de. O desafio de assistir pacientes com transtornos decorrentes de uso
prejudicial e ou dependência de álcool e outras drogas. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2005. 186 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender os conceitos e estratégias que norteiam a
assistência dos profissionais que atuam em um Centro de Atenção Psicossocial para atendimento de
pacientes com transtornos, decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, na
tentativa de subsidiar as ações dos demais serviços de saúde que atendem tais pacientes. Optou-se
pela pesquisa qualitativa, seguindo a metodologia de estudo de caso; assim, nove profissionais foram
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entrevistados e o eixo norteador das questões foi referente à concepção de serviço e as ações
assistenciais ali desenvolvidas. Os dados foram analisados à luz do conceito da representação social.
Valendo-se dos temas emergentes foram elaboradas duas representações centrais da pesquisa:
Concepção sobre o serviço de atenção psicossocial. Ações assistenciais aos pacientes com
transtornos decorrentes de uso prejudicial e ou dependência de álcool e outras drogas. A análise final
orienta-se para a compreensão de que o uso prejudicial do álcool e outras drogas decorrem de
fatores multifacetados, propondo nessa linha de raciocínio a assistência psicossocial.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-07122006-152446/
Nº de Classificação: 4217
CHANES, Marcelo. A apreensão de conhecimento por meio de jogo de aprendizagem. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: Observa-se que desde os tempos primitivos os jogos de aprendizagem têm sua
importância. Desse modo, os objetivos deste estudo foram: identificar o conhecimento apreendido
pelos treinandos, após a aplicação de jogos de aprendizagem e identificar a existência de variáveis
associadas ao grau de conhecimento apreendido pelos treinandos. A metodologia baseou-se em uma
pesquisa quase-experimental, por envolver a manipulação de uma variável independente (jogo) para
o estudo de uma variável dependente (conhecimento). O estudo aconteceu em quatro locais: uma
Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Saúde, duas Instituições de Ensino Superior e um
Hospital Geral. A população-alvo contou com 86 participantes divididos em cinco grupos, que
participaram de um jogo sobre Estilos Gerenciais, classificado como aplicado, conforme sua
terapêutica; vivência, segundo sua estrutura; colaborativo, pela sua resolutividade; e, de gestão,
conforme sua intencionalidade. Antes e após o jogo, os participantes preencheram um questionário,
que foi o instrumento de coleta de dados, para medir o seu conhecimento. Os resultados
demonstraram que o jogo possibilitou a apreensão do conhecimento e os grupos formados por
indivíduos com até graduação completa apresentaram apreensão do conhecimento em maior grau
que os outros, e por meio de uma análise de significância pôde-se observar que nível educacional
afetou esta apreensão. Os dados mostraram, ainda, que, indivíduos com especialização completa
obtiveram maiores porcentuais de acerto no pré-teste, demonstrando que já tinham um conhecimento
prévio sobre o assunto. O estudo contribuiu para que instrutores procurem aplicar o jogo e saibam
para qual tipo de participantes deve ser empregado; bem como trouxe, ainda, uma sistematização da
metodologia de sua validação.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4218
ARAUJO, Bianca Mattos de. Evento adverso no período transoperatório: condutas do enfermeiro.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENICHE, Aparecida de Cassia Giani
RESUMO: O presente estudo identificou o evento adverso de maior incidência no período
transoperatório referida por enfermeiros de centro cirúrgico; suas condutas perante um evento
adverso e o embasamento (princípios) que norteiam estas condutas. O estudo foi realizado com
enfermeiros associados à Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico (SOBECC) e
alunos do IX Curso de Especialização em enfermagem em centro cirúrgico da USP - 2003. A amostra
constituiu-se de 50 enfermeiros atuantes em centro cirúrgico que responderam a um questionário
composto por três partes. Os resultados revelaram que os eventos adversos de maior incidência
incluíram: (60%) a anotação inadequada em prontuário; (20%) o posicionamento inadequado do
paciente; com igual porcentagem, ou seja, (8%), cada uma, encontra-se a quebra de técnica
asséptica pela enfermagem e o extravio de peças para anatomia patológica, e com uma porcentagem
de (2%) cada uma, temos a suspensão do procedimento cirúrgico por falta de horário cirúrgico e a
troca de paciente de sala cirúrgica. Com relação às condutas relacionadas pelos enfermeiros diante
de um evento adverso incluíram: intensificar observação ao paciente (36%); comunicar ao médico
responsável (24%); avisar à chefia de enfermagem (18%); anotar a ocorrência no prontuário do
paciente (14%); repreender o funcionário (6%) e restringir a informação (2%). Quanto ao
embasamento (princípios) ao qual o enfermeiro levaria em conta para decidir sua conduta temos: com
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igual porcentagem, ou seja, (28%) cada uma, encontra-se a Lei do Exercício Profissional e os valores,
crenças e princípios éticos; (24%) as normas administrativas da Instituição a qual trabalha; (18%) o
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e (2%) danos diretos ao paciente.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4219
FERNANDES, Márcia Vanusa Lima. Indicadores de avaliação de práticas de controle e
prevenção de infecção do trato urinário associada a cateter: construção e validação. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Estudo de desenvolvimento metodológico de elaboração e validação de medidas de
avaliação em saúde, que teve como finalidade contribuir com novas políticas de controle e prevenção
de infecção hospitalar (CIH). Para tanto, foram construídos e validados três indicadores de avaliação
de práticas de controle e prevenção da infecção hospitalar do trato urinário associada a cateter,
conforme duas etapas metodológicas. Na primeira, tendo como referência bases conceituais de
indicadores clínicos e medidas de avaliação em saúde, foram elaborados os indicadores: 1-Indicação
e Permanência do Cateterismo Vesical (IUIC); 2- Condições de Manutenção do Cateterismo Vesical
(IUMN) e 3- Infra-Estrutura para Procedimento de Cateterismo Vesical (IUIF). Na segunda etapa
estes indicadores foram submetidos à validação de conteúdo, por meio de um método de validação
opinativa de um grupo de nove especialistas, constituído de médicos e enfermeiras, com
conhecimento e experiência em controle de infecção hospitalar, e representantes das áreas
hospitalar, acadêmica, órgão governamental e entidades associativas. A validação foi realizada com o
julgamento de cada indicador a partir de um instrumento previamente elaborado, que contemplava as
seguintes etapas: I- Conteúdo do construto (manual operacional) do indicador; II- Atributos do
conjunto do indicador; III- Componentes do indicador. O indicador 3 foi submetido, ainda, a mais uma
etapa, referente à valoração, pelos juízes, de cada um de seus componentes. Foi previamente
estabelecido um consenso mínimo de 75% de julgamento favorável dos juízes, de cada uma destas
etapas. Em cada etapa solicitava-se também comentários e sugestões para ajuste dos indicadores.
Nos resultados, os indicadores 1 e 2 obtiveram consenso favorável mínimo na grande maioria dos
aspectos sob avaliação de cada etapa. Nos aspectos que não obtiveram consenso favorável mínimo
as sugestões e comentários efetuados pelos juízes tornaram possível o ajuste destes indicadores e
sua validação de conteúdo, sem necessidade de retorno aos juízes para novo julgamento. O
indicador 3, apesar de ter obtido amplo consenso favorável nas etapas II e III, o mesmo não ocorreu
em vários aspectos referentes à etapa I, assim como na valoração de relevância dos seus
componente individuais. Além disto, os comentários e sugestões efetuados constataram a
problemática deste indicador para avaliar adequadamente o que ele se propunha. Por este motivo,
ele não pôde ser validado, na forma de construção originalmente apresentada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-17112006-093451/
Nº de Classificação: 4220
ABUHAB, Deborah. Serviço comunitário de saúde mental de Santo André sob a ótica dos
usuários: conquistas e desafios. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2005. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: Este estudo capta a percepção do usuário sobre o serviço comunitário de saúde mental, o
NAPS I de Santo André. A população estudada é composta por dez usuários do serviço em regime
intensivo. Para tanto, foram utilizados três instrumentos de coleta de dados: ficha de caracterização
do sujeito, formulário quanto à avaliação do serviço e entrevista semi-estruturada. Este estudo, de
caráter qualitativo, procedeu à análise do material empírico por meio de análise de conteúdo proposta
por Bardim; tabulação e descrição dos dados obtidos no formulário quantitativo. Os resultados foram
agrupados em quatro categorias temáticas: 1. caracterização da população; 2. percepção do usuário
quanto ao serviço; 3. percepção do usuário quanto à organização e assistência prestada: o
acolhimento e o vínculo como formas de tratamento e 4. percepção do usuário do processo saúdedoença mental. Os resultados indicam que a população estudada manifesta satisfação com o serviço,
identificada como a possibilidade de pertencimento a um grupo, mas não qualifica o serviço quanto à
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sua organização, assistência prestada e acompanhamento do processo terapêutico. O estudo indica
que o processo de avaliação deve ser contínuo e envolver todos os atores institucionais, como forma
de produzir a qualificação e a consolidação dos pressupostos dos serviços comunitários de saúde
mental. Os CAPS são um produto da Reforma e produtores diários de um novo jeito de assistir.
Assim, constitui-se um desafio construir um serviço de atenção em base comunitária e prestar uma
assistência pautada nos pressupostos da Reforma Psiquiátrica, onde o protagonismo do sujeito e sua
inserção na comunidade devem ser o foco do cuidado.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4221
SOUZA, Diba Maria Sebba Tosta de. Incidência de úlceras por pressão e fatores de risco em
idosos institucionalizados. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005.
119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia de Conceição Gouveia
RESUMO: A ocorrência de úlceras por pressão (UP) é realidade em vários locais de assistência à
saúde e caracterizam-se por serem lesões freqüentemente encontradas em pacientes graves
hospitalizados ou em locais de institucionalização por longos períodos. O objetivo geral deste estudo
foi: analisar a incidência de úlceras por pressão e os fatores de risco para o seu desenvolvimento em
pessoas idosas residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPI). Trata-se de estudo
quantitativo de coorte, prospectivo. Inicialmente o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Vale do Sapucaí e aprovação dos responsáveis em quatro Instituições
de Longa Permanência para os idosos (ILPI), em 3 cidades do Sul de Minas Gerais, que constituíram
os locais para a coleta de dados. A amostra constou de 94 idosos que atenderam os seguintes
requisitos: ter idade igual ou superior a 60 anos; apresentar escore = 18 (em aplicação da Escala de
Braden) e aceitar participar do estudo. Os dados foram obtidos através de exame físico, entrevista e
análise dos prontuários, pela pesquisadora além de 9 colaboradores, enfermeiros e alunos de
graduação, previamente treinados. Os idosos, que se enquadraram nos critérios de inclusão, foram
avaliados 3 vezes na semana, durante 90 dias consecutivos ou até que desenvolvessem UP ou
tivessem alta, transferência ou óbito. Os dados obtidos foram submetidos a análises descritivas e
inferencial através de teste Qui-Quadrado de Pearson, Exato de Fisher, Kolmogorov-Smirnov, tStudent, e o não paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados mostraram incidência cumulativa
global de 39,4% e taxa de incidência (ou incidência por densidade) de 0,57 UP por 100 paciente-dias.
Verifica-se que 37 (77,08%) idosos desenvolveram úlcera única; as localizações preferenciais foram o
maléolo (27,08%) e o ísquio (25,00%) e as UP em estágio I foram as mais freqüentes (66,67%).
Quanto às características demográficas dos idosos, houve predomínio do sexo feminino (62,80%) e
da raça branca (68,19%), com idade média de 79,06 ± 9,59. Clinicamente, apresentaram IMC médio
de 20,93 ± 4,95, predominando as doenças urinárias (58,50%), uso de neurolépticos /psicotrópicos
(52,10%), não tabagismo (80,90%). Úlcera prévia esteve presente em 28,70% dos idosos estudados.
Tanto na 1ª como na segunda avaliação de risco, a sub escala mobilidade apresentou os maiores
valores de [alfa] - Cronbach (0,6591 e 0,6631) mostrando-se a mais relevante para a avaliação do
risco. As seguintes variáveis mostraram-se associadas à presença de UP, na análise univariada: sexo
feminino (p= 0,012); uso de medicamentos neurolépticos /psicotrópicos (p=0,016); presença de úlcera
prévia (p=0,041); sub escala umidade (p=0,021), na primeira avaliação e sub escalas nutrição
(p=0,013), fricção e cisalhamento (p=0,036) e umidade (p=0,034), na última avaliação. Sexo feminino
e presença de úlcera prévia foram confirmados como preditivos para o desenvolvimento de UP,
segundo a regressão logística (r2=0,311), mostrando 3,46 e 2,76 vezes mais chances de
desenvolverem UP comparativamente aos homens e aos idosos sem UP, respectivamente. Além
desses resultados, os escores totais da Escala de Braden diferiram entre os grupos com e sem UP,
entre a 1ª (p=0,030) e última avaliações (p=0,001), sendo sempre menores para os idosos com UP.
Em conclusão, este estudo contribui não somente para a informação acerca da incidência de UP e os
principais fatores de risco para o seu desenvolvimento, em idosos institucionalizados, escassa em
nosso meio, como para a sistematização de métodos que possam ser reaplicados em outros centros
e em investigações futuras.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23042007-102632/
Nº de Classificação: 4222
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KAWAMOTO, Emilia Emi. Aplicação do "Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências
Anteriores" nos Cursos de Técnico de Enfermagem: a situação das escolas do Município de São
Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue
RESUMO: Este estudo descritivo e com abordagem predominantemente quantitativa, teve como
objetivo conhecer e identificar as escolas que estão avaliando as competências dos alunos na
aplicação do "aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores" para fins de dispensa de
componentes curriculares nos Cursos de Técnico de Enfermagem, do Município de São Paulo. Foi
encaminhado um questionário para os Cursos de Técnico de Enfermagem do Município de São Paulo
e, do universo de 71 escolas e/ou cursos, 27 delas foram consideradas participantes deste estudo.
Desse universo de 27 escolas e/ou cursos, cinco delas avaliam as competências dos alunos na
aplicação do "aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores" para fins de dispensa de
componentes curriculares do módulo final da Habilitação Profissional Técnico de Enfermagem e 22
não realizam esse procedimento pedagógico. Os resultados indicam que, dessas cinco escolas e/ou
cursos, apenas duas realizam regularmente esse procedimento pedagógico e as outras três o
realizaram apenas num único ano. Das escolas e/ou cursos que avaliam as competências na
aplicação do "aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores" para fins de dispensa de
componente curricular, duas realizam avaliações iguais ao preconizado por elas e três avaliam por
meio de critérios diferentes daqueles utilizados normalmente; há predominância de enfermeiros
realizando a avaliação e, em duas escolas e/ou cursos, a avaliação é feita por uma comissão mista.
Os componentes curriculares solicitados para a dispensa foram: Assistência de Enfermagem ao
Paciente Grave, Assistência de Enfermagem em Neonatologia, Assistência de Enfermagem em
Saúde Coletiva, Assistência de Enfermagem em Saúde Mental, Gestão em Enfermagem e Nutrição e
Dietética. A média de aprovação variou de 48,5% a 80,0%, mas em três escolas e/ou cursos houve
100,0% de aprovação. Os três principais motivos apontados pelas escolas e/ou cursos para não
realizarem esse procedimento pedagógico foram: não concordam com a sua aplicação porque existe
dificuldade em conciliar a matriz curricular, não há interesse e procura por parte dos alunos, e os
critérios descritos no Plano de Curso não foram aprovados pela Diretoria de Ensino.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4223
SOARES, Fabiana Andrea Lopes. Alergia ao látex: protocolo de atendimento perioperatório com
produtos livres de látex. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TURRINI, Ruth Natalia Teresa
RESUMO: Hoje a borracha natural de látex é amplamente utilizada, pois é matéria prima de diversos
produtos. Na saúde atende a requisitos positivos como baixo custo, propriedades de barreira contra
microorganismos e propriedades físicas (como a elasticidade). No entanto o aumento do número de
pacientes com alergia ao látex no perioperatório tem preocupado profissionais de saúde quanto ao
despreparo à assistência, haja vista que quando desencadeada, a alergia pode ter consequências
graves (choque anafilático e óbito). Trata-se de um estudo descritivo e metodológico baseado em
levantamento bibliográfico e material documental fornecido pelos fabricantes de produtos médicohospitalares. O principal objetivo do estudo foi disponibilizar informações relevantes aos profissionais
para o atendimento seguro dos pacientes alérgicos ao látex durante o perioperatório. Como
resultados, foram identificados produtos que continham látex e produtos livres de látex para uso em
cirurgias, assim como foi proposta uma avaliação pré-operatória direcionada à identificação dos
pacientes susceptíveis ao látex. Foi também elaborado um protocolo de orientações para nortear o
atendimento ao paciente alérgico ao látex. Embora a previsão e provisão de materiais, medicamentos
e equipamentos necessários para a cirurgia não sejam complexas, a identificação desses pela
maioria das empresas é deficiente, impossibilitando o acesso à composição dos produtos e
dificultando a assistência ao paciente. Utilizando-se o protocolo e treinando os profissionais para o
atendimento adequado, certamente os riscos serão minimizados, e pacientes, familiares e equipe
multiprofissional poderão sentir-se mais seguros para gerar a melhor assistência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4224
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VALERA, Rangel Bíscaro. Caracterização dos pacientes readmitidos em um serviço de
emergência. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TURRINI, Ruth Natalia Teresa
RESUMO: A grande procura pelo Serviço de Emergência e a conseqüente permanência dos
pacientes em repetidas admissões representam entraves para os enfermeiros, os quais são
responsáveis pelo gerenciamento desses serviços. Objetivos: Caracterizar o perfil dos pacientes
readmitidos em um Serviço de Emergência de um hospital filantrópico; identificar o perfil sóciodemográfico e de morbidade dos pacientes readmitidos; caracterizar a utilização do Serviço de
Emergência e identificar os fatores relacionados às readmissões. Casuística e Método: estudo
transversal, descritivo e exploratório realizado em um Serviço de Emergência de um hospital
filantrópico de ensino, de atenção terciária, na cidade de São Paulo. A amostra foi composta por
pacientes maiores de 14 anos considerados internados no Serviço de Emergência, com mais de uma
admissão, nos seis meses anteriores ao dia da coleta de dados. A coleta de dados foi realizada por
meio de instrumento estruturado com questões abertas e fechadas, e as informações foram obtidas
do prontuário do paciente e por entrevista direta ao paciente ou familiares, durante todo o mês de
maio de 2004. Resultados: a incidência de readmissões foi de 23,3%. Houve predomínio de pacientes
do sexo masculino (61,9%), idade de 40 a 90 anos (85,9%), baixa escolaridade (57,8%) e 46,7%
pertenciam à área de regionalização do SUS para o serviço estudado. Quase a totalidade (92,8%)
não era cadastrada no PSF, sendo que grande parte (45,4%) referiu desconhecer o programa. As
principais hipóteses diagnósticas foram as doenças do aparelho circulatório (33,7%) seguidas pelas
neoplasias (24,1%). A maioria dos pacientes (57,6%) foi readmitido com o mesmo diagnóstico e
23,9% devido a complicações. Na visão dos entrevistados, como fatores desencadeantes da
readmissão, 40,9% referiram causas potencialmente evitáveis. A maioria dos entrevistados referiu
que seu problema não foi resolvido na internação anterior, sendo o principal motivo a continuidade
dos sintomas. Conclusões: A incidência de readmissões foi elevada, podendo ter sido ocasionada por
evolução da doença crônico-degenerativa, idade avançada, baixo seguimento das orientações
recebidas, complicações pós-operatórias, necessidade de cuidado domiciliar e não resolução do
problema na admissão anterior.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20122006-100006/
Nº de Classificação: 4225
WATANABE, Mirian. A isoflavona e o sistema heme-oxigenase na insuficiência renal aguda
isquêmica em ratos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A insuficiência renal aguda (IRA) isquêmica é mediada por espécies reativas de oxigênio
(EROs), o que confere caráter oxidativo a essa lesão. Neste estudo foram investigados a isoflavona e
seu possível mediador, o sistema heme-oxigenase (HO), como protetores antioxidantes. Foram
utilizados ratos Wistar, adultos, machos, pesando de 250–300 g. O procedimento de isquemia renal
consistiu em clampeamento dos pedículos por 30 minutos. Os animais foram distribuídos da seguinte
forma: Grupo SHAM (controle, sem clampeamento renal); Grupo Isquemia; Grupo Isoflavona (animais
que receberam 8mg/kg/dia, via oral (v.o.), 5dias); Grupo Isquemia+Isoflavona; Grupo Protoporfirina de
zinco (ZnPP) (inibidor de HO, 50 µmol/kg, intraperitoneal, (i.p.), 60 minutos antes da cirurgia); Grupo
Isquemia+ZnPP; Grupo Hemin (indutor de HO, 1 mg/100g, i.p., 24h antes da cirurgia); Grupo
Isquemia+Hemin; Grupo Isoflavona +Hemin e Grupo Isquemia+ Isoflavona+ Hemin. Foram avaliados
a função renal (FR) (clearance de creatinina, método Jaffé), a peroxidação lipídica (FOX-2); o
malondeldeído (MDA), tióis no tecido renal e a atividade de enzima antioxidante (catalase). Os
grupos isquêmicos tratados com isoflavona ou Hemin demonstraram melhora da FR, redução da
peroxidação lipídica e aumento da atividade da catalase. O uso de ZnPP não alterou a FR, porém
induziu maiores índices de peroxidação lipídica e redução da atividade de enzima antioxidante,
quando comparado com o Grupo SHAM e o Grupo Isquemia+Hemin. A associação isoflavona e
Hemin não conferiu proteção adicional à lesão isquêmica, sugerindo que o efeito protetor antioxidante
da isoflavona seja mediado pelo sistema HO.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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ROCHA, Ivanilde Marques da Silva. Práticas obstétricas adotadas na assistência ao parto
segundo o partograma com linhas de alerta e ação. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2005. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Sonia Maria Junqueira Vasconcellos de
RESUMO: A utilização do partograma para o acompanhamento do trabalho de parto tem sido
recomendada pela Organização Mundial da Saúde desde 1984. Esta investigação foi conduzida com
a finalidade de estudar o emprego de práticas obstétricas em mulheres, cuja assistência foi prestada
por enfermeiras obstetras e o trabalho de parto foi acompanhado com o auxílio do partograma com
linhas de alerta e de ação. O objetivo geral foi analisar o uso de intervenções obstétricas, o tipo de
parto, os diagnósticos obstétricos e os resultados perinatais, segundo as Zonas I, II e III do
partograma. Foi realizado um estudo transversal com uma amostra de 233 mulheres com gestação
única, apresentação cefálica, idade gestacional maior que 37 semanas atendidas em uma
maternidade pública do município de Itapecerica da Serra no período de 15 de dezembro de 2004 a
15 de março de 2005. A análise comparativa foram feitas com os testes Qui-quadrado e Exato de
Fischer para estudar as diferenças entre as classes das variáveis. O nível de significância adotado foi
0,05. Os resultados mostraram idade média de 24,1 anos (dp=5,8); 39,5% nulíparas; 78,5% foram
internadas com dinâmica uterina presente; 69,1% com membranas íntegras; e 63,9% estavam na
fase ativa do trabalho de parto. As práticas banho (71,4%) p=0,001; movimento (85,2%) p=0,001 e
deambulação (85,7%) p=0,009 foram mais utilizadas na Zona III. A rotura artificial foi mais empregada
na Zona II (92,4%) p=0,001, a ocitocina (45,9%) p=0,010 na Zona I. As intervenções monitorização
eletrônica fetal (p=0,527), fármaco (p=0,158), posição de parto (p=0,150) e episiotomia (p=0,055) não
apresentaram diferenças estaticamente significantes entre as três zonas do partograma. Quanto ao
tipo de parto a cesariana ocorreu em 24,0 na zona III (p=0,001). Os resultados perinatais não
apresentaram diferença estatisticamente significante entre as Zonas do partograma.
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BERGAMASCO, Ellen Cristina. Adaptação e validação de um instrumento para avaliar o sono em
pacientes cirúrgicos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Diná de Almeida
RESUMO: O sono de pacientes em pós-operatório é uma resposta importante que influencia a
qualidade da recuperação cirúrgica. A avaliação dessa resposta pode ser melhorada com o uso de
instrumentos com propriedades psicométricas adequadas. Os objetivos deste estudo foram validar
para a versão da língua portuguesa a Visual Analog Sleep Scales, desenvolvida por Verran, SnyderHalpern, e descrever o sono de pacientes pós-operados. O VAS Scales foi adaptado para a língua
portuguesa e testado em 180 pacientes no primeiro dia pós-operatório (idade média de 39,3 (±12,3)
anos, 68,3% do sexo feminino). A escala de Distúrbio manteve-se com 7 itens (µ de Cronbach de
0,80) e a Análise dos Componentes Principais (PCA) com solução com 2 componentes (59,9% da
variância explicada). A composição dos dois fatores não correspondeu à da escala original. A escala
de Efetividade manteve-se com 5 itens (µ de Cronbach de 0,78), e a PCA apresentou solução com 2
componentes (79,6% da variância explicada). Um item ("assim que despertei, me levantei") foi
excluído da Escala de Suplementação. Ficando com 3 itens na versão adaptada, com µ de Cronbach
de 0,72, e a PCA para esses itens com solução com 1 componente (64,5% da variância explicada). A
avaliação do sono dos pacientes no primeiro dia de pós-operatórioda na versão Brasileira da VAS
Scales foi: Escala de Distúrbio média = 304,4 (0-700); Escala de Efetividade média = 317,7 (0-600);
Escala de Suplementação média = 120,6 (0-300). Esses resultados, semelhantes aos de outras
amostras de pacientes hospitalizados, avaliados com a escala original, a versão Brasileira da VAS
Scales precisa ser testada em outras amostras de pacientes hospitalizados para verificar a estrutura e
a exclusão do item da Escala de Suplementação.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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CUNHA, Ana Lúcia Silva Mirancos da. Análise do instrumento de registro da assistência de
enfermagem em sala de recuperação anestésica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2005. 103 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENICHE, Aparecida de Cássia Giani
RESUMO: O objetivo deste estudo foi propor um instrumento de registro para avaliação do paciente
em sala de recuperação anestésica e validar o seu conteúdoutilizado . Para tal finalidade foi utilizado
a técnica Delphi que é definida como um método de obtenção de opiniões e critérios de um conjunto
de especialistas, onde é feita uma interrogação individual, cujas respostas em forma de resumo são
circuladas entre todo o grupo, em prosseguimento é feito novo interrogatório aos especialistas e são
introduzidas informações relativas às interações até a obtenção de um consenso. A coleta de dados
foi realizada em duas fases: na primeira fase o instrumento e um questionário foram enviados aos
juízes, onde os mesmos puderam dar suas opiniões de acordo com critérios pré estabelecidos. Os
resultados obtidos mostraram que dos 8 itens que compunham o instrumento 7 deles (87,5%) foram
mantidos e todos com algum tipo de alteração, sendo que os itens de admissão e de avaliação de
SSVV, IAK e IP, prescrição de enfermagem e o espaço para anotação obtiveram consenso de 100%
dos juízes para que fossem mantidos no instrumento. Para 11 juízes (79%) o item diversos
encontrava-se bastante repetitivo devendo ser excluído. A avaliação do paciente na admissão e alta
da RA foi mantido por concordância de 64% dos juízes, e foi o item que obteve maior índice de
alterações, alcançando 64%. Após as alterações sugeridas o instrumento foi modificado e reenviado
aos juízes, que o analisaram novamente e sugeriram novas alterações, que não foram atendidas,
uma vez que não foi atingida a concordância mínima estabelecida. Consideramos após estas duas
fases que o instrumento foi validado quanto ao seu conteúdo e forma de apresentação, podendo
haver adequações de acordo com o tipo de instituição e de pacientes atendidos em sala de
recuperação anestésica.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4229
ALMEIDA, Marcia Maria Giglio de. Assistir o nascimento de recém-nascidos com malformação
desfigurante: a vivência do enfermeiro. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: O nascimento de um bebê malformado, especialmente, quando a aparência é defigurada,
provoca um impacto nos profissionais que prestam atendimento ao recém-nascido, imediatamente,
após o nascimento, repercutindo na qualidade da assistência prestada. Este estudo foi motivado pela
inquietação da pesquisadora procurar compreender as ações e reações dos enfermeiros quando
assistem o nascimento de recém-nascidos com malformação desfigurante no contexto da sala de
parto. O estudo teve como objetivo: compreender a experiência dos enfermeiros que assistem o
nascimento de um recém-nascido com malformação desfigurante. Optou-se por realizar uma
pesquisa com abordagem qualitativa, estudo de caso coletivo, e os dados foram analisados à luz do
referencial teórico do Interacionismo Simbólico. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista
semi-estruturada com enfermeiros que atuam no centro obstétrico de um Hospital Municipal, situado
na zona sul da cidade de São Paulo. As entrevistas foram gravadas em fita cassete, posteriormente,
transcritas em sua íntegra e analisadas. A análise dos dados permitiu identificar categorias
conceituais que compuseram os dois temas: Compartilhando com a equipe médica a assistência ao
recém-nascido e Assumindo a responsabilidade da assistência ao binômio mãe-recém-nascido. Os
resultados do estudo salientaram a dificuldade enfrentada pelo enfermeiro na assistência do
nascimento de um bebê malformado em decorrência do despreparo na formação profissional,
relacionada ao processo de comunicação enfermeiro-paciente e dificuldade de lidar com as próprias
emoções.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-28062007-095736/
Nº de Classificação: 4230
SANTOS, Fernanda Matilde Gaspar dos. O suporte social identificado pelo pai que vivencia a
internação do recém-nascido e da mulher na unidade de terapia intensiva. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
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RESUMO: Recentemente, o suporte social à família que vivencia a doença tem sido pensado e
argumentado como cuidado de enfermagem no sentido de ajudá-la a reconhecer suas redes de
suporte, fortalecê-las e utilizá-las nas situações de estresse e transição durante a fase de
hospitalização. A experiência dos pais nas diferentes situações de doença ainda está pouco relatada
na literatura. A maior parte dos trabalhos focaliza a experiência da mãe. Assim, o presente estudo
tem como objetivo identificar e compreender como o suporte social é percebido pelo pai durante a
hospitalização do recém-nascido e da mulher na UTI. Utilizou-se como referencial metodológico a
história oral. Os dados foram coletados mediante entrevistas gravadas com pais e apresentados em
forma de narrativa, analisados à luz da Teoria de Suporte Social de Vaux. Mediante a história oral,
seis homens narraram sua experiência sobre como percebem o suporte social recebido durante a
hospitalização do recém-nascido e da mulher na UTI. Com base nas narrativas, foi possível conhecer
os recursos que eles buscam ou deixam de buscar ao passarem por esta experiência, a qual ocorre
com um componente emocional muito intenso e eles, por sua vez, não estão preparados para
compartilhar tais sentimentos com suas mulheres. Os sistemas identificados pelos pais como sendo
estruturas em que houve alguma troca de encorajamento, informação, segurança ou provimento
foram escassos. Neste contexto, os pais revelam seus esforços em se manterem fortes perante os
outros. Colocam-se como protetores e, para isto, precisam se manter vigilantes no hospital. Eles
apreciam comportamentos de ajuda principalmente instrumental por parte dos profissionais,
reconhecendo uma disposição e dedicação destes na execução de cuidados físicos tanto da criança
como da mulher. Por outro lado, identificam uma falta de apoio destes profissionais que está
relacionada a uma comunicação inadequada ou à falta desta. Recursos internos como rezar, pensar
numa força maior e procurar se manter otimista são as estratégias que eles utilizam para se
manterem fortes durante a experiência. A compreensão de suporte social para o pai e até mesmo
para a família que experiencia uma situação de doença com um de seus membros está apenas
começando. Mecanismo de oferecimento de suporte que acesse as necessidades da família,
sobretudo por parte dos profissionais, precisa ser melhor explorado.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4231
FRACOLLI, Rosemary Aparecida. A experiência da família que possui uma criança dependente
de tecnologia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: Devido aos avanços tecnológicos em saúde, muitas crianças tornam-se dependentes de
tecnologia e são cuidadas pelas famílias no domicílio. O objetivo deste estudo foi compreender a
experiência das famílias que possuem crianças dependentes de tecnologia. Foram realizadas
entrevistas com sete famílias de crianças nestas condições. Após a análise das entrevistas,
encontraram-se três temas: Tornando-se especialista no cuidado, Transformando o espaço da família
e Cuidando com recursos limitados. Os resultados permitiram compreender o impacto da condição de
dependência da criança sobre a família e o impacto da estrutura familiar interna e externa sobre o
cuidado recebido pela criança.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4232
ANDRADE, Claudia Laranjeira de. Funcionalidade e envelhecimento: um retrato dos idosos do
Município de São Paulo segundo o modelo de Katz. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2005. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira
RESUMO: O envelhecimento populacional, representado pela proporção de idosos de uma
população é, atualmente, um grande desafio que afeta tanto os países ricos quanto os pobres.
Estima-se que, a cada mês, em todo o mundo, cerca de um milhão de pessoas cruzem a barreira dos
60 anos de idade, e que, em 2050, deverão existir no mundo dois bilhões de idosos, dos quais dois
terços estarão nos países em desenvolvimento. Em 1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no
mundo. Já em 1998, quase cinco décadas depois, este contingente alcançava 579 milhões de
pessoas; um crescimento de cerca de oito milhões de idosos ao ano. Verifica-se que esse
crescimento da população idosa em números absolutos e relativos está ocorrendo em nível sem
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precedentes, tornando-se um dos maiores desafios em termos de políticas públicas em virtude das
demandas de saúde, sociais e econômicas que gerará. Com o intuito de clarificar as demandas de
saúde que poderão emergir de uma população que se tornou rapidamente idosa, foi desenvolvido
pela Organização Pan-Americana de Saúde, um estudo multicêntrico denominado SABE, envolvendo
sete países da América Latina e Caribe. No Brasil, ele foi desenvolvido na região urbana do Município
de São Paulo, em 2000. A amostra de 2.143 idosos foi composta por duas partes, uma probabilística
e outra intencional. Foi aplicado um instrumento único, padronizado para todos os países envolvidos,
composto por onze seções. O presente estudo teve por objetivos; caracterizar, segundo o Index de
Independência nas Atividades de Vida Diária proposto por Sidney Katz, (1963), o perfil de
funcionalidade dos idosos,segundo características sócio-demográficas, condição de saúde e rede de
suporte social; bem como, identificar a rede de apoio existente referente aos idosos que
apresentarem dependência (parcial ou total). Num primeiro momento a amostra total de idosos foi
classificada segundo seu grau de independência funcional proposto pelo Index de Katz.Para tanto,
foram utilizadas as questões que abrangiam Estado Funcional e de Saúde: dificuldade de
movimentação (D11), dificuldade para vestir-se (D.13a), dificuldade para banhar-se (D.14a),
dificuldade para comer (D.15a), dificuldade para deitar ou levantar da cama (D.16a), dificuldade para
ir ao banheiro (D.17a) e continência (C.12).Os dados obtidos foram classificados na referida escala. A
partir dessa primeira classificação, os idosos foram reagrupados segundo seu nível de desempenho
funcional conforme proposto por Rubenstein e col.(1984). A maioria dos idosos vivia acompanhada e
não precisaram de ajuda para responder o questionário. Com base nesse reagrupamento feito a partir
da classificação de Katz, foram selecionadas as questões dos blocos temáticos do questionário base
que caracterizassem os idosos do estudo e que foram consideradas pertinentes em Independente,
Parcialmente dependente e Totalmente dependente, com base na literatura. Essas variáveis foram
agrupadas e submetidas à análise múltipla de forma a constituir o modelo do estudo. Os resultados
mostraram-se coincidentes com a literatura sobre dependência e independência e fatores de
preditivos de imobilidade. Espera-se que os resultados desse estudo possam contribuir para a adoção
de medidas preventivas que visem à diminuição dos riscos relacionados às incapacidades resultantes
de imobilidade, déficit cognitivo e incapacidade funcional dos idosos. Bem como estimular políticas
públicas de atenção a essa camada da população e à enfermagem gerontológica para desenvolver
medidas significantes para a melhoria do cuidado.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4233
GONÇALVES, Roselane. Vivenciando o climatério: o corpo em seu percurso existencial à luz da
fenomenologia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 244 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Buscando compreender a vivência do climatério realizei pesquisa qualitativa de
abordagem fenomenológica. As entrevistas foram realizadas com sete mulheres, entre 48 e 55 anos
de idade, que apresentaram menopausa espontânea. Para desvelar a essência do fenômeno ser
mulher vivenciando o climatério elaborei a questão norteadora: Fale-me, como é para você estar
vivenciando o climatério? Dos depoimentos emergiram as Unificações Ontológicas: percebendo
mudanças no seu corpo, vivenciando sentimentos de ambigüidade, conscientizando-se do mundo por
meio do corpo no tempo e no espaço, refletindo sobre a sexualidade e reconhecendo novas maneiras
de co-existir no mundo, que foram analisadas e interpretadas à luz do referencial teórico filosófico de
Maurice Merleau-Ponty. Os resultados do estudo culminaram na elaboração de pressupostos para a
pesquisa, o ensino e a assistência à mulher climatérica, que vão além do biológico, contemplando a
dimensão humana existencial.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-23102005-191531/
Nº de Classificação: 4234
RIBEIRO, Mara Cristina. A reabilitação psicossocial num CAPS: concepção dos profissionais. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MACHADO, Ana Lúcia
RESUMO: A partir da década de 90, os Centros de Atenção Psicossocial foram implantados em todo
o território nacional como os grandes operadores do conceito de reabilitação psicossocial. A
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possibilidade de experiências inovadoras nas práticas de saúde mental, comprometidas com a
Reforma Psiquiátrica, está estreitamente ligada à compreensão desse conceito. O presente estudo
teve por objetivos conhecer como o conceito de reabilitação psicossocial está sendo assimilado pelos
profissionais de saúde mental, identificar como estes relacionam a reabilitação psicossocial às suas
práticas e como a percebem na instituição na qual estão inseridos e, por fim, analisar os pressupostos
que norteiam as práticas que foram identificadas enquanto pertencentes ao campo da reabilitação
psicossocial. Foi escolhida a abordagem qualitativa como metodologia de análise, utilizando-se como
instrumento para a coleta de dados a entrevista semi-estruturada. Foram realizadas oito entrevistas
com profissionais técnicos e não-técnicos de um Centro de Atenção Psicossocial envolvidos na
assistência direta aos usuários. Utilizou-se a Análise Temática para a análise dos dados, obtendo-se
assim três categorias básicas com seus respectivos temas: Dentro - da concepção da reabilitação
psicossocial, da prática da reabilitação psicossocial e da instituição que exerce a reabilitação
psicossocial; Fora - da concepção da reabilitação psicossocial, da prática da reabilitação psicossocial
e da instituição que exerce a reabilitação psicossocial; Dentro e Fora. À guisa de conclusão, o estudo
sugere que as transformações nos modelos de atenção em saúde mental vão para além da
implantação e ampliação das redes de serviços, elas conduzem a um outro saber que exige
flexibilidade nas ações e papéis dos diversos profissionais e pedem uma mudança individual e
coletiva de todos os envolvidos no processo da reabilitação psicossocial.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4235
SUIYAMA, Renata Cristina Boaretto. Os lares abrigados: um estudo de caso da situação atual de
moradores de um hospital psiquiátrico. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLVERO, Luciana de Almeida
RESUMO: O estudo tem como objetivo conhecer a situação atual dos moradores de hospitais
psiquiátricos com base no desenvolvimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil, cujas políticas
específicas vêm sendo propostas para esta população. Como objetivos específicos, buscou-se
caracterizar os locais de moradia, descrever e analisar o dia-a-dia vivido pelos moradores à luz da
reabilitação no contexto da desinstitucionalização e apreender como esta instituição conhece seus
moradores. Para tanto, foi realizado um estudo de caso dos moradores dos lares abrigados do
Hospital Psiquiátrico Pinel, eleito em razão do número significativo de moradores, cerca de 60 e pela
localização em uma região do Município de São Paulo com grande número de leitos psiquiátricos
disponíveis e sua história de instituição psiquiátrica pública que vem presenciando a implantação da
Reforma Psiquiátrica em São Paulo. Distintas fontes de dados foram utilizadas para este estudo, por
causa de sua complexidade como: a observação simples, dados dos prontuários dos moradores,
observação direcionada das casas dos lares abrigados, entrevistas com profissionais e os moradores
desses lares. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo temática. Pode-se conhecer o
cenário, no qual os lares são caracterizados como casas, cuja estrutura física encontra-se
suficientemente bem mantida, mas, onde os moradores pouco conseguem tomar parte das decisões
de seu funcionamento. Em sua maior parte, eles são pessoas com longa história institucional, alguns
vindos de outras instituições psiquiátricas ou não e estão nos lares abrigados pelas condições de
manutenção do auto-cuidado e o cuidado das casas. Ao se olhar nesse cenário seus personagens e
suas atuações, ou seja, o dia-a-dia vivenciado por esses moradores depara-se com duas categorias.
A primeira Real X Ideal - A Instituição e o Serviço, apresenta dois pólos: de um lado a idealização da
reabilitação e de outro a realidade das relações institucionais no dia-a-dia dos moradores e
profissionais que trabalham com eles. Na segunda categoria, O morador: habitando ou mantendo é
discutida a presença marcante de práticas ergoterápicas no dia-a-dia desses moradores, assim como
suas possibilidades contratuais em seu espaço de moradia. Desse modo, o morador dos lares
abrigados é apresentado sob a perspectiva dos profissionais e dos próprios moradores, como um
sujeito com diversas necessidades, sonhos e ações que nem sempre encontra lugar no dia-a-dia
institucional. Na realidade do Hospital Psiquiátrico Pinel, constitui-se como um último detalhe.
Permanece, assim, a instituição psiquiátrica isolada do território onde está localizada, com poucas
possibilidades de acesso aos recursos exteriores, bem como dos avanços conquistados na
assistência em saúde mental pela Reforma Psiquiátrica no Município de São Paulo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4236
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SILVEIRA, Aline Oliveira. Buscando segurança para desenvolver suas competências: a
experiência de interação da família. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2005. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: O trabalho com a família no contexto de cuidado pediátrico requer fundamentação teórica
para que se desenvolva como filosofia de cuidado centrado na família. A partir do questionamento
sobre quais os significados atribuídos pela família às interações vivenciadas ao longo da
hospitalização da criança, este estudo buscou compreender a experiência de interação da família e
identificar as intervenções consideradas efetivas na perspectiva da família. O Interacionismo
Simbólico foi a perspectiva teórica que orientou o processo de pensamento e conferiu sustentação ao
desenvolvimento da pesquisa que teve como referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos
Dados. Participaram do estudo 6 famílias de crianças hospitalizadas. Os resultados permitiram a
construção de um modelo teórico explicativo da experiência de interação da família, definida pela
categoria central BUSCANDO SEGURANÇA PARA DESENVOLVER SUAS COMPETÊNCIAS que
integra os fenômenos SENTINDO-SE SEGURA PARA ASSUMIR RISCOS e SENTINDO-SE
INSEGURA PARA ASSUMIR RISCOS, que representam os contextos relacionais que emergem da
interação com os profissionais de saúde. A compreensão dos significados atribuídos pela família à
suas interações permitiu a identificação de intervenções consideradas na perspectiva da família
efetivas por promoverem alívio e bem-estar familiar. Os conceitos identificados contribuem
especialmente para ampliar a compreensão da abordagem de cuidado centrado na família e
proporciona um caminho para a reflexão acerca da interação e intervenção com família na prática
pediátrica.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-30102007-115603/
Nº de Classificação: 4237
TEIXEIRA-PALOMBO, Claudia Nery. Estado nutricional de crianças: conhecimentos e práticas de
educadoras de uma creche. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005.
109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: Alimentação e nutrição constituem requisitos básicos para a promoção, proteção e
recuperação da saúde. A creche representa um equipamento social importante para a promoção da
saúde da criança e pode ser uma aliada das unidades de saúde no combate às principais deficiências
nutricionais, como a desnutrição e a anemia, que exercem efeitos deletérios à saúde da criança. Com
a finalidade de levantar dados para subsidiar propostas de intervenção para prevenir, detectar e
controlar esses problemas nutricionais, este estudo, aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, teve
como objetivo, caracterizar as condições de saúde e nutrição de crianças e identificar e analisar
conhecimentos e práticas de educadoras de uma creche relativos à desnutrição e à anemia. O estado
nutricional foi caracterizado utilizando-se dados antropométricos e de palidez palmar, além de
resultados recentes de exame de sangue. Os índices peso/idade, altura/idade e peso/altura foram
utilizados para caracterizar o estado nutricional e identificar desnutrição (<-2 escore Z) e a palidez
palmar e/ou Hb<11g/dL foram utilizados para identificar anemia. Os dados sobre os conhecimentos e
as práticas das educadoras foram obtidos por entrevistas transcritas na íntegra e submetidas à
análise de conteúdo. Participaram do estudo 149 crianças de 0 a 5 anos; 86,4% freqüentavam a
creche por mais de 6 meses; 2/3 pertenciam a famílias com renda per capita <0,5 salário mínimo e
84,9% estavam cadastradas em alguma unidade de saúde da família do bairro. Mais da metade das
crianças haviam apresentado problema de saúde nos últimos 15 dias. A desnutrição foi pouco
freqüente: 2,7% das crianças apresentaram déficit de peso/idade, 2,0% déficit de altura/idade e 0,7%
déficit de peso/altura, porém a anemia foi encontrada em 43,3% das crianças. Foram entrevistadas 15
educadoras com idade média de 28 anos, todas com o segundo grau de escolaridade completo. A
maioria não tinha experiência anterior de trabalho em creche e não havia recebido nenhum
treinamento específico. Para a maioria das educadoras, desnutrição era representada por crianças
pequenas, com atraso no desenvolvimento e sempre doentes; causada por má alimentação e falta de
acompanhamento de saúde; tendo como principal conseqüência o retardo no desenvolvimento. A
anemia foi definida como "sangue fraco", crianças pálidas e hipoativas; causada por má alimentação;
tendo como conseqüência a leucemia. Estimular a alimentação e a participação nas atividades foram
as práticas relatadas para minimizar as conseqüências desses agravos. Na concepção das
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educadoras, informação, alimentação e acompanhamento de saúde são medidas fundamentais para
o controle da desnutrição e da anemia. Evidenciou-se que os conhecimentos e as práticas foram
adquiridos no dia a dia, pela vivência de cuidar de crianças na creche e em casa. Embora fossem
capazes de identificar algumas crianças com problemas nutricionais e procurassem contribuir para a
promoção da saúde, atribuíam aos profissionais e serviços de saúde a responsabilidade por tais
ações, não sendo capazes de relacionar com as condições e práticas do cuidado cotidiano na creche,
de sua competência. O estudo aponta a necessidade de se incluir conhecimentos sobre processo
saúde-doença, especialmente anemia e práticas de cuidados com as crianças, tanto na formação
inicial quanto continuada dos educadores infantis. Ao mesmo tempo indica a importância da parceria
entre unidades locais de saúde e creches para a promoção da saúde da criança.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-08112005-105750/
Nº de Classificação: 4238
MARINS, Silvia Sanches. Percepções maternas sobre a alimentação de pré-escolares que
freqüentam instituição de educação infantil. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REZENDE, Magda Andrade
RESUMO: A alimentação na fase pré-escolar constitui-se um processo complexo devido aos fatores
relacionados ao desenvolvimento próprio dessa fase e aos referentes às condições ambientais. Visto
que os hábitos alimentares adquiridos na infância tendem a se solidificar na vida adulta, é de suma
importância atitudes assertivas durante esta fase do desenvolvimento infantil, estimulando assim,
precocemente, a formação de hábitos saudáveis. Assim, é fundamental que o enfermeiro conheça as
dificuldades e atitudes das mães diante da alimentação de seus filhos, para que possa atuar de
maneira efetiva, promovendo desta forma a saúde das crianças a médio e longo prazo. Este estudo
teve como objetivo conhecer as percepções de mães sobre a alimentação de seus filhos de 3 a 6
anos que freqüentam Instituição de Educação Infantil (IEI). Trata-se de pesquisa qualitativa, utilizando
entrevistas semi-estruturadas para coleta de dados. A população deste estudo compreendeu mães
de pré-escolares matriculados em uma IEI, sendo 10 mães de crianças em período integral e 11 em
período parcial. A análise de conteúdo possibilitou a identificação de seis unidades temáticas: a
importância da alimentação da criança; como é a alimentação da criança; as estratégias utilizadas
durante as refeições; alimentação da criança na instituição; influência da IEI no hábito alimentar dos
pré-escolares e expectativas das mães referentes à alimentação. Identificou-se que a alimentação
dos pré-escolares assume grande importância para as mães, sendo que estas preocupam-se com a
qualidade e quantidade de alimentos ingeridos, além de suas conseqüências para a saúde de seus
filhos. Os fatores que influenciam na alimentação dos pré-escolares, segundo suas mães, são:
influência do ambiente familiar, influência da IEI e influência da etapa do desenvolvimento infantil,
sendo este último o grande causador das dificuldades maternas devido ao desconhecimento das
mães acerca das mudanças no comportamento alimentar próprias da fase pré-escolar. As mães
utilizam várias estratégias durante a alimentação de seus filhos: barganha, castigo, coação,
persuasão, "camuflar" ou misturar os alimentos recusados com os aceitos, as brincadeiras, a
conversa e oferecer os alimentos preferidos das crianças. As mães deste estudo desconheciam como
eram os momentos de alimentação na IEI, porém perceberam mudanças em seus filhos após estes
freqüentarem a IEI: mudança nos horários das refeições, autonomia para servir-se à mesa e
mudanças no hábito alimentar, sendo que esta última foi observada em sua maioria pelas mães de
crianças em período integral. Salienta-se que essas mudanças positivas aconteceram mesmo ao se
levar em conta que a instituição não tinha um programa de promoção da alimentação que pudesse
ser considerado plenamente adequado. As mães deste estudo esperam que haja mudanças no
hábito alimentar e na quantidade de alimentos ingeridos por seus filhos em casa. Quanto à instituição,
esperam: receber informações quanto ao cardápio e ingesta de seus filhos na instituição; que a
instituição influencie no hábito alimentar de seus filhos e uma alimentação mais nutritiva nos lanches
e mudança no horário destes. Conclui-se que deve haver maior comunicação entre as famílias e a
IEI, e esta deve amparar as mães em suas preocupações, trocando experiências e elaborando
conjuntamente com as famílias estratégias para lidar com as dificuldades. Finalmente, recomenda-se
que as instituições de educação infantil brasileiras implementem seus programas de saúde, e
especialmente os de cuidado alimentar, foco deste trabalho, e que tal implementação se dê com o
auxílio dos profissionais de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-14122005-142138/
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Nº de Classificação: 4239
DORNAUS, Maria Fernanda Pellegrino da Silva. A experiência de amamentação de um grupo de
mulheres com mamoplastia redutora e de aumento. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2005. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isilia Aparecida
RESUMO: As transformações sociais com a excessiva valorização da imagem corporal idealizada
esteticamente, em especial das mamas como símbolo da feminilidade, submete as mulheres a
procurar recursos cirúrgicos para adequar sua aparência aos padrões vigentes. A maior facilidade de
acesso às cirurgias estéticas repercute na prática assistencial e observamos um número crescente de
mulheres com mamoplastia. O objetivo deste estudo foi de compreender a experiência de
amamentação de um grupo de mulheres com mamoplastia redutora e de aumento. A pesquisa
qualitativa foi desenvolvida utilizando o modelo teórico representativo da experiência de amamentar,
"Pesando Riscos e Benefícios", elaborado por Silva (1997), e o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
para organização dos dados. Participaram do estudo 14 mulheres, sendo oito com mamoplastia
redutora e seis com implante mamário, as quais expressaram o desejo de amamentar e
apresentavam boas condições clínicas e, mãe e recém-nascido não tinham qualquer distúrbio
impeditivo à amamentação. Na ocasião das entrevistas, cerca de um mês após o nascimento, no
grupo de mulheres com mamoplastia redutora, a amamentação exclusiva foi observada em caráter de
exceção, duas mulheres desmamaram e seis estavam em aleitamento materno. As mulheres com
prótese mamária, metade estavam amamentando exclusivamente e as restantes, em aleitamento
materno. Na análise dos dados foram extraídos 16 DSC, distribuídos em quatro temas: "Opção pela
cirurgia plástica e o projeto de amamentação", "Vivenciando a prática da amamentação", "Reflexão
sobre a interface da cirurgia com o processo de amamentação" e "Conciliar o papel de mãe, nutriz e
mulher - não é fácil". Os DSC revelaram o movimento de mulheres em buscar a mamoplastia para
obtenção de maior satisfação com a imagem corporal e as ansiedades decorrentes da opção cirúrgica
que afloram na gestação ou no pós-parto ao se depararem com a prática da amamentação. Ao
vivenciarem a amamentação, as mulheres avaliaram a capacidade de produzir leite em quantidade
adequada às necessidades do filho. O complemento lácteo apareceu como benefício à mulher, sendo
uma estratégia para prolongar o período de amamentação e postergar o desmame e, por vezes,
como auxílio para recuperação dos traumas mamilares. As mulheres em sua maioria acreditam que a
mamoplastia interferiu na amamentação, observando dificuldade de ejeção e produção láctea
reduzida. As mulheres que não foram capazes de manter a amamentação exclusiva expressam
sentimento de culpa pela opção cirúrgica e procuraram garantir o vínculo com o filho e transmitir o
amor materno construindo outras estratégias. As dificuldades em amamentar foram pautadas em
questões biológicas e estruturais da glândula mamária e não em questões culturais de valorização do
corpo feminino. A crença social e dos profissionais da área da saúde que a mulher com mamoplastia
não deseja amamentar, para não comprometer o resultado estético de suas mamas obtido pela
cirurgia não se evidenciou. Perceber-se que permanece a intenção da mulher em manter sua imagem
em concordância com os padrões idealizados, projetando a possibilidade de repetir a cirurgia no
futuro.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-30052007-084709/
Nº de Classificação: 4240
SANTOS, Daniela Vivas dos. Alocação de recursos escassos em oncologia: a visão do
enfermeiro. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo e exploratório, de abordagem quantitativa,
que objetivou conhecer a participação dos enfermeiros no processo de alocação de recursos
materiais, humanos e físicos; a disponibilidade dos recursos no setor; os critérios utilizados na
alocação dos recursos escassos e na seleção de pacientes; a forma de estabelecimento dos critérios
utilizados; a conduta realizada com o paciente na falta do tratamento indicado; e as implicações
decorrentes da escassez de recursos. Foram entrevistadas 31 enfermeiras que atuavam em 10
CACONs do Município de São Paulo. Os dados foram coletados através de entrevistas e
evidenciaram os seguintes resultados: a maioria das enfermeiras participa do processo de alocação
de recursos materiais, físicos e humanos do setor, entretanto, algumas dessas participações
acontecem de maneira indireta; a maioria (67,7%) das enfermeiras vivencia a escassez de recursos
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com prejuízo à assistência prestada; o recurso humano foi identificado, pelas enfermeiras, como o de
maior carência (38,0%) e o físico como o recurso de menor carência (57,1%); o critério de alocação
de recursos escassos não foi identificado por 42,8% das enfermeiras e, o critério de objetividade
médico-científica foi o mais utilizado na seleção de pacientes (47,6%). Foi evidenciado, também, que,
os critérios utilizados na seleção de pacientes são estabelecidos pelos profissionais individualmente;
que no caso de não haver o medicamento disponível para o tratamento indicado, o paciente tem o
esquema quimioterápico trocado ou se possível, aguarda chegar o medicamento, dependendo da
previsão de chegada (52,4%); que a implicação mais freqüente decorrente da escassez de recurso,
em relação ao profissional, foi o desconforto pela possibilidade de causar algum malefício ao paciente
(39,4%) e, para o paciente, a interrupção do tratamento quimioterápico (37,1%). Este estudo, não tem
a pretensão de esgotar as questões bioéticas que permeiam o contexto apresentado, mas visa
contribuir para a compreensão dessas questões que possivelmente, envolvem a prática cotidiana de
enfermeiros e alertar para a importância de posturas mais reflexivas diante de situações de escassez
de recursos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4241
MISKO, Maira Deguer. Manejando o câncer e suas intercorrências: a família decidindo pela busca
ao atendimento de emergências para o filho. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 177 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: O câncer infantil constitui-se em um evento traumático para crianças e suas famílias. Tal
evento as coloca diante de muitos desafios, incluindo: mudanças e restrições na vida diária,
incertezas, intensos e prolongados regimes de tratamento. Acredita-se que conhecer como a família
incorpora a doença no seu cotidiano é essencial para o atendimento, quando esta procura pelo
atendimento de emergências. O presente estudo teve como objetivos compreender como a família da
criança com câncer maneja a doença e suas intercorrências em casa e como toma a decisão de levála para um atendimento de emergência. Foi utilizada a História Oral como estratégia metodológica e a
análise dos dados foi baseada no modelo teórico "Family Management Style Framework", de Knafl e
Deatrick. A partir da interpretação das narrativas de seis mães que vivenciavam o tratamento do filho
com câncer, apreendeu-se que manejá-lo em casa consiste em atividades como: monitorar o
comportamento da criança, vigiar os sintomas da doença e regular as atividades da criança,
procurando diminuir os riscos. O manejo envolve objetivos que priorizam manter-se vigilante tanto da
criança quanto dos sinais de doença, buscando preservar a sua vida com o menor sofrimento
possível. A mãe assume profunda responsabilidade para a prevenção de complicações e bem-estar
do filho. Ela vai se capacitando ao longo da doença, aprimora seus conhecimentos sobre o
diagnóstico, reações, tratamento e estratégias de cuidado, tornando-se mais segura para cuidar e
tomar decisões. A possível necessidade do atendimento de emergências é incorporada ao cotidiano
da família como um recurso para manejar a doença quando esta vai além da capacidade da mãe de
manter o controle sobre os sintomas. Entretanto, levar ao filho ao pronto-socorro é permeado por
sofrimento decorrente das incertezas que este gera. Vários motivos influenciam a decisão da mãe de
procurar por ele; porém, o objetivo final é sempre garantir o atendimento rápido, minimizando a
viabilidade de complicações e preservando a vida do filho. A família almeja conseguir controlar os
sintomas em casa, sem precisar do atendimento de emergências. Neste desejo estão incutidos o
controle da doença e a possibilidade da cura. Ajudar a mãe a desenvolver habilidades para se
fortalecer e minimizar o sofrimento decorrente das situações que causam incertezas e inseguranças
em seu cotidiano com o filho com câncer é um desafio.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4242
TAFFNER, Viviane Barrére Martin. Dilemas éticos: a percepção de enfermeiros de instituições de
medicina diagnóstica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Maria Cristiana Komatsu
RESUMO: Este estudo teve como objetivos revelar os dilemas éticos do cotidiano de enfermeiros de
instituições de medicina diagnóstica, e o que consideram na tomada de decisão frente a esses
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dilemas. Para compreender o vivencial desses enfermeiros nesse contexto, optei pela abordagem
qualitativa, vertente fenomenológica, segundo a modalidade "estrutura do fenômeno situado". Foram
realizadas nove entrevistas com duas questões norteadoras: "Em seu cotidiano, você identifica
situações que envolvam dilemas éticos? Fale sobre a sua vivência." e "Frente a um dilema ético, o
que você leva em consideração para a tomada de decisão?" Após a descrição dos discursos, foi
realizada a análise ideográfica, a partir da qual surgiram sete temas: "(Não) Reconhecimento da
existência de dilemas éticos"; "Falta de autonomia profissional"; "(Des) Valorização profissional";
"Fatores envolvidos na tomada de decisão"; "Humanização no relacionamento com a equipe e com o
cliente"; "Postura ética" e "Valorização da dimensão técnica". Com a análise nomotética realizada
posteriormente, buscou-se revelar as convergências e divergências das unidades de significado
interpretadas, com o intuito de perceber a estrutura geral do fenômeno. Com as proposições foi
possível desvelar que em Medicina Diagnóstica, os dilemas éticos são percebidos como situações
desencadeadas pelo cliente, família, profissionais e instituição. As enfermeiras tomam decisões
através da participação de todos os envolvidos na situação, ponderando o custo-benefício de uma
ação para o cliente, agindo de forma humanizada, através de suas crenças, respeitando a hierarquia
institucional e procurando respaldo médico quando sentem insegurança. A decisão para mudar uma
rotina só é tomada quando existem recursos no trabalho. Cumprir normas e condutas da empresa,
ser imparcial e humana com a equipe de enfermagem e cliente e ver o que é certo e errado para
tomar a posição correta diante de uma determinada situação ética, também são fatores considerados
na tomada de decisão.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-17112006-101802/
Nº de Classificação: 4243
LUCCHESE, Roselma. A enfermagem psiquiátrica e saúde mental: a necessária constituição de
competências na formação e na prática do enfermeiro. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2005. 278 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Atualmente, vários estudos são encontrados na área de enfermagem psiquiátrica e saúde
mental que descrevem o descompasso entre o ensino e a prática da enfermagem psiquiátrica e
saúde mental e desses com as políticas nacionais de saúde mental. Este cenário é um dos fatores
que colabora para a formação de profissionais acríticos e pouco atuantes politicamente dentro de um
contexto de Reforma Psiquiátrica. Acresce-se o fato de estarmos inseridos em uma sociedade pósmoderna, em constante transformação, na qual as tradicionais práticas educativas já não sustentam
ações para atender as necessidades contemporâneas. A percepção de que os professores ao
formularem seus planos e objetivos, para o ensino, acreditam que estão formando enfermeiros
competentes para a prática assistencial em saúde mental, conforme os princípios da Reforma
Psiquiátrica, porém, sem definição do referencial pedagógico que sustente este processo ensinoaprendizagem, motivou este estudo que teve por finalidade confrontar o referencial da pedagogia das
competências com o referencial pedagógico dos educadores, sujeitos da pesquisa. Os objetivos
foram os de analisar a representação dos sujeitos da pesquisa (docentes e enfermeiros de campo)
sobre competência; identificar os conhecimentos necessários e as habilidades que devem ser
desenvolvidas pelo enfermeiro para a construção das competências; identificar limites e
possibilidades para a construção de competências, para o ensino da prática de enfermagem
psiquiátrica e saúde mental. Os elementos teóricos que fundamentaram esta investigação teve como
base a "pedagogia das competências" e o referencial teórico-filosófico do materialismo históricodialético. Para conhecimento do objeto foram definidas as categorias analíticas práxis e relações
sociais de produção. A coleta de dados realizou-se a partir de grupos focais com os sujeitos da
pesquisa (docentes e enfermeiros de campo) e a análise se baseou na técnica de análise de
discurso. Foram identificadas as categorias empíricas "Competência: saber administrar uma situação
complexa"; "Competência e a mobilização de recursos pessoais e do meio" e "Agir com
competência". A investigação revelou que os enfermeiros têm diversas compreensões sobre
competência, mas também, aproximam-se do conceito pedagógico de competência (mobilização de
recursos pessoais e do meio para agir eficazmente em um determinado contexto). Os depoentes
revelaram uma insatisfação com o modelo pedagógico aplicado na formação geral do enfermeiro e
estão num processo de mobilização, de busca de outros modelos. Não conseguiram superar os
paradigmas tradicionais, mas, estão em movimento. Pode-se afirmar que o ensino de enfermagem
psiquiátrica e de saúde mental não vem formando para competência; embora alguns discursos já
incorporem as novas tendências pedagógicas. Sugere-se que a superação das contradições
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identificadas no processo passe pela adoção de um modelo fundamentado nos pressupostos da
pedagogia das competências.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-17112006-111354/
Nº de Classificação: 4244
COSTA, Annette Souza Silva Martins da. A construção do saber da enfermeira na equipe
interdisciplinar de serviços de atenção psicossocial. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2005. 116 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: O presente estudo tem por objetivos identificar os conhecimentos adquiridos pela
enfermeira em sua formação acadêmica, viabilizando a sua prática nos serviços de atenção
psicossocial, identificar os conhecimentos por ela apreendidos no cotidiano dos serviços junto à
equipe de saúde mental, compreender a articulação de suas ações com as dos demais profissionais
da equipe, bem como analisar os componentes que configuram o seu saber no trabalho em equipe.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa fundamentada no referencial teórico-metodológico do
Materialismo Histórico e Dialético, uma vez que seus pressupostos possibilitam olhar para o
fenômeno, dado o caráter histórico, processual e de transformação da prática da enfermeira e de seu
saber no contexto de serviços de atenção psicossocial. Para o conhecimento do objeto de estudo,
foram estabelecidas como balizas as categorias analíticas práxis e interdisciplinaridade. Os cenários
do estudo foram três Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM) da rede pública do
município de Belo Horizonte - MG, que constituem campos de estágio e/ou de extensão da disciplina
enfermagem psiquiátrica da Escola de Enfermagem da UFMG. A coleta de dados constou de
entrevistas semi-estruturadas com sete enfermeiras que atuam em cada um desses locais. Para a
análise, foi utilizada a técnica de Análise do Discurso. Nesse percurso, revelaram-se temas que
possibilitaram o reconhecimento de três categorias empíricas: o trabalho em equipe interdisciplinar,
que se configurou como um espaço de saber partilhado e de troca; a identidade profissional da
enfermeira, evidenciando-se a indefinição de seu papel e também a afirmação da especificidade pela
supervisão de enfermagem e pelo saber clínico; saber/fazer, configurando uma prática assistencial
que transita, de modo contraditório, entre a formação acadêmica e as novas propostas que se
apresentam nos serviços de atenção psicossocial. A superação dar-se-á a partir da afirmação da
especificidade profissional, mas expandindo-a e recompondo-a em novas bases teóricas e práticas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-23102006-133952/
Nº de Classificação: 4245
SALLES, Mariana Moraes. Internação em hospital psiquiátrico: o (des)caminho para vivência do
cotidiano e da inserção social. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005.
233 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: A inquietação inicial deste estudo se refere à decorrência/percepção de um ciclo de
reinternações dos pacientes, que contradiz a Reforma Psiquiátrica em implementação no país e aos
pressupostos da Reabilitação Psicossocial. Para entender este fenômeno, procurou-se analisar o
cotidiano do doente no período entre internações em um hospital psiquiátrico, a trajetória percorrida
por essas pessoas, como conseguiram organizar suas ocupações, sua forma de tratamento, sua vida.
Para realizar esta análise foi necessária uma revisão teórica sobre a constituição histórica das
práticas em saúde mental, sobre o significado do manicômio para a sociedade e para o paciente. Foi
utilizada a metodologia qualitativa e optou-se por fundamentar esta investigação no conceito de
cotidiano da autora Agnes Heller, que realiza uma análise crítica do real, oferecendo um alicerce para
o conhecimento da atividade prática social dos sujeitos históricos concretos. A concepção de
cotidiano de Heller fundamenta-se na proposta dialética marxista, que pressupõe que nada que existe
é eterno, absoluto; a vida humana está sujeita a transformações, está em constante mudança e
construção. Assim, ao empregar os conceitos de cotidiano de Heller, para fundamentar teoricamente
esta pesquisa, fez-se uma aproximação ao referencial do materialismo histórico-dialético. Como
categoria analítica, nesta investigação, foi utilizado o conceito de Reabilitação Psicossocial, que
representa um conjunto de meios, programas e serviços, que procura facilitar a vida de pessoas com
transtornos mentais, pretendendo maximizar oportunidades de recuperação de indivíduos e minimizar
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os efeitos desabilitantes da cronificação das doenças (Pitta, 2001). A pesquisa foi desenvolvida num
hospital psiquiátrico da cidade de São Paulo, a partir de entrevistas com pacientes e seus familiares.
Foi possível perceber que mesmo quando o paciente não está internado, muitas vezes, ele continua a
ser excluído. Se a ideologia manicomial está instaurada na sociedade, ela ultrapassa os muros do
manicômio, passa a ser concretizada nas relações do paciente mesmo quando ele está fora da
internação, na comunidade. Porém, constatou-se no cotidiano da população entrevistada, que o
doente mental, tanto é considerado como perigoso e incapaz - sendo excluído - como, por outro lado,
busca formas de se inserir na sociedade a partir do convívio com a família e das atividades que
realiza. Observando o cotidiano desta população com uma lupa, nas pequenas coisas da vida, é
possível perceber ocupações que são produção de sentido, e se desvela um cotidiano que pulsa para
construir uma vida neste mundo compartilhado, procurando a produção de alternativas. Transformar a
vida cotidiana e mudar as visões de mundo caminha junto, entrelaçado. Da mesma forma que é no
cotidiano que se absorvem valores e uma visão de mundo, se muda a visão de mundo, o cotidiano se
transforma; o inverso também pode acontecer, quando o cotidiano muda, a visão de mundo se
transforma.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4246
KRETLY, Vanda. Construção e validação do conteúdo de um programa de prevenção de lesão
músculo-esquelético no esporte: um estudo Delphi. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2005. 118 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Introdução: Os fatores desencadeantes de lesões no esporte são de interesse dos
profissionais que atuam com os praticantes de atividades físicas e esportivas. Um programa
preventivo pode conscientizar não apenas o atleta, mas também os profissionais que trabalham com
esporte, da importância de minimizar e evitar essas lesões, permitindo o retorno do atleta ao seu
treinamento, e mesmo ao seu cotidiano, em um menor prazo e em melhores condições físicas.
Objetivos: Construir e validar o conteúdo de um programa de prevenção de lesões músculoesqueléticas em atletas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa Marechal Mário Ary Pires
(COTP). Verificar a ocorrência de lesões segundo os segmentos corpóreos mais atingidos e as
modalidades esportivas, identificar na literatura nacional e internacional quais ações são
recomendadas e desenvolvidas para a prevenção de lesão e validar por meio da técnica Delphi junto
aos técnicos de Esporte, as ações propostas no programa de prevenção de lesão músculoesquelética. Método: Estudo do tipo exploratório descritivo e longitudinal, que utilizou as técnicas de
estudo de caso, Delphi e análise de conteúdo. Resultados: As lesões músculo-esqueléticas que
ocorreram em maior freqüência nos atletas do COTP acometeram joelho (40,7%), ombro (16,3%) e
tornozelo (16,3%); as modalidades esportivas praticadas, nas quais identificou-se maior freqüência de
lesão músculo-esquelética foram: atletismo (24,5%), futebol (17,2%), handebol (11,0%) e voleibol
(11,0%). As ações validadas pelos juízes para o programa de prevenção de lesão músculoesquelética foram: Preparação física adequada ao nível de competição; Conscientização e
determinação do atleta; Estabelecimento de métodos de treinamento físico-tático; Provimento de
equipamentos adequados ao esporte; Realização de exercícios específicos da modalidade;
Assistência da equipe de saúde: Palestras sobre prevenção de lesão no esporte; Orientação sobre
alimentação, sono e repouso; Manutenção do equilíbrio emocional do atleta; Conhecimento,
habilidade e ética do técnico. Conclusões: A participação do enfermeiro nas atividades de prevenção
apareceu como apoio às atividades do técnico e conseqüentemente ao desempenho do atleta por
meio de ações predominantemente educativas. A atuação do enfermeiro no esporte está diretamente
relacionada à promoção à saúde e manutenção do bem estar do atleta. Assim, suas intervenções
contribuem com resultados práticos e positivos para a atividade do atleta, sendo que para tanto, são
necessários a observação, o questionamento, e o adequado relacionamento de dados, com vista à
solução de problemas significativos para o atleta em seu campo de ação.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4247
SANTOS, Carlos Eduardo dos. Compreendendo as expectativas em um curso de graduação em
enfermagem: o olhar discente e docente. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 83 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: Este estudo objetiva desvelar, segundo a percepção de professores e alunos as suas
expectativas frente a um Curso de Graduação em Enfermagem de uma universidade particular da
cidade de São Paulo, tendo como referencial de análise a fenomenologia social de Alfred Schütz.
Através da obtenção dos discursos e de suas respectivas análises, evidenciaram-se os motivos para
e os motivos por que dos docentes e discentes. Assim, foram nominadas duas categorias dos motivos
para dos docentes que foram: "O aprendizado" e "O perfil do egresso"; no que concerne aos motivos
por que se revelaram duas categorias que foram denominadas de: "As competências" e "Atuação
pedagógica". Para os discentes os motivos para categorizados são "O aprendizado" e "O intento" e os
motivos por que "O Curso"; "O caminho" e "O professor". O fenômeno foi desvelado e foi possível
compreender o tipo vivido dos docentes e discentes. Sendo que o tipo vivido docente de enfermagem
é aquele que tem como expectativa um aluno com capacidades técnicas e científicas a serem
desenvolvidas, e, para tanto, é necessário que este supere suas próprias dificuldades para o
aprendizado, para ser um profissional capaz de planejar os recursos materiais, humanos, com ênfase
em educação continuada, informação e possa desenvolver a capacidade de aprender por si, e, que
ele possa exercer a sua cidadania. Para este intento há um projeto pedagógico de curso que contém
um perfil de egresso, baseado, este, nas competências e habilidades específicas. Na expectativa do
discente ingressante no Curso de Enfermagem, o seu tipo vivido é aquele que vem em busca de
conhecimentos técnicos e científicos para poder aplicá-los no cuidado humano, tendo assim,
oportunidades de inserir-se no mercado de trabalho e vivenciam o seu momento no Curso como
tendo uma base de tudo, tentando encontrar um caminho que já se vislumbra, quer seja na sua
atuação no setor público ou privado. Percebem o professor com experiências profissionais e
capacidades técnicas e científicas que auxiliam na sua aprendizagem. Esse estudo promoveu
reflexões sobre as expectativas de ambos os grupos que serão levadas a ambos para melhorar e
qualificar o processo ensino-aprendizagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-25042007-095857/
Nº de Classificação: 4248
OLIVEIRA, Celina Camilo de. Práticas dos profissionais das equipes de saúde da família
voltadas para mulheres em situação de violência sexual: uma abordagem de gênero. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Programa Interunidades, 2005. 208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Este é um estudo qualitativo que tem como objeto as práticas dos profissionais das
equipes de saúde da família no atendimento à mulheres que sofrem violência sexual. Para tanto, os
objetivos do estudo foram: analisar a visão de mulher e de homem dos membros da equipe de saúde
da família, identificar a percepção desses profissionais sobre a violência sexual contra a mulher e
analisar suas práticas ao atenderem mulheres em situação de violência sexual. Seu suporte teórico metodológico são os estudos de gênero e violência de gênero. O sofrimento das mulheres que vivem
em situação de violência sexual, somado ao alto índice de violência contra a mulher, determina a
necessidade de estudos que tomem as práticas dos profissionais de saúde como objeto, em especial,
daqueles que por estarem nos serviços de atenção básica estão mais próximos da vida das famílias.
O estudo foi realizado com integrantes de várias equipes do Programa de Saúde da Família de
diversos municípios do Estado de Minas Gerais. Os dados foram coletados por meio de uma Oficina
de Trabalho onde foram discutidos dois temas: “Homem e Mulher no mesmo barco" e “A prática no
PSF com mulheres em situação de violência sexual”. Para a análise dos dados coletados, foram
utilizados elementos dos pressupostos teóricos e metodológicos de Bourdieu e Minayo. Os resultados
mostram que apesar da violência sexual contra a mulher encontrar-se caracterizada como um
problema de saúde ainda não há uma repercussão efetiva ao nível do atendimento nas unidades
básicas de saúde. O estudo indica que as dificuldades dos profissionais de saúde poderão ser
superadas através de uma preparação específica de todos os membros das equipes do PSF. Mostra,
também, que a experiência com oficinas constitui-se em um método apropriado para coleta de dados
podendo, inclusive, potencializar a atuação dos profissionais de saúde da atenção básica.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4249
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OKANO, Helena Isuzu Horibe. Levantamento do custo do processo admissional de técnico de
enfermagem de um hospital de ensino. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: Este estudo teve como objetivo contribuir para a gestão de custo do processo admissional
de técnicos de enfermagem do HU-USP pelo mapeamaneto e mensuramento do custo direto das
principais atividades desse processo. O processo admissional foi dividido em seis subprocessos:
planejamento, recrutamento, seleção, contratação, treinamento admissional e alocação na unidade.
Trata-se de um estudo exploratório descritivo na modalidade de estudo de caso, realizado no Serviço
de Apoio Educacional do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Para a coleta de
dados foram utilizados dois instrumentos: planilha de registro de atividades dos subprocessos, dos
profissionais envolvidos, do tempo despendido e o material utilizado e planilha de cálculo de custos
de atividades do processo. Para calcular o custo de cada atividade foi utilizado o custo direto da mãode-obra de todo profissional envolvido e dos materiais consumidos. Os resultados mostraram que o
tempo total despendido pelos profissionais no processo foi de 14.509,2 minutos, que corresponde a
aproximadamente 242 horas de trabalho. O custo total direto do processo admissional foi R$
6.359,90, e o subprocesso seleção foi o que mais consumiu recurso com R$ 3.416,40 representando
a 53,72% do total. Cada candidato contratado custou R$ 635,99.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4250
FOLLADOR, Nádia Nasser. O custo direto do Programa de Treinamento em Ressuscitação
Cardiopulmonar em um hospital universitário. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2005. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: O presente estudo teve por objetivo mapear o processo de treinamento compartilhado em
ressuscitação cardiopulmonar para técnicos e auxiliares de enfermagem da UTI e Semi Intensiva de
Adulto do HU-USP e aferir os custos diretos das principais atividades do processo. Trata-se de um
estudo exploratório, retrospectivo, de levantamento documental, nos moldes de estudo de caso. Para
a coleta de dados, foram elaboradas duas planilhas: de controle das atividades e de cálculo de custo
de cada atividade do processo. Seus resultados mostraram que o custo direto total do programa de
treinamento em ressuscitação cardiopulmonar foi de R$ 9.081,44. O custo direto com pessoal
representou 96,74% e com material 3,26%. No subprocesso planejamento do treinamento, o
enfermeiro instrutor-assistencial teve o maior custo direto do pessoal com 62,04%. Os custos diretos
relacionados com o material utilizado foram maiores, também, no subprocesso planejamento do
treinamento, representando 63,73%. O custo total por treinando foi de R$ 206,40.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4251
ROSA, Caroline Aparecida de. Serviço Residencial: possibilidades e limites no processo de
desinstitucionalização. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 240 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi compreender a articulação existente entre um serviço
residencial do município de Santo André e a proposta conceitual de desinstitucionalização. Para
tanto, buscou-se identificar e analisar: as concepções sobre serviço residencial na visão dos atores
que vivenciam e constróem o dia-a-dia deste serviço; as variáveis estruturais e organizacionais do
serviço residencial e os componentes do dia-a-dia dos moradores. Optou-se pela pesquisa qualitativa
de acordo com a natureza empírica dos dados e da escolha dos instrumentos para abordagem
técnica do trabalho de campo e análise dos resultados. Os dados foram analisados à luz do conceito
de desinstitucionalização. Valendo-se dos temas emergentes foram elaboradas três categorias
empíricas: concepções sobre serviço residencial; variáveis estruturais e organizacionais do serviço
residencial e dia-a-dia dos moradores do serviço residencial. A análise final orientou-se para a
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compreensão das possibilidades e limites produzidos pelo serviço residencial do município de Santo
André no processo de desinstitucionalização.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4252
SOUZA, Juliana Nery de. Estresse e coping em idosos com doença de Alzheimer. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: A avaliação do potencial de risco de um evento estressor, bem como a elaboração de
estratégias de enfrentamento depende, fundamentalmente, da função cognitiva do indivíduo.
Considerando o déficit cognitivo presente em idosos com Doença de Alzheimer (DA), este estudo
teve por objetivo verificar a intensidade de estresse e o estilo de coping predominantemente utilizado
por eles. Para isto, foram aplicadas escalas de avaliação dos indicadores de estresse (Lista de
sintomas de estresse, Escala Cornell de depressão, IDATE-traço), além de um instrumento que
acessa o estilo de coping utilizado pelo indivíduo (Inventário de coping de Jalowiec) em dois grupos
de idosos, sendo 30 composto por um grupo controle com idosos cognitivamente saudáveis e, outro
com 30 indivíduos portadores de DA leve. Embora tanto os idosos com demência, como os
cognitivamente saudáveis tenham apresentado estatisticamente a mesma intensidade de estresse, as
características qualitativas, referentes à sintomatologia desta síndrome, refletiram uma disposição de
apreensão e confronto ao evento estressor no grupo controle, e de fuga e resignação no grupo DA.
Com relação ao estilo de coping, embora não tenha havido diferença significativa entre os grupos
(p=0.124), observou-se um predomínio do estilo de coping focado na emoção no grupo DA e focado
no problema no grupo controle. Além disso, observou-se que quanto melhor o desempenho cognitivo
dos idosos com DA, maior a tendência em utilizar estratégias de coping focadas no problema
(p=0.0074). Assim, parece que embora haja uma tendência, nos idosos com DA, a eleger estratégias
de enfrentamento evasivas e de controle emocional, em detrimento da tentativa de solucionar o
problema ou minimizar suas conseqüências, a estratégia de coping utilizada irá depender do
desempenho cognitivo apresentado pelo indivíduo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-22032006-170117/
Nº de Classificação: 4253
MACHADO, Andréa Gomes. Sintomas de depressão e hábitos de vida em pacientes portadores
de hipertensão arterial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: Observa-se, atualmente, muitas discussões sobre as doenças crônicas e sua relação com
a esfera das emoções, porém poucos estudos exploram a relação entre Hipertensão Arterial (HA) e
Depressão. Objetivos: avaliar a presença de sintomas de depressão em pacientes hipertensos;
investigar a correlação entre níveis pressóricos e depressão; associar os sintomas de depressão com
hábitos, tais como alcoolismo e tabagismo, além da obesidade – considerados fatores de risco para
HA. Metodologia: entrevista (com aplicação de inventário de Beck, teste de Fagerström e teste de
CAGE) com 67 pacientes de um ambulatório situado na zona sul da cidade de São Paulo.
Resultados: foi obtido um percentual de 27,3% de prevalência para sintomas depressivos nos
pacientes hipertensos; 11,9% do grupo era fumante e 14,3% era dependente de álcool. Desses
pacientes, 24% apresentou algum nível de anormalidade para IMC (índice de massa corpórea). Foi
possível concluir que não houve correlação entre intensidade de sintomas de depressão e níveis
pressóricos, e não houve associação entre a depressão e a dependência da nicotina. O mesmo
ocorreu entre depressão e álcool. Já em relação ao IMC foi possível observar uma associação entre
escores de depressão e níveis de obesidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15052007-143023/
Nº de Classificação: 4254
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ABUCHAIM, Erika de Sá Vieira. Vivenciando a amamentação e a sexualidade na maternidade:
dividindo-se entre ser mãe e mulher. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2005. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isilia Aparecida
RESUMO: A interface entre a amamentação e a sexualidade feminina é um aspecto de suma
importância na vida das Mulheres/ Nutrizes, mas pouco conhecido pelos profissionais que as
assistem. Buscou-se, portanto, investigar como essa vivência se dá segundo a ótica dessas
mulheres. Este estudo, tomando como princípio norteador o modelo teórico Pesando Riscos e
Benefícios (Silva, 1997), teve como objetivos: Compreender o significado consciente da interface da
sexualidade e da amamentação para as mulheres que vivenciam este processo e Compreender a
maneira como a dimensão atribuída ao significado da interface da sexualidade e da amamentação
manifesta-se nas formas de ação para as mulheres em relação à amamentação ou à sexualidade.
Utilizou-se como referenciais teórico e metodológico o Interacionismo Simbólico e a Teoria
Fundamentada nos Dados, respectivamente para análise dos dados, que foram obtidos por meio de
13 entrevistas realizadas com mulheres, residentes no município de São Paulo, que estavam
amamentando ou que já tivessem passado por essa experiência. Dos resultados emergiram três
fenômenos: Sentindo que o corpo mudou/ Assumindo novos papéis e Não podendo estar inteira na
relação que possibilitaram a identificação do fenômeno central: DIVIDINDO-SE ENTRE SER MÃE E
MULHER, representativo do processo investigado. O estudo revelou que para essas mulheres, a
experiência de amamentar e sua interface com a sexualidade se dá vivenciando a sexualidade na
maternidade, quando por meio de um movimento constante de divisão entre os papéis de Ser Mãe e
Mulher busca mediar a amamentação e sua vida sexual, procurando conciliar essas novas funções
com os demais papéis por ela desempenhado; deixando claro, no entanto, que para as mulheres
deste estudo, nessa fase de suas vidas a prioridade é a criança e seus cuidados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-01122005-132140/
Nº de Classificação: 4255
MARTINES, Wânia Regina Veiga. Compreendendo o processo de sofrimento no trabalho do
agente comunitário de saúde no Programa de Saúde da Família. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: A pesquisa, de natureza qualitativa, teve como núcleo de interesse investigativo as
representações e as significações que um grupo de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)
possuem a respeito das vulnerabilidades para o sofrimento no trabalho a que estão expostos, assim
como as próprias manifestações deste sofrimento ao desempenharem suas ações profissionais no
Programa de Saúde da Família (PSF). Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada com um grupo de 12 ACSs de uma Unidade Básica de Saúde na cidade de São Paulo ,
que tem exclusivamente como modelo assistencial o PSF. O material obtido foi analisado à luz do
referencial teórico-metodológico da hermenêutica, que atende perfeitamente à finalidade de utilizá-la
como instrumental interpretativo da linguagem e de identificação do significado do discurso. A base
teórica da psicodinâmica do trabalho também foi empregada na análise do material obtido, com vistas
a sustentar teoricamente os argumentos referentes especificamente ao sofrimento no trabalho. As
questões, que se concentraram no significado de ser Agente Comunitário de Saúde e na percepção
da organização do trabalho, conduziram à construção de grandes núcleos temáticos: a) Análise de
vulnerabilidades no trabalho, configuradas a partir da significação que o ACS confere à sua profissão;
b) Análise da compreensão do sofrimento referido, configurada a partir da significação que o ACS
confere à sua profissão; c) Análise de vulnerabilidades no trabalho, configuradas a partir da
representação que o ACS constrói em torno da organização do trabalho; d) Análise da compreensão
do sofrimento referido, configurada a partir da representação que o ACS constrói em torno da
organização do trabalho. Os elementos enumerados validam a existência de uma importante
vulnerabilidade ao sofrimento no trabalho, em razão da tendência do ACS em assumir também as
deficiências inerentes ao Programa, ora por falta de preparo e suporte técnico continuado, ora por
dificuldades de acesso da população que traduzem as limitações próprias da rede do Sistema Único
de Saúde (SUS) local, face ao conjunto de inovações a que o PSF propõe e não conclui, tendo este
profissional pouca perspectiva de rearranjo dos ingredientes constitutivos da organização do trabalho,
já que depende de fatores alheios a seu espectro de alcance. No entanto, observou-se,
concomitantemente a existência de mecanismos intrapsíquicos no ACS, relacionados à estrutura da
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personalidade, que amplificam, na instância do trabalho, a vulnerabilidade e a respectiva vivência do
sofrimento, sobretudo, apoiadas na construção da ideação idealizada da prática profissional.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4256
VIEIRA, Cintia Adriana. Depressão: experiência de pessoas que a vivenciam na pós-modernidade.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2005. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MACHADO, Ana Lúcia
RESUMO: A sociedade contemporânea alcançou muitas conquistas com a ciência e a tecnologia,
porém o número de pessoas com doença mental aumenta a cada ano. A depressão é o tema deste
estudo, pois trata-se de uma doença incapacitante que traz prejuízos à pessoa, à família e à
sociedade por afetar milhões de pessoas em todo o mundo. O objetivo do trabalho foi compreender e
descrever a experiência da pessoa com depressão. A coleta de dados foi realizada em um Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade de São Paulo, por meio de entrevistas utilizando-se como
referencial metodológico a História Oral de Vida. Participaram do estudo seis colaboradoras. Os
dados foram analisados, de acordo com a análise de conteúdo e para a interpretação foram usados
os princípios teóricos das Ciências Humanas e Sociais. A depressão é uma doença vivenciada
historicamente e, por isso, os resultados foram divididos em três categorias, compreendendo a
experiência vivida dentro da história de vida, com passado, presente e futuro, quando vislumbrada
pelas colaboradoras. O passado é narrado como sofrido, doloroso e pesado, fatos marcantes são
trazidos à tona e sinalizados pelas colaboradoras em conjunto, como se unindo, aglutinando e
acumulando, como uma pesada carga a ser carregada. No presente, a depressão toma todo o
espaço e engloba a vida de uma forma que ela se torna apenas pano de fundo. O viver com os
sintomas, as tentativas de suicídio, a busca pela etiologia e o tratamento realizado fazem parte dessa
categoria. A probabilidade de um futuro possível é vislumbrada por algumas colaboradoras, que já
conseguem enxergar uma tênue luz no fim desse túnel escuro da depressão. Este estudo possibilitou
compreender que as pessoas têm vida, projeto e necessidades diferentes e que o projeto terapêutico
e o cuidado desempenhado pelo enfermeiro devem ser dirigidos para atender à sua singularidade no
mundo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-07022006-084532/
Nº de Classificação: 4257
PEREIRA, Sandra Valéria Martins. Análise da implementação de uma abordagem de cuidar de
enfermagem junto à mulher no ciclo gravídico-puerperal: uma aproximação do modelo de Orem,
sistemas de classificação da prática de enfermagem e as diretrizes de humanização do parto.
Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2004. 502 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACHION, Maria Márcia
RESUMO: A humanização da assistência obstétrica tem sido prioridade no país. Os princípios são a
qualidade da assistência, atendimento à cidadania e resgate ao protagonismo da mulher no processo
de gestação e parturição, que são congruentes às premissas da Teoria Geral de Orem, cujo conceito
central é o autocuidado apoiado nos princípios de ajuda, práxis e liberdade humana. A
implementação de tecnologias de cuidar cientificamente aceitas, além de contribuir com a
humanização do cuidado aumenta a visibilidade da enfermagem junto á equipe multidisciplinar de
saúde. Desenvolvemos um estudo de caso clínico, tipo antes e depois, quase experimental, junto a
uma mulher primípara, que foi acompanhada durante seis meses do ciclo gravídico-puerperal de
baixo risco (janeiro a julho/2004), a partir da 36ª semana gestacional, numa maternidade segura do
interior do estado de Goiás. Objetivamos analisar os resultados alcançados pela mulher ao longo da
assistência de enfermagem á luz da Teoria geral de Orem, dos princípios de humanização e dos
Sistemas de classificação da prática de enfermagem (North American Nursing Diagnosis AssociationNANDA; Nursing Interventions Classification - NIC; Nursing Outcomes Classification - NOC) em
relação às diretrizes das políticas públicas de humanização do pré-natal e nascimento. O método de
coleta de dados foi o Processo de Enfermagem fundamentado na Teoria Geral de Orem, que
abrangeu a avaliação da agência do autocuidado e autocuidado dependente da mulher, identificação
dos Diagnósticos de Enfermagem (DE) da taxonomia II da NANDA e avaliação dos resultados de
enfermagem segundo a NOC. Conclusão: foram realizadas 28 Consultas de Enfermagem. A agência

196
inicial de autocuidado da mulher no pré-natal era de plena capacidade cognitiva e motora para o
autocuidado, porém apresentava diferentes déficits do conhecimento sobre gravidez, amamentação e
parto humanizado, que culminaram em DE de Conhecimento deficiente (diferentes graus e assuntos)
relacionados principalmente à falta de experiência e informação adequada (gravidez, parturição e
amamentação). Além de Nutrição desequilibrada para mais que as necessidades, Crescimento
desproporcional, Risco para amamentação ineficaz e outros relacionados aos desconfortos do
terceiro trimestre gestacional. O conhecimento evoluiu sob diferentes formas: moderado sobre
gravidez, limitado sobre amamentação e variável (moderado-extensivo) sobre o parto humanizado.
No final do pré-natal os padrões do Programa de humanização do pré-natal e nascimento e os
passos 1 e 8 do Programa Maternidade Segura foram alcançados quase que em sua totalidade. A
saúde materna e a vitalidade fetal se mantiveram dentro dos parâmetros esperados, com desvio
discreto do peso materno. As medidas de promoção do aleitamento materno precisaram ser
reforçadas no puerpério. A mulher demonstrou comportamento de auto-ajuda e de confiança durante
o parto que evoluiu para cesárea por distócia. Predominou os DE de Dor, Ansiedade e Mobilidade
física prejudicada. As categorias da Organização Mundial de Saúde para humanização do parto
foram alcançadas em quase sua totalidade. No puerpério predominou o DE Conhecimento deficiente
(cuidados com o bebê e anticoncepção). Após implementação do sistema de cuidados de apoio e
educação, a mulher participou efetivamente no autocuidado, alcançando quase que integralmente as
diretrizes das políticas de humanização do pré-natal e nascimento. Finalmente alcançou os Dez
passos de sucesso para o aleitamento materno, amamentando exclusivamente ao seio por seis
meses mesmo trabalhando fora.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=33
Nº de Classificação: 4258
RÊGO, Maria Aparecida Barbosa. Educação para a saúde como estratégia de intervenção de
enfermagem junto às pessoas portadoras de diabetes. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2004. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKATANI, Adélia Yaeko Kyosen
RESUMO: Enquanto enfermeira do Programa Saúde da Família percebemos que os portadores de
diabetes, do município de Nova Aurora-GO, não conseguiram reduzir seus níveis glicêmicos, mesmo
recebendo orientações educacionais. Para o enfrentamento deste problema desenvolvemos esta
pesquisa com objetivos de: analisar um processo de educação para a saúde junto a portadores de
diabetes utilizando uma aproximação entre os pressupostos teóricos de Paulo Freire e metodológicos
do Arco de Maguerez adaptado por Bordenave e Pereira e analisar os resultados de hemoglobina
glicada antes e após a implementação do plano educativo. Trata-se de uma pesquisa ação com
abordagem quanti-qualitativa. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Goiás. Participaram dezenove pessoas da ação educativa e dezessete do
teste de hemoglobina glicada, todas portadoras de diabetes que assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido e foram informados acerca da proposta de intervenção. Realizou-se a ação
educativa em seis encontros. A dosagem de hemoglobina glicada ocorreu no início da ação educativa
e cinco meses após o término da mesma. Os resultados deste exame foram analisados mediante
teste T de Student. As falas do grupo durante o processo educativo foram gravadas e analisadas de
acordo com
Laurence Bardin. Na observação da realidade as categorias emergentes se
relacionavam à alimentação, ao enfrentamento e aos sentimentos de êxito e frustração frente à
doença. Os temas dieta, hipoglicemia/hiperglicemia e a fisiopatologia do DM foram eleitos como
pontos-chave a serem teorizados. Na etapa de teorização da dieta surgiram as categorias:
dependência do profissional de saúde e autonomia / independência para a escolha de seus
alimentos. Para os temas hipo/hiperglicemia, as categorias focavam a abordagem educacional e
libertadora e o domínio cognitivo que detinham acerca destes temas. A partir da teorização da
fisiopatologia do DM, as categorias evidenciadas foram: a ausência de conhecimento e o
conhecimento em nível do senso comum. Observaram-se mudanças dos sujeitos na fase de
hipóteses de solução, quando construíram cartazes educativos que evidenciavam duas categorias:
medidas preventivas de promoção da saúde específicas para o grupo e promoção da saúde e
diagnóstico precoce direcionado à comunidade. A aplicação à realidade foi efetivada mediante relatos
dos portadores de DM quanto às mudanças em suas habilidades e atitudes e o alcance da autonomia
e independência conquistadas por meio do domínio de conhecimentos. As ações resultantes da
prática educacional foram: construção de material educativo que possibilitou compartilhar saberes
com o grupo e a comunidade; a capacidade de estabelecer associação de seus conhecimentos
prévios aos conhecimentos científicos adquiridos durante a intervenção educacional; mudanças nas
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habilidades e atitudes de enfrentamento da doença, além da mudança nos hábitos alimentares.
Quanto aos resultados referentes a hemoglobina glicada o test "t" mostra diferença estatisticamente
significativa, com diminuição dos níveis plasmáticos do elemento dosado. A presente pesquisa
evidenciou: que a ação educativa foi capaz de contribuir para a construção de conhecimentos
significativos para o alcance da autonomia e independência dos portadores de DM frente a seu
problema de saúde e diminuição no índice de hemoglogina glicada.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4259
AZEVEDO, Jane Mary Rosa. O Serviço de Triagem do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Goiás: promovendo o acolhimento e reorganização institucional. Goiânia. Universidade
Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2004. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Maria Alves
RESUMO: O Serviço de Triagem do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás foi
implantado em 1998, com o intuito de atender de forma mais organizada e humana, os usuários que
procuravam a unidade para solução de seus problemas de saúde. O objetivo geral deste estudo foi
discutir o Serviço de Triagem resultante da reorganização institucional que busca atender
necessidades individuais e que se insere na política vigente de saúde. Optou-se pela pesquisa de
natureza descritiva com abordagem qualitativa do tipo Estudo de Caso, para tratar o assunto. Os
sujeitos do estudo foram constituídos por gestores estaduais e municipais (4), gerentes do Hospital
das Clínicas (3), usuários atendidos no Serviço de Triagem/HC (66) e integrantes da equipe do
Serviço de Triagem (12). Para a coleta de dados, realizada pela pesquisadora, utilizou-se como
instrumento a entrevista semi-estruturada. O projeto foi desenvolvido após a sua aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa Humana Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Goiás. Os dados encontrados foram agrupados conforme a semelhança dos significados das
percepções dos entrevistados e organizados em categorias de análise. Foram estabelecidas quatro
categorias: a) Serviço de Triagem e a operacionalização do SUS, que discutiu seus princípios e
diretrizes; b) Percepções dos gestores e equipe do Serviço de Triagem, que abordaram aspectos
relacionados com o Serviço de Triagem; c) Estratégias que contribuem para o redirecionamento do
SUS, que trabalhou as recomendações dos entrevistados para uma melhoria no sistema de saúde; e
d) Percepções dos usuários quanto ao atendimento recebido no Serviço de Triagem - HC. Concluiuse que o Serviço de Triagem, tal como ora implementado trabalha na linha do acolhimento
preconizada pelo Ministério da Saúde, mas precisa melhorar a resolutividade. Além disto, contempla
os princípios e diretrizes do SUS, que a satisfação do usuário está relacionada com as características
facilitadoras do atendimento e com a qualidade do serviço prestado. Considera-se que a
responsabilidade, vínculo , abordagem dos utentes em todo o processo de recuperação, resolução e
integração ao sistema de saúde são práticas assistenciais que devem ser desenvolvidas pelo serviço.
Recomenda-se a implantação de uma unidade da rede básica próxima ao HC, para o primeiro
atendimento de emergência, com o intuito de melhorar a resolutividade principalmente no serviço de
emergência da instituição. Pensar hoje um novo sistema de saúde, no qual o cliente é o centro de
toda atenção, constitui-se num novo paradigma, no qual estar-se-ia investindo no objeto saúde e não
na doença.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4260
BORGES, Ida Kuroki. Representações sociais de DST/AIDS para adolescentes de uma
instituição abrigo com experiência pregressa de vida nas ruas da cidade [de] Goiânia. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2004. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEDEIROS, Marcelo
RESUMO: Os adolescentes em situação de rua apresentam maior vulnerabilidade às DST/HIV/AIDS,
por conviverem com a violência, tráfico de drogas e exploração sexual inerentes ao universo das ruas
e, também devido às dificuldades de assimilação de informações sobre o assunto e acesso aos
serviços de saúde. Estes aspectos foram aprofundados com base no conhecimento produzido por
diversas áreas quanto aos aspectos da sexualidade, vulnerabilidade e exposição para as DST/AIDS
de adolescentes abrigados com experiência pregressa de vida nas ruas. O objetivo geral do estudo
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foi identificar e analisar as representações sociais da prevenção DST/HIV/AIDS por um grupo de
adolescentes com experiência de vida nas ruas que vivem em uma instituição abrigo na cidade de
Goiãnia. Fundamentamos a investigação na abordagem social da pesquisa qualitativa em saúde
tendo, como princípio metodológico, as representações sociais. Os dados foram coletados por meio
da entrevista semi-estruturada junto a um grupo de adolescentes de ambos os sexos abrigados e
observação participante anotadas em diário de campo. O tratamento dos dados baseia-se na
modalidade temática da análise de conteúdo. Identificamos três categorias temáticas: os
adolescentes e o conhecimento para as DST/HIV/AIDS, prevenção e sexualidade, através das quais
verificamos que a AIDS é mais conhecida entre eles em detrimento de outras DST. Na suas
concepções, a AIDS aparece como incurável levando fatalmente à morte. Apesar de saberem dos
riscos, não utilizam dos meios de prevenção. Os fatores de riscos ligados à crença de onipotência,
desinformação, o uso abusivo de drogas injetáveis ou não, dificuldade de acesso aos preservativos,
faz com que diminua o limiar da percepção de riscos, e, consequentemente a adoção de proteção. O
conhecimento da sexualidade é restrito às modificações físicas e biológicas, não sabendo como lidar
com o corpo, nas fases de seu desenvolvimento físico, afetivo, sexual e social. Pela irregularidade
com que iniciam a vida sexual, fazem com que, de alguma maneira, haja limitação no modo de se
prevenirem contra as DST. Estes resultados nos levam a considerar a responsabilidade de
extendermos nossas atividades além dos limites da academia contribuindo, assim, com as Politicas
Públicas através de convênios mantidos com organizações governamentais ou não, no sentido de,
num esforço conjunto traçarmos projetos efetivos de intervenções para esta população ainda
desconhecida, dentro de seu contexto histórico, por grande parte da sociedade.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4261
GODOY, Maria Tereza Hagen de. Análise da produção científica sobre a utilização de atividades
grupais no trabalho do enfermeiro no Brasil: 1980 a 2003. Goiânia. Universidade Federal de
Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2004. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUNARI, Denize Bouttelet
RESUMO: Dentre as diversas atividades do enfermeiro, muitas estão organizadas a partir do contexto
grupal. A própria natureza do trabalho da enfermagem facilita que o grupo seja um recurso para
muitas de suas ações. Essas observações aliadas ao estudo dos grupos, sua natureza e aplicação no
campo da enfermagem nos remeteu a uma constatação de que não havia nenhum estudo
sistematizado, no Brasil, que nos desse parâmetro para compreender como o enfermeiro tem
utilizado esse recurso. Assim, traçamos como objetivo geral deste estudo analisar a produção
científica sobre a utilização da atividade grupal relacionada ao trabalho do enfermeiro, no período de
1980 a 2003, nos periódicos nacionais da área de enfermagem. Para o alcance dos objetivos
propostos realizamos um estudo descritivo e exploratório por meio de uma pesquisa bibliográfica, em
periódicos nacionais de enfermagem. A coleta de dados foi guiada por um protocolo de registro, onde
identificamos 151 artigos que foram analisados quanto à expansão desse conhecimento ao longo do
período estudado, as diversas situações em que o grupo é utilizado nas atividades do enfermeiro e a
ocorrência dessa produção nos diversos periódicos. A análise qualitativa dos dados foi realizada a
partir de categorias definidas a priori: O grupo como recurso na assistência que inclui estudos que
trabalharam com os diversos níveis de assistência (24,5%) - Enfermagem e grupo: produção de
conhecimento que inclui estudos do desenvolvimento de conhecimentos sobre o tema (58,9%) e O
grupo na formação de recursos humanos que inclui estudos que utilizaram o grupo na formação de
recursos humanos e como recurso didático pedagógico (16,6%). Esse estudo nos permitiu constatar a
expansão da utilização desse recurso pelo enfermeiro ao longo dos anos, o que nos levou a concluir
que esse profissional acredita no grupo como ferramenta para a implementação das várias ações que
realiza. A riqueza e a potencialidade das atividades grupais para o desenvolvimento das inúmeras
intervenções que fazem parte do cotidiano do trabalho do enfermeiro, seja no campo assistencial, no
ensino ou na pesquisa foi evidenciada pela variedade de estudos que usam essa estratégia. O
recorte que utilizamos nos deu a possibilidade de olharmos para os dados através de uma sistemática
que, certamente, não retrata a única maneira de analisá-los, nem foi esgotada nessa investigação. Ao
término desse estudo vislumbramos desdobramentos para futuros trabalhos que contam com a
vantagem de termos em mãos um banco de dados sobre o tema que nos permite outras
aproximações analíticas. Acreditamos que, através do levantamento que fizemos, estamos
contribuindo com o desenvolvimento do trabalho de grupo pelos enfermeiros, pois conseguimos
englobar um universo diversificado e extenso dessa produção pela enfermagem abarcando a grande
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maioria das especialidades que trabalham com esta ferramenta e que o material catalogado e
descrito por nós, será uma fonte de consulta bibliográfica sobre o tema.

Acesso ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=26
Nº de Classificação: 4262
DAMACENO, Ariadna Pires. Acidentes ocupacionais com material biológico: a percepção do
profissional acidentado. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2005.
123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Milca Severino
RESUMO: Os acidentes ocupacionais envolvendo material biológico podem trazer conseqüências
físicas e psicológicas para o profissional acidentado. Muitos profissionais costumam menosprezar
esse tipo de acidente não adotando as medidas preventivas recomendadas para os procedimentos
que representam riscos para sua saúde. Nosso objetivo foi relatar a percepção e a compreensão dos
profissionais acerca do contexto envolvido no acidente com material biológico incluindo os
sentimentos experienciados, reações e condutas adotadas. A pesquisa foi desenvolvida dentro dos
pressupostos da pesquisa qualitativa e os dados analisados de acordo com a técnica de análise de
conteúdo. Os dados foram coletados por meio de questionários aplicados aos profissionais de saúde
vinculados a uma instituição de assistência a saúde, posteriormente, por meio de uma entrevista
restrita aos profissionais acidentados de uma unidade de referência em atendimento de urgência e
emergência da cidade de Goiânia. Inicialmente 382 profissionais de saúde responderam a um
questionário para identificar aqueles que tiveram algum acidente, 39 dos profissionais acidentados
participaram da entrevista abordando aspectos relacionados aos acidentes. As principais causas
mencionadas para os acidentes foram: descuido, não adoção das medidas de prevenção, gravidade
dos pacientes atendidos, pressa em função da sobrecarga de trabalho e deficiências relacionadas
aos materiais, equipamentos e estrutura. Entre os sentimentos experienciados destacam:
insegurança, medo da infecção, preocupação com a família, raiva e, até mesmo, tranqüilidade.
Praticamente metade dos profissionais declarou que o acidente não trouxe nenhuma conseqüência
para suas vidas, os demais informaram que proporcionou aprendizagem e amadurecimento. Todos os
profissionais informaram ter conhecimento dos riscos relacionados aos acidentes embora
identificadas várias condutas inadequadas nas exposições descritas. 18 profissionais notificaram
todos os acidentes sofridos, 12 nunca os notificaram e 9 notificaram apenas os considerados mais
graves. Muitos manifestaram dificuldade em especificar os equipamentos de proteção utilizados no
dia do acidente, principalmente, pelo tempo decorrido desde o fato até a data da pesquisa. A
percepção dos profissionais sobre este fenômeno é bastante diversificada considerando-se o mesmo
tipo de acidente. Os dados apontam para a necessidade de auto-valorização da saúde do
trabalhador, bem como de programas dirigidos para a melhoria da segurança ocupacional.

Acesso ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=34
Nº de Classificação: 4263
BORGES, Cristiane José. Avaliação de ações educativas em saúde com grupos de gestantes:
estudo comparativo entre Unidade Saúde da Família e Unidade Básica de Saúde. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2005. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ana Luiza Lima
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo principal avaliar a implementação da atividade
educativa junto a grupos de gestantes desenvolvidos na Unidade Saúde da Família e Unidade Básica
de Saúde. Adotou-se como população alvo grupos de educação em saúde compostos por: gestantes,
educadores, auxiliares, acompanhantes, assim como, a contextualização do ambiente em que se
realizavam os encontros. Para a coleta de dados foram utilizados planilha, formulário e diário de
campo. A metodologia foi dividida em seis fases: análise documental do conteúdo programático;
identificação das gestantes; identificação dos educadores; registro das tecnologias educativas,
metodologias didático-pedagógicas e dinâmica do grupo; registro das avaliações verbais dos sujeitos
e categorização dos resultados. Nos resultados foram descritos: os sujeitos do estudo (Quem são as
gestantes? Quem são os educadores?), a dinâmica de funcionamento do grupo, dinâmica das
relações interpessoais, a participação da equipe na educação em saúde e registro das avaliações
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verbais dos sujeitos envolvidos na atividade educativa em estrutura de grupo. O estudo possibilitou
considerar que as ações educativas realizadas com grupos de gestantes na Unidade Saúde da
Família e Unidade Básica de Saúde apresentaram diferenças, o que nos leva a concluir que os
profissionais, em especial da Unidade Saúde da Família, que é um modelo de reorientação do
sistema de saúde, necessitam rever suas práticas educativas desenvolvidas junto a grupos de
gestantes.

Acesso ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=31
Nº de Classificação: 4264
NEVES, Zilah Cândida Pereira das. Higienização das mãos entre profissionais de saúde de uma
unidade de terapia intensiva neonatal: o impacto de estratégias de incentivo à adesão. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2005. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
SOUZA, Adenícia Custódia Silva e
RESUMO: A maioria das infecções hospitalares de origem exógena pode ser prevenida por meio da
higienização das mãos, entretanto é baixa a adesão a esta prática nos Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde. Os recém nascidos possuem características que favorecem o
desenvolvimento de infecções e estão relacionadas com maior gravidade dos processos infecciosos.
O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do uso de diferentes estratégias de incentivo à
higienização das mãos de profissionais de saúde de uma UTI neonatal de um hospital de referência
materno-infantil da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás. Trata-se de um estudo de
intervenção não controlada, denominada antes-depois, no qual o indivíduo atua como seu próprio
controle. Os dados foram coletados por dez auxiliares de pesquisa, por meio de observação
utilizando-se um check list para o registro da higienização de mãos pelos profissionais ao
desempenhar procedimentos nos períodos, anterior, durante e posterior à introdução das estratégias
de incentivo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do hospital e os sujeitos assinaram um
termo de consentimento, solicitado ao término do período da coleta de dados. A duração da
observação para o estudo foi de seis meses, de novembro de 2003 a maio de 2004, sendo dois
meses iniciais para diagnóstico situacional, os dois meses seguintes corresponderam ao período de
implementação das estratégias e dois meses de acompanhamento. Utilizamos três estratégias de
incentivo que foram construídas com o apoio e participação da equipe de profissionais da instituição:
paródias que foram gravadas em CD e divulgadas pelo setor de radiofonia, frases divulgadas por este
mesmo setor e também de forma impressa e cartazes estilizados. A estrutura física e de recursos
materiais para a higienização das mãos, atendia às recomendações para a unidade. Na adesão
global, os percentuais foram semelhantes antes (62,2%) e após (61,6%) a execução de
procedimentos. Houve aumento da adesão durante e após as estratégias de incentivo, após a
execução dos procedimentos. O fisioterapeuta teve a maior adesão e o técnico de laboratório a
menor. A categoria de auxiliar/ técnico de enfermagem apresentou a maior adesão a higienização de
mãos após a execução dos procedimentos e durante (p=0,02) e após (p=0,03) a aplicação das
estratégias de incentivo. Os procedimentos que obtiveram maior adesão foram: preparo de
medicamentos (89,6%), seguido de outros que aumentam o risco de contato do profissional com
sangue e secreções; aspiração orotraqueal ou endotraqueal (78,1%), passagem de sonda orogástrica
(78,1%) e procedimentos de fisioterapia (75,3%). Entre os turnos a maior adesão ocorreu no matutino
(40,5%), seguido pelo vespertino (34,1%). A adesão ao álcool glicerinado ou gel a 70% foi baixa,
(2,6%) antes e (1,7%) após a execução dos procedimentos. O impacto das estratégias na adesão a
lavagem de mãos foi pequeno e o estudo sinaliza uma maior preocupação dos profissionais com o
risco individual. Consideramos necessário investir em abordagens que valorizem as crenças, valores
e princípios dos profissionais na busca de práticas mais seguras e duradouras.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=43
Nº de Classificação: 4265
SALLES, Eunice Pereira de. Qualidade de vida do auxiliar e técnico de enfermagem em UTIs.
Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2005. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRASIL, Virginia Visconde
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RESUMO: A velocidade nas mudanças que têm ocorrido no mundo globalizado tem interferido na
Qualidade de Vida (QV) da maioria das pessoas e tendem a influenciar no seu desempenho como
trabalhador. Aquelas que têm como objeto de trabalho o cuidado ao ser humano, em especial, podem
ser afetadas e ter a qualidade de seu atendimento comprometida. Este estudo teve por objetivo
avaliar a qualidade de vida dos auxiliares e técnicos de enfermagem em UTIs. Trata-se de um estudo
descritivo e exploratório realizado em UTIs de quatro hospitais públicos de Goiânia-GO. Participaram
deste estudo 125 Auxiliares e Técnicos de Enfermagem que responderam ao questionário elaborado
pela OMS denominado WHOQOL-100, composto de seis domínios: Físico, Psicológico, de
Independência, Relações Sociais, Ambiente, Espiritualidade/Religião/Crenças Pessoais. Os
resultados foram codificados e digitados no programa estatístico SPSS, versão 11, sendo aplicados
os testes da mediana, de Kruskal-Wallis H e de Jonckheere-Terpstra. Os sujeitos são na maioria do
sexo feminino, adulto-jovens, casados, com dois filhos, católicos, são técnicos de enfermagem, com
mais de dois empregos e trabalham há mais de cinco anos em UTIs. A análise do comportamento dos
escores dos domínios do WHOQOL-100 revelou que quase todos apresentaram média acima do
ponto médio (12). A mais alta média do escore foi obtida pelo Domínio
Espiritualidade/Religiosidade/Crenças Pessoais (17,18), seguida do Domínio Nível de Independência
(16,53), do Domínio Relações Pessoais (14,85), do Domínio Psicológico (14,55), do Domínio Físico
(13,55) e do Domínio Ambiente (11,95). As respostas às questões que avaliaram a Qualidade de Vida
Geral obtiveram escore médio de 14,27. O escore obtido pelo Domínio Ambiente foi influenciado pela
insatisfação com a situação financeira, preocupação com segurança física e com os meios de
transporte. Consideraram-se satisfeitos com o ambiente do lar e com suas oportunidades de adquirir
novas habilidades e informações. As manifestações de dor e desconforto físico colaboraram para
redução da média do escore do Domínio Físico, mas não prejudicou a quantidade de energia para as
atividades diárias nem a qualidade do sono. Os católicos consideraram-se mais preocupados com a
dor e desconforto físico que os evangélicos. Na avaliação do Domínio Psicológico a auto-estima e
aparência física foram positivamente determinantes. As mulheres tiveram escores mais altos que os
homens em relação aos pensamentos positivos. No Domínio Relações Sociais destacaram-se a
satisfação com o apoio familiar e dos amigos, bem como com a atividade sexual, principalmente
dentre os casados. O fato de não terem dificuldades para locomoção, não depender de medicação e
tratamentos bem como a satisfação com a capacidade para o trabalho influenciaram para aumentar a
média do escore do Domínio Nível de Independência. Observou-se que quanto maior o tempo de
serviço nas UTIs, maior a capacidade para o trabalho. O alto escore atribuído pelos entrevistados ao
Domínio Espiritualidade/Religião/Crenças Pessoais, revela a intensidade com que as crenças
pessoais e a espiritualidade dão sentido à vida e forças para enfrentar as dificuldades cotidianas. Os
evangélicos apresentaram escores superiores aos dos católicos. Os resultados da pesquisa retratam
a insatisfação com a realidade local em relação às condições de segurança física, com os meios de
transporte e enfatizam a urgente necessidade de melhoria salarial. O bom relacionamento
interpessoal do grupo, a sua capacidade para o trabalho, a auto-estima e a fé como elemento
essencial na sua vida, parecem ter impulsionado o resultado positivo das médias dos domínios.
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MELO, Dulcelene de Sousa. Adesão dos enfermeiros às precauções padrão à luz do modelo de
crenças em saúde. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2005. 191
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Adenícia Custódia Silva
TIPPLE, Anaclara Veiga Ferreira
RESUMO: Estudo qualitativo desenvolvido em um hospital público geral de grande porte de GoiâniaGo. Teve como objetivo analisar a adesão dos enfermeiros às precauções padrão (PP) à luz do
modelo de crenças em saúde (MCS), de Rosenstock (1974). Os dados foram coletados por meio de
entrevista, com roteiro semi-estruturado, e conforme preconizado pela técnica de incidentes críticos
(TIC). O instrumento foi validado por juizes seguido do pré-teste. Foram observados os aspectos
ético-legais da pesquisa. Fizeram parte do estudo 82 enfermeiros, dos 90 eleitos, que estavam em
atividade assistencial direta ao paciente ou atuavam nos setores: de higienização hospitalar,
reprocessamento de roupas e materiais odonto-médico-hospitalares. Procedemos a análise de
conteúdo dos dados conforme a TIC. As dimensões do MCS foram utilizadas como categorias prévias
de análise. Obtivemos 139 incidentes críticos, sendo que 66 foram positivos e 73 negativos, de
acordo com a polaridade referida. Destes, 131 situações remetiam às dimensões do modelo de
crenças em saúde: 74 (56,5%) eram relacionadas à suscetibilidade percebida; 17 (13,0%) aos
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benefícios percebidos e 40 (30,5%) às barreiras percebidas. Os incidentes críticos relatados,
predominantemente, relacionavam-se às situações de exposição ocupacional a material biológico. O
uso de barreiras protetoras foi a PP que obteve maior freqüência de indicação. A negação da
suscetibilidade foi observada pelo não uso das barreiras protetoras, no manuseio inadequado de
perfurocortante e não adesão às PP, relacionadas ao paciente portador de patógeno multi-resistente.
A moderada suscetibilidade percebida associou-se à adesão parcial às PP no atendimento a
pacientes com maior complexidade nos cuidados assistenciais. Estes comportamentos adotados
sinalizam limitada percepção da necessidade de intervenção nos cuidados pós-exposição
ocupacional, priorizando o atendimento às necessidades dos pacientes. A alta suscetibilidade
percebida foi observada nas situações de atendimento ao paciente sob suspeita ou com diagnóstico
de infecção por patógenos de importância epidemiológica, e àquelas relacionadas à responsabilidade
do enfermeiro, nesta particularidade da assistência. A severidade percebida foi evidenciada somente
nos comportamentos e conseqüências dos incidentes críticos relatados, nos momentos de pósexposição ocupacional, expressa em sentimentos, alterações psicossomáticas e experiência de
infecção. Os benefícios percebidos emergiram, sobretudo, dos incidentes críticos positivos, com
enfoque no uso das barreiras protetoras, que foram compreendidas como estratégia de proteção,
ratificando a segurança na execução dos procedimentos. As barreiras percebidas foram: falta de
preparo do profissional, falta de material de consumo e permanente, número insuficiente de
profissionais, estrutura física inadequada, atendimento a pacientes em situações de
urgência/emergência, fatores psicossociais e falta de fluxo para o atendimento ao profissional em
situação de pós-exposição a material biológico; que poderiam ser minimizadas com a organização do
Serviço de Assistência à Saúde, pois se constituíram em impedimentos para a adesão às precauções
padrão, embora, os enfermeiros apresentassem adequada percepção da suscetibilidade e benefícios.
Verificamos que, as dimensões do modelo de crenças em saúde, elucidaram a adesão dos
enfermeiros às PP, sugerindo que empreendimentos devam ser feitos para melhor instrumentalizá-los
para a tomada e modalidade de ação, no cotidiano da assistência, que priorize a segurança dos
sujeitos envolvidos, nesse processo.
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MONTEIRO, Valéria de Oliveira. Um diálogo com crianças sobre o alcoolismo: a abordagem
freiriana no trabalho educativo da enfermeira no labocriase. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 166 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: A educação dialógica em saúde, com escolares, sobre as questões do alcoolismo, no
espaço do laboratório de criatividade e sensibilidade (labocriase) foi investigada para identificar, nas
marcas discursivas desse grupo, as bases da negociação da aprendizagem social no espaço do
labocriase; resgatar o conteúdo emocional das enunciações dialógicas, reveladoras das experiências
e vivências com o tema alcoolismo nesse espaço; e, discutir os limites e possibilidades da
aprendizagem social sobre o alcoolismo. A dialogicidade freiriana no ato educativo dialógico e a
concepção vigotskyana de desenvolvimento infantil como resultado da aprendizagem social foram os
pilares teóricos do estudo. Para responder as questões norteadoras - a) Qual é a problemática do
alcoolismo enunciada pelos escolares, no espaço do labocriase, reveladores de suas interações
sociais? b) Que aspectos do senso comum contribuíram e vêm contribuindo para a aprendizagem
social do escolar sobre o alcoolismo? c) Como as experiências e vivências do escolar são mediadas
no espaço interativo, dialógico e plural do labocriase? As dinâmicas de criatividade e sensibilidade do
método criativo e sensível foram realizadas em cinco encontros, com um grupo fixo de oito a dez
crianças, entre oito e dez anos de idade, de um CIEP do Município de Niterói. Os resultados
apontaram para a tese de que o labocriase, como espaço de aprendizagem social, apresenta-se
como uma zona de desenvolvimento proximal, já que reúne condições logísticas que favorecem a
interatividade, a dialogicidade e a pluralidade inerente a educação dialógica freiriana.
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SILVA, Irene de Jesus. Infecção do sítio cirúrgico: uma contribuição de enfermagem à prevenção.
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003.
131 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
RESUMO: O estudo teve como objetivos determinar a incidência das infecções do sítio cirúrgico (ISC)
na Clínica Cirúrgica de Abdome, do Hospital Público Ofir Loyola (HOL), no Estado do Pará, descrever
os casos de ISC e identificar os fatores de risco relacionados a essas infecções. Metodologia: Tratase de um estudo descritivo de corte seccional, que acompanhou um grupo de pacientes submetidos à
cirurgia, no período de maio a outubro de 2002. A amostra foi constituída de 105 sujeitos
correspondeu a 35,4% da população. A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: a primeira, na
internação, com dados coletados de paciente e do prontuário; a segunda etapa ocorreu no
ambulatório, durante a retirada de pontos. Após teste piloto e aplicação do instrumento, os dados
foram analisados estatisticamente, agrupados em banco de dados software Epi-Info, versão 6.04. Os
resultados, organizados em tabelas e gráficos, no programa Microsoft Excel 2000. A significância das
variáveis foi verificada através do teste Qui-Quadrado, nível alfa igual a 0,05. Concluiu-se que na
amostra pesquisada, a incidência no período foi de 33,33% de ISC, nas topografias; 62,86% do sítio
incisional profundo; 25,71% de órgão ou cavidade; 11,43% do sítio incisional superficial. Os fatores
de risco significantes para a ISC foram: a idade em 85,57% dos casos, a classificação das cirurgias
por potencial de contaminação, 51,72% nas contaminadas, cirurgias com mais de duas horas em
50% dos entrevistados, uso de sonda vesical e nutrição parenteral, em 38,27% e 69,23%
respectivamente. Detectou-se no retorno a incidência de 19,39% de ISC em 51,72% dos casos,
manifestadas entre o oitavo e o décimo quinto dia, após alta. O estudo mostrou necessidade de
investimento em pessoal, intensificação nas medidas educativas. Vigilância pós-alta, para obter
dados mais fidedignos sobre o atendimento prestado.
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OLIVEIRA, Lilian Felippe Duarte de. Saberes e práticas das enfermeiras sobre o corpo do cliente
ostomizado. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2003. 172 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: Esta investigação trata dos saberes e práticas das enfermeiras sobre o corpo do cliente
ostomizado. Questões de pesquisa: Quais os saberes e as práticas das enfermeiras sobre o corpo do
cliente ostomizado? Como o discurso das enfermeiras expressa suas atitudes e seus
comportamentos relativos ao corpo do cliente ostomizado? Objetivos: descrever saberes e práticas
das enfermeiras sobre o corpo do cliente ostomizado; e analisar atitudes e comportamentos das
enfermeiras relativos ao corpo do cliente ostomizado. O estudo, com abordagem quanti–qualitativa
junto a 25 enfermeiras, adotou a entrevista tratada com método de associações de conteúdos;
associação livre de palavras e questionário de perfil sócioprofissional tratados com estatística
descritiva. A análise das categorias empíricas baseadas nas dimensões do corpo, do afeto e da
prática mostrou que as concepções das enfermeiras sobre o corpo ostomizado conseqüente/resultante contrapõem-se às do corpo - anatômico/escultural, gerando sentimentos de
choque, nojo e repulsa pela mudança do local de eliminação, agravados pelo descontrole e odor de
seus efluentes. Corpo frágil, doente, um corpo modificado que necessita de tratamento. Essa
construção paradoxal das idéias das enfermeiras, relativas ao pensamento de repulsa-necessidade–
de-ajuda, implica numa ultrapassagem dos sentidos como o tato, visão e olfato. Cuidar de clientes
ostomizados implica em buscar forças para prosseguir cuidando. É no plano das experiências de
cuidar dos clientes que as enfermeiras adquirem um saber-cuidar inerente às ações delas e, também,
às ações dos clientes, algumas vezes facilitado pelo apoio de enfermeiras mais experientes. O
cuidado de enfermagem à pessoa portadora de ostomia é um processo que implica em mudanças de
hábitos de vida, de percepção, pois ele envolve valores culturais, a sensibilidade e a própria condição
dos sujeitos. A repulsa inicial cede espaço a um chamamento ético que as mobiliza na direção do
alcance de uma expressividade profissional que se contrapõe ao nojo, a repulsa pelo corpo
indesejável. Por conseguinte, cuidar do corpo do cliente ostomizado pode ser traduzido como cuidar
de uma pessoa que tem um corpo para o saber da enfermagem.
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AMORIM, Wellington Mendonça de. A reconfiguração da primeira escola de enfermagem
brasileira: a missão de Maria de Castro Pamphiro, 1937-1949. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 218 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARREIRA, Ieda de Alencar
RESUMO: Este estudo, de natureza histórico-social, trata do processo de reconfiguração da atual
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, resultante da redistribuição de poder simbólico no campo da
educação e saúde, ocorrido entre 1937 e 1949. Os objetivos da pesquisa foram: descrever as
circunstâncias do processo de reconfiguração da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras
do Serviço de Assistência a Psicopatas do Distrito Federal; analisar a relação de força entre os
agentes médicos psiquiatras e sanitaristas e enfermeiras diplomadas durante o processo de
reconfiguração da Escola de Enfermeiros e Enfermeiras; discutir as implicações desta reconfiguração
para o posicionamento da Escola no campo da educação em enfermagem. O estudo fundamentou-se
teoricamente no pensamento de Pierre Bourdieu e na análise de documentos escritos. Os resultados
da pesquisa evidenciaram três fases: a primeira foi caracterizada pela luta em prol da reorganização
da Escola no período que se inicia em 1937, a Reforma Capanema no MES e termina em 1942, ano
da reorganização da EPEE, segundo a visão dos psiquiatras e sanitaristas; a segunda corresponde à
vigência do modelo idealizado pelos sanitaristas para a Escola, de 1943 a 1945; a terceira é
constituída pelo desenvolvimento de uma estratégia de reorganização informal da Escola, de
natureza administrativa, pedagógica e simbólica, que terminou por reconfigurá-la, transformando-a
em um estabelecimento de ensino de enfermagem moderna, detentora da especialização em
psiquiatria mediante a elevações do seu padrão de ensino, o que foi oficializado pela Lei 775/49.
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OLARIO, Patrícia da Silva. A fixação do tubo orotraqueal: uma questão no cuidado de
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2004. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: Esta pesquisa é do tipo descrito, com abordagem qualitativa. O objetivo deste estudo é a
fixação do tubo orotraqueal pela improvisação na prática do cuidado de enfermagem. Os objetivos
são: Identificar os motivos que levam a fixação do tubo orotraqueal, de forma improvisada, ainda que
haja recursos apropriados ao cuidado; analisar as estratégias utilizadas pela equipe para fixação do
tubo orotraqueal que denotam improvisação no cuidado; discutir as implicações da improvisação na
fixação do TOT pra o cuidado e a arte do cuidar na enfermagem. Os sujeitos do estudo são os
membros da equipe de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva de um hospital público do
Rio de Janeiro. Para a coleta de dados foram utilizadas a observação direta e a entrevista semiestruturada. A análise foi realizada através da aplicação das técnicas de análise de conteúdo. Os
resultados foram agrupados em duas grandes categorias: A improvisação na prática diária do cuidado
de enfermagem e a fixação do tubo orotraqueal: Parte integrante no cuidado de enfermagem e
divididos em subcategorias: Entre as justificativas da improvisação no cuidado e o risco próprio do
ato; improvisação a decisão de fazer e estratégias na realização do cuidado. Como principais
resultados foi possível evidenciar que a improvisação não é por si só danosa quanto os princípios
científicos são respeitados e os principais motivos para a incorporação do improviso na prática do
cuidado são: o costume na realização da técnica de forma improvisada e a falta de treinamento
efetivo da equipe. Com base nos dados coletados foi possível elaborar uma proposta para realização
da técnica de fixação do tubo orotraqueal respeitando-se os princípios científicos.

Nº de Classificação: 4272
CARVALHO, Regina de Oliveira. Convivendo com a diferença: luta simbólica no espaço do cuidado
de enfermagem mediante a convivência com transgêneros travestis. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 190 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
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RESUMO: O estudo evoca as distribuições e diferenças que se colocam em face da cultura de
gênero masculino dominante no espaço do cuidado. Analisa o movimento das relações estabelecidas
mediante a convivência de transgêneros travestis e não transgêneros na hospitalização e a
configuração da luta simbólica travada nesse espaço a ponto de discutir seus efeitos para a
(re)orientação da pragmática da enfermagem em termos de assistência, ensino e pesquisa na
perspectiva de uma ciência do cuidado. Com abordagem qualitativa e utilizando a observação de
campo, os sujeitos do estudo, considerados como agentes da luta simbólica, submeteram-se à
entrevista semi-estruturada, o que permitiu com base no referencial teórico de Bourdieu levantar as
categorias empíricas à luz dos habitus dos transgêneros e da correspondência de campos de cultura
e subculturas do gênero masculino. O atendimento da necessidade de conforto dos sujeitos do
estudo requer da enfermagem um cuidado de qualidade expressiva, quando se faz necessário
conjugar subjetividade e objetividade como complementação e não oposição . A diferença e a
expressão dessa diferença nos corpos possibilitou um outro olhar sobre o cuidado de enfermagem o
se considerar a manifestação simbólica de subjetividades e de poder.
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NASCIMENTO, Wilma Gonçalves do. Hospital Central do Exército: a inserção das primeiras
enfermeiras civis diplomadas: (1956-1959). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Maria da Luz Barbosa
RESUMO: Estudo histórico-social cujo objeto é a inserção de enfermeiras civis diplomadas o Hospital
Central do Exército (HCE) no período de 1956 a 1959. E como objetivos: descrever a configuração da
equipe de enfermagem do HCE antes da contratação das enfermeiras civis diplomadas; analisar as
circunstâncias que favoreceram a inserção das enfermeiras civis diplomadas no HCE; discutir o
processo de inserção das enfermeiras civis diplomadas no HCE, no período de 1956 a 1959. O
estudo considerou os conceitos do sociólogo alemão Norbert Elias, relacionados ao processo
civilizador, entendido como uma lenta e prolongada construção do próprio homem, e as relações de
prestígio e poder determinados nas sociedades e que unem os 'estabelecidos' e os 'outsiders'.
Destacaram-se na narrativa dos fatos, as razões da criação do HCE, o contexto político do período, a
luta das Escolas e da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) pela criação do arcabouço
jurídico legal em defesa da categoria e a inauguração do Pavilhão Marechal Ferreira do Amaral
(PMFA), considerado 'espelho' do Hospital, e deveria refletir o que houvesse de melhor em
instalações, equipamentos e material humano para acompanhar o avanço observado em outros
hospitais. Essa inauguração foi o ensejo necessário à contratação de pessoal tecnicamente
qualificado para prestar assistência à clientela. O processo de inserção das enfermeiras civis deu-se
gradativamente, possibilitando aos militares aceitação do 'novo' e o cumprimento das leis, e às
integrantes da Enfermagem a difusão do habitus adquirido nas Escolas em que se graduaram.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: Estudo sobre a Representação Social da velhice e as suas implicações no cuidado de si.
Os objetivos foram: Identificar as representações sociais do idoso sobre a velhice; analisar as
implicações dessas representações nas opções dos cuidados de si e; discutir as implicações dessas
representações no que concerne ao conceito de cuidado relacional e no cuidado de si. O referencial
teórico foi o das Representações Sociais segundo Serge Moscovici e Denise Jodelet. A produção de
dados se deu através de entrevista semidiretiva, da livre associação de idéias e, também, foi
realizado um levantamento sócio demográfico dos idosos do Programa de Geriatria e Gerontologia e
dos idosos do Programa Médico de Família de Niterói- Módulo da Grota, sujeitos do estudo. A análise
dos dados provenientes da entrevista se deu através do software Alceste e a dos dados provenientes
da livre associação de idéias foi feita a partir da categorização temática, segundo Bardin. As
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representações sociais dos idosos se estruturaram a partir do gênero. Na velhice, os homens se
voltam para o espaço doméstico, tornando-se mais dependentes do cuidado de alguém, são
coadjuvantes no cuidado de si. As mulheres na velhice voltam-se para o espaço público e vislumbram
novas possibilidades de cuidado, sendo protagonistas do cuidado de si. As representações sociais
dos idosos mostraram que para cuidar do idoso, de forma integral, atendendo-o nas suas
necessidades e desejos, há que se considerar, além do biológico, a relação interpessoal, pautada na
dialogicidade e a intersubjetividade inerente às relações entre os sujeitos - que cuida (enfermeiro) e o
que participa do cuidado (cliente /idoso).

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/eean_d/SelmaPetraChavesSa.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4275 [ Lilacs ID 450149 ]
WOLFF, Leila Regina. Representações sociais de mulheres sobre assistência no trabalho de
parto e parto. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2004. 198 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
RESUMO: A pesquisa teve como objeto de estudo as representações das mulheres sobre a
assistência no trabalho de parto e parto, utilizando-se da Teoria das Representações Sociais, e como
objetivos descrever, analisar e discutir as representações das mulheres sobre essa assistência com
perspectivas de humanização. Participaram trinta e três mulheres, caracterizadas segundo o
respectivo perfil. Para obter os dados, foram aplicadas as técnicas de associação livre de idéias e
entrevista. A análise dos depoimentos, com base em Bardin, ensejou três categorias temáticas: A
Instituição Hospitalar; A Assistência, com três sub-categorias: O Cuidado, O Não-Cuidado e A
Identificação dos Profissionais e, finalmente, A Humanização da Assistência. Ficou evidente a
importância da comunicação e do relacionamento interpessoal dos profissionais com a clientela. A
representação da assistência no processo de parturição ressaltou os seguintes elementos
constitutivos: ser bem atendida, ter atenção, carinho, ser bem tratada, atendimento rápido, ter o
profissional ao lado, tratamento de igual para igual, segurar a mão, acolhimento da equipe de saúde e
apoio psicológico. As parturientes elogiaram o atendimento quanto ao apoio relacional e valores
humanísticos; entretanto, identificaram elementos de não-cuidado, mostrando a necessidade de
mudança na postura e atitude de alguns profissionais. O estudo constatou semelhança entre os
elementos de cuidado e humanização da assistência e entre os elementos do não-cuidado e nãohumanização desta. Isso sugere, portanto, um reflexão por parte da equipe multiprofissional sobre as
informações obtidas e discutir conjuntamente o conteúdo do Programa de Humanização da
Assistência à Mulher, instituído pelo Ministério da Saúde, visando corrigir desvios em sua
implementação.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/LeilaReginaWolff.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4276 [ Lilacs ID 488227 ]
SACRAMENTO, Maria Tita Portal. Cursos de especialização em Enfermagem Obstétrica no Rio
de Janeiro: temáticas e vivências das egressas e das coordenadoras. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 108 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
HORA, Dinair Leal da
RESUMO: A presente pesquisa trata das temáticas e vivências das egressas e coordenadoras de
dois cursos de Especialização de Enfermagem Obstétrica financiados pelo Ministério da Saúde (MS)
no Rio de Janeiro. Tem como referência metodológica a pesquisa avaliativa que procura verificar se
os objetivos de um determinado programa de intervenção - o Curso de Especialização - foram
alcançados. Para tal foram analisados os conceitos de avaliação institucional e avaliação de cursos,
realizando uma contextualização dos principais marcos evolutivos da oferta dos cursos e a
apresentação e análise documental a partir das propostas curriculares dos mesmos. Os resultados
programáticos mostram que ambos cursos respeitam a maioria dos critérios da Associação Brasileira
de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO) e do MS para planejamento e operacionalização
desses cursos. As temáticas e vivências das egressas compreendem: a experiência como prática de
vida e profissional; expectativas de qualificação e cidadania; capacitação e competência da
Enfermeira Obstetra; avaliação e verificação do aproveitamento; facilidades e dificuldades
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vivenciadas que para a maioria das egressas, é uma contradição atrelada à soma as vivências
administrativas e as técnicas especificas da enfermagem obstétrica, enquanto proposta pedagógica, o
que não acontece no desempenho da prática profissional, principalmente na atenção à mulher por
ocasião do parto e nascimento normais. As egressas indicam dificuldades importantes, entre elas, a
falta de liberação de tempo integral para realizar o curso e cumprir com as atividades programadas e,
principalmente o fato de não participarem diretamente da assistência ao parto, após o termino de sua
capacitação. As egressas foram unânimes em reconhecer entre pontos positivos o cumprimento do
papel do Estado em financiar a qualificação das enfermeiras da rede pública e o esforço dos
professores, sendo estes qualificados e bem capacitados. As coordenadoras configuram uma única
temática a vivência pela administração acadêmica suas facilidades e dificuldades que vai ao encontro
do que foi referido pelas egressas. . Algumas sugestões foram apresentadas pelas egressas e pelas
coordenadoras para reformular o curso: a criação de uma disciplina adequada ao modelo assistência
da humanização; conhecimento fundamental de obstetrícia; garantir que o processo fisiológico seja
eixo norteador do curso; carga horária mínima de 900 horas e alocação de investimento na criação de
Centros de Parto Normal ou Casas de Partos para melhor desenvolver a prática em um ambiente de
humanização. O trabalho apresenta ainda, como contribuição critérios de avaliação externa desses
cursos construídos a partir dos critérios validados por experts de enfermagem obstétrica de renome
nacional.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_D/MariaTitaPortalSacramento.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4277 [ Lilacs ID 449184 ]
GUIMARÃES, Tereza Cristina Felippe. O cuidado do enfermeiro no cotidiano de uma unidade de
cardiopediatria. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2005. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: O objeto desse estudo é o cuidado do enfermeiro em suas interações no cotidiano de uma
unidade de Cardiopediatria. A vivência nessa unidade me fez refletir que a especificidade das ações
do cuidar do enfermeiro vai além da identificação de sinais e sintomas, assistindo a criança e sua
família em sua plenitude. Os objetivos do estudo foram: descrever o cuidado desenvolvido pelo
enfermeiro em suas interações no cotidiano de uma unidade de cardiopediatria, caracterizar as
dimensões do cuidado do enfermeiro em suas interações no cotidiano deste cenário e discutir de que
forma as diferentes dimensões do cuidado do enfermeiro surgem nas suas interações no cotidiano
dessa unidade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo caminho para o desenvolvimento do
estudo foi a etnometodologia, envolvendo os conceitos de prática, indexicalidade, reflexividade,
descritibilidade e noção de membro. A pesquisa teve como cenário uma unidade de cardiopediatria
de um hospital público do município do Rio de Janeiro e os atores sociais foram sete enfermeiros que
atuam nesta unidade. Foi desenvolvido um estudo exploratório para produção de dados com a
finalidade de alcançar uma aproximação entre os atores da pesquisa e eu, a partir de uma estrutura
baseada numa abordagem etnometodológica, com dados obtidos através da entrevista semiestruturada e a observação de campo. O estudo resultou em duas categorias: o cuidado do
enfermeiro no dia-a-dia de uma unidade de cardiopediatria e essencialidade da criança portadora de
cardiopatias. Os resultados apontaram para uma especificidade do cuidado caracterizado por
aspectos objetivos e subjetivos permeando as interações criança/enfermeiro/família. As dimensões do
cuidado são geradas tanto pelas informações, ações e interações que expressam a realidade do
cotidiano dessa unidade.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_m/TerezaCrisitinaFelippeGuimaraes.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4278 [ Lilacs ID 448639 ]
VALENTE, Geilsa Soraia Cavalcanti. A formação do enfermeiro para o ensino de nível médio em
enfermagem: uma questão de competências. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Ligia de Oliveira
RESUMO: O presente estudo encontra-se inserido no Núcleo de Pesquisa Educação, Gerência e
Exercício Profissional da Enfermagem - NUPEGEPEn - com intuito de investigar questões
concernentes ao desenvolvimento de competências na formação do enfermeiro para o ensino de
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nível médio em Enfermagem. Teve como base as modificações na educação brasileira, trazidas pela
Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no. 9.394/96, que pede um modelo de formação
profissional baseado em competências. Traz como objetivos: identificar as competências
desenvolvidas na formação do enfermeiro para o ensino de nível médio, a partir da sua prática
pedagógica, e analisar a influência das competências na prática pedagógica do enfermeiro. Para
realizar o presente estudo exploratório/descritivo de abordagem qualitativa, foi utilizado como fonte a
literatura sobre competências e formação docente trazendo como referencial teórico o educador suíço
Phillipe Perrenoud. Na coleta de dados em duas instituições de ensino de nível médio, localizadas no
município do Rio de Janeiro, realizou-se a aplicação de uma entrevista não-estruturada seguida de
observação participante, e teve como sujeitos oito enfermeiros que atuam no ensino de nível médio
em Enfermagem, e que participaram de cursos de Licenciatura e/ou formação pedagógica, que
aceitaram participar do estudo. Para análise dos dados foram estabelecidas categorias descritivas:
Percepções do enfermeiro-docente acerca da própria formação; Estratégias utilizadas na prática
docente do enfermeiro; percepções do enfermeiro-docente acerca das competências desenvolvidas,
para atender aos objetivos da pesquisa. No resultado da análise, percebi a evidente necessidade da
formação contínua na vida do docente, como forma de manter-se atualizado frente às mudanças
ocorridas na educação. Recomendo que outros estudos sejam realizados, no sentido de acompanhar
a evolução do desenvolvimento de competências na formação do enfermeiro para o ensino; na
avaliação por competências, e no ensino critico e reflexivo; bem como para acompanhar a
implementação das novas diretrizes à formação do enfermeiro para o ensino de nível médio em
Enfermagem - Licenciatura.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_m/GeilsaSoraiaCavalcantiValente.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4279 [ Lilacs ID 449313 ]
RABELLO NETTO, Andrea. A enfermagem em terapia transfusional: sublinhando o
cuidado/conforto de qualidade a partir da expressividade do cliente. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RÊGO, Margarethe Maria Santiago
RESUMO: Trata de um estudo sobre o cuidado/conforto de qualidade de enfermagem em terapia
transfusional. Os objetivos foram: descrever a expressividade dos clientes sobre medidas de conforto
e cuidado de enfermagem em terapia transfusional; identificar as pistas indicativas do
cuidado/conforto de qualidade de Enfermagem em terapia transfusional a partir da expressividade
dos clientes usuários de um Serviço de Hemoterapia da rede privada; analisar o cuidado/conforto de
qualidade de enfermagem em terapia transfusional na perspectiva do cliente hospitalizado. Adotou-se
referencial teórico - metodológico fundamentado na Teoria de Cuidado/Conforto de Figueiredo e na
Teoria da Qualidade. Os sujeitos do estudo foram dezesseis clientes submetidos ao procedimento de
terapia transfusional. Os dados das entrevistas e da observação participante foram tratados
constituindo-se em duas categorias: 1) O ambiente em Hemoterapia: o lugar do cuidado; e 2) A vida
através do sangue: o sujeito do cuidado. Os resultados mostraram que a base para a otimização do
cuidado/conforto de qualidade de enfermagem em terapia transfusional emerge das seguintes pistas
indicativas: a implementação efetiva dos programas de qualidade na instituição; as qualidades
pessoais (técnicas e humanas) das enfermeiras que interagem e promovem o cuidado/conforto ao
cliente submetido a terapia transfusional através de princípios ético-científicos baseados na razão e
pulsão e sobretudo, a oportunidade do cliente expressar a sua satisfação, necessidades e
expectativas em relação ao cuidado/conforto de qualidade.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_m/AndreaRabelloNetto.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4280
ALCANTARA, Leila Milman. A enfermagem militar operativa gerenciando o cuidado em
situações de guerra. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2005. 242 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso, no qual descrevemos o significado da vivência de um
grupo de enfermeiros militares da Marinha do Brasil que cuidaram em situações de guerra, à luz do
Interacionismo Simbólico. Estabelecemos como técnica de pesquisa, a entrevista semi estruturada,
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pautada num roteiro orientador. A sustentação metodológica seguiu a abordagem qualitativa sob os
moldes da Teoria Fundamentada nos Dados. Utilizamos o modelo paradigmático de Strauss e Corbin
para o processo analítico dos dados e interconexão dos fenômenos encontrados que originaram a
categoria latente e central da investigação: gerenciando o cuidado em situações de guerra. Os
resultados evidenciaram uma assistência de enfermagem diferenciada, ou seja, a execução do
cuidado operativo, que funciona dentro de um ciclo completo, que tem como início a aquisição de
conhecimentos adequados, como meio a valorização da vida e como fim o reconhecimento da
importância da atuação do enfermeiro militar na guerra. Estes apontam que o cuidado é com a vida
do outro e com a sua também, sendo a vida um palco perene de transformações e seu cuidado
acompanhando-a em sua totalidade holística. Concluímos que existe uma necessidade real de
prepararmos enfermeiros militares para a guerra e devido à complexidade do cuidar em todos os
níveis dessa situação (na terra, na água e no ar) o gerenciamento desse processo de ensinoaprendizagem precisa ser acompanhado desde a fase de sua implantação até a possível
reengenharia do seu planejamento, o que demonstra a inserção de um espaço de autonomia e poder
decisório inerentes à competência técnica e legal da prática profissional de seus integrantes.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/eean_d/LeilaMilmanAlcantara.pdf ( Texto )
Nº de Classificação: 4281 [ Lilacs ID 450150 ]
MONTEIRO, Claudete Ferreira de Souza. Marcas no corpo e na alma de mulheres que vivenciam
a violência conjugal: uma compreensão pela enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 150 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: As questões relativas à saúde da mulher têm sido preocupação de organismos
internacionais e nacionais, associados a outros sistemas de organização civil, em função de várias
questões produtoras de adoecimento e, dentre estes, se encontra a violência que se pratica no
interior dos lares, com graus de severidade e como sujeito preferencial a mulher. Buscou-se, nesta
pesquisa, investigar, na ótica da mulher vitimizada, as marcas existenciais do vivido da violência
conjugal porque estas não são visíveis. Considerou-se que a atenção de saúde, incluindo-se aí a
enfermagem, e outros mecanismos institucionais de atendimento à mulher vítima de violência
conjugal tratam-na como mais uma dentre tantos outros casos, bem como, valorizam cuidar das
marcas registradas no corpo identificando, exclusivamente, as lesões físicas. Neste sentido utilizou-se
a abordagem fenomenológica como método de pesquisa e o pensamento filosófico de Martin
Heidegger como referencial teórico com o objetivo de compreender o vivido de violência conjugal
expresso pela mulher vitimizada. Foram entrevistadas 12 mulheres na Delegacia Especializada da
Mulher, zona norte, em Teresina (Piauí). A análise compreensiva dos discursos mostra que o sermulher vivencia um cotidiano de brigas, xingamentos e humilhação e que o seu corpo é o sinal onde
estão as marcas do fenômeno, que ora se mostra, ora se vela e ora é o próprio fenômeno. Nesse
cotidiano o ser-mulher está transitando da dimensão ôntica para a ontológica em permanente estado
de alerta, revelando o temor, que se abre à disposição para o encontro do temível. O estudo mostra
que o ser-mulher faz um movimento que não depende de um tempo cronológico, mas do existencial e
se revela na dimensão da angústia, saindo da inautenticidade e se mostrando como ser-depossibilidade, capaz de efetivar uma denúncia. Entretanto esta reação/decisão nem sempre repercute
(ou encontra eco) no modelo assistencial vigente. Ao des-velar o fenômeno da vivência de violência
conjugal foi possível considerar que ao procurar a delegacia para registrar sua queixa, essa mulher
encontra-se num momento singular de decisão e assim, mais carente de apoio, compreensão e de
ajuda. Ao recorrer a denúncia, essa mulher não deve ficar restrita ao órgão público de defesa, mas
ser encaminhada a outros serviços que possam acompanhá-la, pois a decisão da denúncia não
significa que ela se encontra em condições de colocar em prática seu desejo de sair da situação de
violência. Na prática assistencial propõe-se que o tema seja abordado em todos os encontros
coletivos e atenção especial ao exame físico e à escuta para que a mulher identificada com sinais e
sintomas de violência seja continuamente acompanhada, mesmo quando decide continuar ao lado do
marido agressor. A decisão deve ser tomada com ela e nunca por ela.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_d/ClaudeteFerreiraDeSouzaMonteiro.PDF ( Texto )
Nº de Classificação: 4282 [ Lilacs ID 478395 ]
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SOUZA, Sônia Regina de. Os adolescentes com distúrbio onco-hematológico: o cotidiano das
enfermeiras no cenário hospitalar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2005. 117 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O objeto de estudo é o cotidiano das enfermeiras junto aos adolescentes com distúrbio
oncohematológico no cenário hospitalar, tendo como objetivos descrever as atividades genéricas e os
esquemas de comportamento presentes no cotidiano das enfermeiras no cenário hospitalar
especializado em doenças hematológicas; analisar as concepções das enfermeiras acerca do contato
cotidiano junto aos adolescentes com distúrbio oncohematológico; e discutir o cotidiano das
enfermeiras junto aos adolescentes com distúrbio oncohematológico no cenário hospitalar. Trata-se
de uma pesquisa de natureza qualitativa, tipo estudo de caso. O referencial teórico está vinculado aos
estudos de Agnes Heller (1991). O cenário do estudo compreende as enfermarias de clínicas médica
masculina e feminina e a internação de quimioterapia do Instituto Estadual de Hematologia Arthur de
Siqueira Cavalcanti, situado no município do Rio de Janeiro. Considerou-se a cartografia como
possibilidade para descrever o cotidiano das enfermeiras no cenário especializado junto aos
adolescentes com distúrbio oncohematológico. Essa metodologia baseia-se nos conceitos da
geografia humana de Milton Santos (2002). Para a coleta de dados foram conjugados quatro
procedimentos metodológicos: a observação participante, consulta ao prontuário dos adolescentes;
dinâmica denominada - o mapa do lugar e entrevista focalizada. Na análise temática foram
identificados dezessete unidades temáticas que resultaram, após o agrupamento, em seis unidades.
A cartografia evidenciou que as enfermeiras superam as atividades reiteradas no cotidiano a partir do
contato com os adolescentes adoecidos; relatam preocupação com o adolescente pela inexistência
de um espaço próprio e apontam questões referentes a indissociabilidade espaço-relação;
apresentam questões acerca da finitude do adolescente com distúrbio oncohematológico, e a (re)
dimensão da experiência pelos afetos que emergem do contato cotidiano no cenário especializado.
Conclui-se que, para as enfermeiras, não é uma parte do adolescente com distúrbio
oncohematológico que está doente, é a vida do adolescente que adoece em suas várias dimensões.
A vulnerabilidade física do adolescente associada à imprevisibilidade da doença convida a enfermeira
a enxergar a sua própria vida com outros olhos.

Acesso ao texto integral: httP://teses.ufrj.br/EEAN_d/SoniaReginaDeSouza.PDF ( Texto )
Nº de Classificação: 4283
GOMES, Cleide Oliveira. Entre orquídeas e girassóis: o laboratório de enfermagem na visão de
estudantes. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2004. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GERMANO, Raimunda Medeiros
RESUMO: Estudar o processo ensino/aprendizagem acerca dos procedimentos de Enfermagem
desenvolvidos no laboratório, apreendendo as dimensões sapiens e demens desse processo, é o
propósito principal deste estudo. Tem como objetivos identificar as principais contribuições do
laboratório de Enfermagem no processo ensino/aprendizagem, a partir da visão de estudantes de
graduação, os sentimentos que eles expressam, descrever as dificuldades identificadas por estes e
analisar a importância do laboratório nesse processo. Como procedimento de investigação,
realizamos quatro reuniões de grupo focal com 26 estudantes de graduação que haviam concluído a
disciplina de Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, aquela que mais utiliza o laboratório de
Enfermagem como o principal espaço de sua aprendizagem. A análise, de abordagem qualitativa,
teve como aporte teórico fundamental os estudos de Friedlander e Hayashida, que tratam do
ensino/aprendizagem no laboratório de Enfermagem, e autores que privilegiam a humanização no
ensino como Freire, Maturana, Morin, Assmann, entre outros. Os resultados apontam a importância
do laboratório de Enfermagem como facilitador do processo ensinar/aprender. Os estudantes, em
suas falas, afirmam e reafirmam que a realização de práticas em situações simuladas torna-os mais
seguros e preparados tecnicamente para o cuidar. Além disso, ressaltam que os sentimentos de
medo, insegurança, ansiedade, angústia e pânico, entre outros, são atenuados por ocasião da
experiência clínica quando antes vivenciam a aprendizagem no laboratório. Constatam, igualmente,
algumas dificuldades de ordem estrutural que constituem obstáculos ao bom desenvolvimento da
aprendizagem. Em síntese, apesar das dificuldades apontadas pelos estudantes, em relação ao uso
do laboratório de Enfermagem no processo ensino/aprendizagem, os mesmos reconhecem ser este o
lócus por excelência para o desenvolvimento das habilidades e diminuição de suas tensões.
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Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=102
Nº de Classificação: 4284
LIMA, Simone Pedrosa. O cuidado humanístico como foco institucional: um estudo sobre empatia
dos profissionais de saúde na área obstétrica. Natal. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2004. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ENDERS, Bertha Cruz
RESUMO: Os relacionamentos voltados a ajudar o outro são conceituados como terapêuticos, sendo
a empatia, elemento fundamental e facilitador desse relacionamento e conseqüente processo de
humanização da assistência em saúde. O presente estudo tem como objetivos, identificar o nível de
empatia dos profissionais do setor obstétrico de um hospital universitário reconhecido pela assistência
humanística prestada às parturientes e a percepção das mulheres receptoras do cuidado acerca da
empatia demonstrada no atendimento. Realizamos uma pesquisa de abordagem quanti/qualitativa, na
qual participaram do estudo, os 47 profissionais que atuam no setor obstétrico (13 médicos, 12
enfermeiros, 22 técnicos de enfermagem) e uma amostra intelectual de 101 mulheres atendidas por
esses profissionais durante o período de estudo. Dados foram coletados através das escalas
Jefferson de Empatia dos Profissionais de Saúde (EJEPS) e Percepção do Paciente sobre a Empatia
dos Profissionais de Saúde (PPEPS) e duas questões abertas iniciais, objetivando verificar as
opiniões subjetivas sobre a empatia prestada durante o atendimento. Utilizamos análise estatística
descritiva e inferencial para os dados quantitativos e análise temática das respostas às questões
abertas. Foram identificadas cinco categorias que representam ps aspectos que os profissionais
valorizam no relacionamento com as mulheres: envolvimento emocional, comunicação, ambiente
acolhedor, visão integral e o conhecimento técnico-científico. Na análise quantitativa, o escore de
empatia encontrado nos profissionais foi, em média, de 120,40, sendo o máximo possível 140. Neste
estudo, o EJEPS apresentou um coeficiente alfa de Cronbach de 0,83 demonstrando um nível
aceitável de confiabilidade com essa população. Consideramos, portanto, que esses profissionais
apresentam um bom nível de empatia quando comparados com outras populações observadas com o
EJEPS. Os resultados também demonstram que a empatia adquiriu maior nível entre as mulheres (p<
ou igual a 0,05) e que os profissionais com maior jornada de trabalho tendiam possuir menores níveis
de empatia (r= -0,288; p< ou igual a 0,05). A análise das respostas subjetivas das mulheres indicam
que elas estão satisfeitas com o cuidado humanístico, mas identificam a existência de expressões de
poder nos profissionais. Na percepção das mulheres, não houve diferença na empatia demonstrada
pela equipe médica e a de enfermagem conforme os escores médios no PPEPS (41,90 e 41,20
respectivamente). Diante desses resultados e considerando a relevância da empatia para
operacionalização de uma assistência voltada para os valores humanísticos, reforçamos a
importância da capacitação dos profissionais que atuam no hospital em foco, abordando a empatia e
aspectos globais da humanização para melhor implementação de sua missão.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1124
Nº de Classificação: 4285
PINTO, Rogelia Herculano. Prática de rezadeiras sob o olhar de uma enfermeira, à luz da história
oral de vida. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 91
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA, Clélia Albino Simpson de
RESUMO: O Brasil apresenta amplo campo de terapias complementares que concorrem no
tratamento de doenças e doentes. A composição deste pluralismo terapêutico decorre da peculiar
história social, econômica e cultural do país. Dentro dessas, temos a reza, que pode ser
caracterizada como uma atividade principalmente terapêutica que se realiza mediante uma relação
dual cliente-rezador. Nessa relação, a reza exerce um papel de intermediação com o sagrado, na
qual se tenta obter a cura. Torna-se necessário, portanto, que se compreenda melhor o que
vivenciam, pensam, dizem, elaboram e fazem os diversos sujeitos sociais envolvidos nas questões da
Medicina popular. Temos como objetivos conhecer a história de vida das rezadeiras que fazem parte
de uma comunidade periférica do município de João Pessoa-PB e identificar o simbolismo da reza no
processo de cura. Optamos por trabalhar com História Oral de Vida, porquanto mediante a narrativa
das histórias de vida das rezadeiras, podemos conhecer suas experiências e seus significados. Para
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aprofundamento e iluminação da análise dos dados foi utilizada a interpretação da narração do
colaborador. Assim valorizou-se o significado da narrativa implícita, seguindo os tons vitais de cada
entrevistada como guia para análise. Para a enfermagem ter noções dos mecanismos transferências
envolvidas nas interações humanas e do modo de manejá-las, ajuda a conduzir tratamentos que
ultrapassem o discurso clínico-laboratorial, abrindo as portas para mudarmos alguns aspectos do
cuidar, transformando-o em um cuidar humanizado, personalizado e holístico.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4286 [ Lilacs ID 448035 ]
SILVA, Kenya de Lima. Construção e validação de instrumento de coleta de dados para crianças
de 0-5 anos. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2004.
124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: O propósito deste estudo foi elaborar um instrumento que possibilite às enfermeiras da
Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley coletar dados necessários em crianças
de 0 a 5 anos, a fim de subsidiar as fases subseqüentes do processo de enfermagem - diagnóstico,
planejamento, implementação e avaliação. Foi desenvolvido um estudo metodológico fundamentado
na validação de conteúdo e executado em quatro fases. Na primeira fase foram realizadas as
seguintes etapas: a) revisão de literatura sobre as necessidades humanas básicas e sua aplicação às
crianças menores de 5 anos e de instrumentos de coleta de dados desenvolvidos com base na teoria
de Horta e direcionados à criança, durante a qual foram encontrados 358 indicadores empíricos; b)
construção do instrumento da pesquisa numa escala tipo Likert, constituído por 241 (67,3%) dos
indicadores identificados na etapa anterior. A segunda fase do estudo foi desenvolvida em duas
etapas: a) avaliação, por um grupo de 13 enfermeiras peritas na área de Enfermagem Pediátrica, do
grau de relevância dos 241 itens incluídos no instrumento de coleta de dados, sendo validados 135
(56%) indicadores que atingiram grau de relevância ³ 0.80; b) construção da primeira versão do
instrumento de coleta de dados, com as seguintes partes: identificação; motivo da internação;
necessidades humanas básicas/exame físico; e as impressões da enfermeira. A terceira fase
envolveu três etapas: a) verificação, por participantes do grupo de enfermeiras peritas, da
operacionalidade clínica do instrumento, sendo-lhes entregue exemplares para aplicação em crianças
hospitalizadas na Clínica Pediátrica; b) avaliação, por 6 participantes do grupo de enfermeiras peritas,
da forma de apresentação do instrumento; c) avaliação consensual da estrutura do instrumento,
realizada através da técnica de grupo focal, da qual participaram 5 enfermeiras assistenciais. Na
quarta e última fase do estudo foram desenvolvidas duas etapas: a) incorporação das sugestões
obtidas nas três etapas da fase anterior na elaboração da versão final do instrumento de coleta de
dados para crianças de 0-5 anos; b) construção de um guia instrucional, em que são conceituados e
especificados todos os dados que devem ser coletados, em todas as partes que compõe o
instrumento em sua versão final: identificação; internações anteriores/queixa principal; necessidades
humanas básicas/exame físico e as impressões da enfermeira. O instrumento construído nesta
pesquisa não deve ser considerado como definitivo; espera-se que sua utilização suscite nas
enfermeiras da Clínica Pediátrica o desejo de pesquisar e de desenvolver estudos para
aprimoramento posterior, como a validação clínica para verificar sua confiabilidade na identificação
das necessidades humanas básicas afetadas em crianças de 0 a 5 anos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4287 [ Lilacs ID 433667 ]
CRUZ, Déa Silvia Moura da. Vivência de enfermeiras assistenciais no cuidar da criança em uma
unidade pediátrica. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2004. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: O cuidar é uma atividade inerente à profissão da Enfermagem, e ocorre num envolvimento
do cuidador com o Ser que é cuidado. Na perspectiva da Enfermagem Humanística, o cuidar é uma
relação intersubjetiva (diálogo vivo) que ocorre entre a enfermeira e o paciente, num encontro, onde
se objetiva o bem-estar e o estar-melhor desse Ser. Este estudo resulta de uma pesquisa de campo
de natureza qualitativa, em que se objetiva compreender a vivência de enfermeiras assistenciais no
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cuidar da criança em uma Unidade Pediátrica, utilizando-se como fio condutor a Teoria Humanística
de Paterson e Zderad. As participantes do estudo foram sete enfermeiras assistenciais que têm
vivência no cuidar da criança hospitalizada da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro
Wanderley - UFPB. A coleta foi desenvolvida no período de maio a julho de 2004, na Clínica
Pediátrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba
(HULW/UFPB), onde foram utilizados o diário de campo e as técnicas de entrevista e observação. A
pesquisa foi norteada a partir das fases propostas pela Enfermagem Fenomenológica. A primeira
fase, denominada Preparação da enfermeira para vir a conhecer, consistiu na busca, pela
pesquisadora, do autoconhecimento. A segunda fase, A enfermeira conhece o outro intuitivamente,
consistiu na relação EU-TU, vivenciada entre a pesquisadora e as enfermeiras assistenciais, nos
encontros que ocorreram na referida instituição de saúde, em resposta aos chamados das
enfermeiras. As demais fases, A enfermeira conhece o outro cientificamente, A enfermeira sintetiza
de forma complementar as realidades conhecidas e a Sucessão da enfermeira do múltiplo para uma
unidade paradoxal, foram vivenciadas na relação EU-ISSO. Nessa relação, foram sintetizadas as
realidades vivenciadas pelas enfermeiras na relação EU-TU com a criança hospitalizada e com a
família, culminando nas seguintes temáticas: O cuidar prazeroso, O cuidar doação/interação, O cuidar
como relação de ajuda, O cuidar à família, O cuidar diante da finitude da vida. A relação EU-ISSO foi
percebida nas reflexões das enfermeiras assistenciais acerca do seu cuidar em Enfermagem: O
cuidar humanizado, O cuidar interativo, O cuidar comprometido, A qualidade do cuidar e a
Sistematização do cuidar. A relação NÓS foi fruto da vivência das referidas enfermeiras com a equipe
multiprofissional, dando origem a temática: O cuidar compartilhado. Esta relação empática com as
enfermeiras assistenciais possibilitou também a percepção das suas necessidades, possibilitando,
então, a construção das seguintes temáticas: A fragilidade do cuidador, O cuidador e sua
necessidade de capacitação, o reconhecimento do cuidado. A reflexão dessas vivências permitiu que
se ampliasse a percepção do fenômeno do cuidar, excedendo qualquer compreensão técnica,
consistindo, porém, numa real preocupação do ser que cuida com o ser que é cuidado. Foi possível,
também, perceber-se a pessoa do Ser cuidador, como aquele profissional sensível, comprometido
com o bem-estar e o estar-melhor da criança hospitalizada e da sua família. Esta pesquisa abre
novas possibilidades no campo da assistência, do ensino e da pesquisa em Enfermagem, no que
concerne à vivência do Ser enfermeira como cuidadora, no âmbito hospitalar, tendo como referência
teórica a Teoria Humanística.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4288
MONTEIRO, Edilene Araújo. Técnica de autópsia verbal e o seu impacto na mortalidade infantil
em Pedras de Fogo-PB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2005. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
RESUMO: No Brasil, a mortalidade infantil é um importante indicador de saúde coletiva por
apresentar ainda coeficientes elevados, evidenciando desigualdades das condições de vida e saúde
da população, e apontando deficiências do sistema de saúde, especialmente quando parte
considerável das causas de óbito são evitáveis. Este trabalho é um estudo longitudinal retrospectivo,
que teve por objetivo descrever a técnica de autópsia verbal e analisar o seu impacto sobre a
mortalidade infantil no município de Pedras de Fogo, estado da Paraíba, no período de 1999 a 2003.
Foram estudados 44 casos de óbitos infantis utilizando o instrumento de investigação de óbitos da
autópsia verbal. As informações incluem as características da criança, os cuidados dedicados a ela,
os antecedentes da gestação e do parto, as características desses óbitos, as características das
famílias e a assistência à saúde procurada pela família. Do total de óbitos, 52,3% foram neonatais. A
principal causa de morte foram às afecções do período perinatal (40,9%), seguido dos óbitos mal
definidos (31,8%). Os resultados da análise mostraram que foi possível identificar as causas básicas
dos óbitos mal definidos e que todas as crianças se encontravam vulneráveis à morbi-mortalidade,
em função do contexto socioeconômico e cultural em que elas estavam inseridas e também devido ao
acesso limitado aos serviços públicos. As ações do Sistema Local de Saúde conseguiram reduzir o
coeficiente de mortalidade infantil de 70,0 em 1998 para 15,4 em 2003, e a utilização da técnica de
autópsia verbal foi definitiva para a consolidação de um sistema de vigilância à saúde infantil que
possibilitou a diminuição dos casos de óbito pós-neonatal, chegando a zero no ano de 2003. Os
achados deste trabalho mostram a importância de implementar políticas e medidas compensatórias
para amenizar os efeitos danosos da desigualdade social, priorizando as ações de saúde
direcionadas para os grupos mais vulneráveis. Conclui-se que é viável e oportuna a investigação de
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óbitos de menores de um ano utilizando a técnica de autópsia verbal, principalmente nos municípios
de pequeno porte, pois possibilita a instituição de um espaço de avaliação e reorientação das ações
no contexto de vigilância à saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2005/dissertacaoedilenearaujo.pdf
Nº de Classificação: 4289
NEGREIROS, Rosângela Vidal de. Sistematização da assistência de enfermagem ao adulto
hospitalizado com insuficiência cardíaca. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro
de Ciências da Saúde, 2005. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
FONTES, Wilma Dias de
RESUMO: Insuficiência Cardíaca (IC) é uma doença que vem se tornando mais freqüente com o
passar dos anos. Estima-se que, em 2025, o Brasil possua a sexta maior população de idosos do
mundo, ou seja, com 15% da população total, e que a IC será a primeira causa de morte por doença
cardiovascular no mundo. De acordo com os dados do Sistema Único de Saúde em 2000 registrou-se
398 mil internações por essa síndrome, com 26 mil mortes. No Hospital Universitário Lauro
Wanderley - UFPB, o primeiro semestre de 2004 registrou 503 internações na Clínica Médica, dos
quais 69 casos devido a problemas cardíacos. Esta pesquisa tem como objetivo sistematizar a
assistência de enfermagem ao adulto hospitalizado com insuficiência cardíaca, à luz da Teoria das
Necessidades Humanas Básicas de Horta, através da operacionalização do Processo de
Enfermagem e identificar os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes nessa clientela. A amostra
foi constituída de cinco clientes admitidos no período de março a maio de 2004 nas enfermarias de
cardiologia, do referido hospital. Neste estudo utilizou-se as fases do processo de enfermagem de
acordo com o modelo adotado no Projeto de Sistematização da Assistência de Enfermagem do
HULW, que contempla as seguintes etapas: levantamento de dados, diagnósticos de enfermagem,
planejamento de enfermagem, implementação da assistência e evolução. Os clientes foram
observados em visitas diárias, utilizando para a coleta de dados o instrumento da referida clínica,
através das técnicas de entrevista individualizada, observação sistemática e exame físico. A partir
desses dados foram identificadas 13 categorias diagnósticas, perfazendo um total de 22 diagnósticos
de enfermagem, com uma média de 3.8 diagnósticos por cliente. Os diagnósticos identificados foram:
Débito cardíaco diminuído, Padrão do sono perturbado, Constipação, Desobstrução ineficaz das vias
aéreas, Intolerância à atividade, Dor aguda, Perfusão tissular cardiopulmonar ineficaz, Risco para
trauma, Ansiedade, Integridade tissular prejudicada, Mobilidade física prejudicada, Hipertermia e
Diarréia. O diagnóstico Débito cardíaco diminuído foi identificado em todos os clientes, seguidos do
diagnóstico Padrão do sono perturbado, que foi identificado em 4 clientes, ou seja, em mais de 50%
da amostra. A partir da realização do estudo pode-se evidenciar a necessidade da assistência
sistematizada de enfermagem, desenvolvida tendo com base um modelo teórico de enfermagem, e o
entendimento por parte dos profissionais de enfermagem quanto à importância da aplicação do
processo de enfermagem como um instrumento metodológico e sistemático para a melhoria da
assistência oferecida. Considera-se que este estudo atingiu o objetivo proposto com relação à
aplicação da sistematização da assistência de enfermagem aos clientes com insuficiência cardíaca e
que contribua para o progresso da enfermagem, subsidiando outras pesquisas que envolvam a
sistematização da assistência de enfermagem a clientes com insuficiência cardíaca e abrindo novas
possibilidades no campo da Assistência, Ensino e Pesquisa.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4290
NUNES, Maria das Graças. Histórias da atuação de enfermeiras no combate e controle da
tuberculose na Paraíba no período de 1950 a 1980. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte de
RESUMO: Este estudo qualitativo objetiva conhecer a atuação de enfermeiras no combate e controle
da tuberculose na Paraíba no período de 1950 a 1980, contextualizada com os modelos de atenção,
médico-sanitário e médico assistencial privatista. Elegeu-se como método de pesquisa, para coleta e
análise dos dados, a história oral temática. Compondo a amostra do estudo, participaram nove
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enfermeiras que atuaram concomitantemente no ensino e na assistência à tuberculose na Paraíba,
no referido período. A coleta dos dados foi feita por meio da técnica de entrevista com roteiro de
semi-estruturado, contendo a questão norteadora "Conte-me a sua história como enfermeira atuante
no campo da tuberculose no período entre 1950 a 1980". Os dados foram apresentados na forma de
narrativa e analisados através da discussão dos temas convergentes e divergentes que aparecem
nos discursos. Através dos relatos percebeu-se que no contexto da modelo médico-sanitário o
trabalho da enfermeira era norteado pela educação sanitária, instrumento utilizado no alcance das
ações que envolvia a terapia medicamentosa. No contexto do modelo médico assistencial privatista
percebe-se que a ênfase sai da educação sanitária e passa a enfatizar apenas o tratamento
medicamentoso o que acentua a caracterização desse modelo. O enfoque volta-se para a
preocupação com a adesão do doente ao tratamento. Percebeu-se que a atuação de enfermeiras no
campo da tuberculose na Paraíba no contexto dos dois modelos discutidos, integrou uma assistência
voltada para o cuidado fragmentado, em que a atenção voltava-se para a doença como objeto de
combate e controle.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4291
MUNIZ, Concília Cléria Ferreira. A fé no processo de cura: histórias de vida. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte de
DIAS, Maria Djair
RESUMO: Este é um estudo de natureza qualitativa que teve como objetivos: conhecer as histórias
de vida de pessoas com experiências de cura, influenciados pela fé e identificar os elementos que
influenciam no processo de cura de pessoas que buscam ajuda na fé. O referencial teórico encontrase ancorado em vários autores dentre os quais destacamos Oursler, Nicolau, Sherman & Benson que
discutem a associação entre fé e cura, bem como os movimentos religiosos Cristãos que expressam
a cura pela fé. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, utilizando-se a história oral de
vida como referencial metodológico. Foram entrevistados cinco colaboradores sendo três Católicos
Carismáticos e dois Evangélicos Pentecostais residentes na grande João Pessoa/PB. Os dados
foram discutidos e apresentados na forma de narrativa. Em seus discursos, os colaboradores
apresentaram suas experiências em torno da influencia da fé no processo de cura de suas
enfermidades. Do material empírico coletado surgiram cinco eixos temáticos: a cura entendida como
milagre; o significado da fé no processo de cura; fé e placebo; os elementos associados à fé e à cura
e a relação entre a fé e o conhecimento em saúde. A pesquisa revelou que a cura, na concepção de
alguns colaboradores, pode ser entendida como um milagre divino. Outros apresentaram a sua
percepção acerca da fé no processo de cura, quando diante de uma situação de aflição, tiveram a
possibilidade de recuperação da saúde. Nas narrativas, ainda, foram discutidos os elementos
associados à fé: família, oração, testemunho, comunidade e sonho, os quais contribuíram nas
histórias de cura pela fé. Além disso, foi discutida a relação entre a fé e o conhecimento em saúde, e
que podemos constatar que existe desde as sociedades primitivas sendo que, nos três últimos
séculos, com o estudo mais acurado da visão holística pesquisadores têm dado importância a esta
discussão realizando estudos que permitam compreender melhor essa relação. De acordo com a fala
dos colaboradores, podemos considerar que há influência da fé no processo de cura. Mas constitui
um elemento envolto em crenças e valores ricos em símbolos e significados que merecem pesquisas
mais aprofundadas. Este estudo possibilitou uma reflexão no que se refere à assistência no cuidado
humanizado, em que a fé e a dimensão espiritual devem ser consideradas pelos profissionais de
saúde, como fator importante no processo de cura.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4292
LEAL, Ana Suerda Leonor Gomes. Vivência de ser gestante soropositiva para o HIV/Aids: um
enfoque existencial. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2005. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
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RESUMO: A epidemia da Aids tem-se configurado como um dos mais graves problemas de saúde
pública, que afeta a vida do ser humano, principalmente a das mulheres, considerando-se que esta
infecção passa a comprometê-las de forma ascendente, caracterizando assim a feminização como
uma das tendências atuais dessa epidemia. Este estudo, desenvolvemo-lo com o objetivo de
compreender a vivência de ser gestante soropositiva para o HIV/Aids. Buscando a compreensão
desse fenômeno, realizamos uma pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica, orientada pela
Ontologia-Hermenêutica proposta por Martin Heidegger, a partir da seguinte questão norteadora:
como é a vivência de ser gestante soropositiva para o HIV/Aids? Participaram deste estudo, nove
gestantes, cuja faixa etária e idade gestacional variaram dos dezoito aos trinta e seis anos e dos dois
aos oito meses, respectivamente. Todas são portadoras da referida doença. A investigação,
realizamo-la nos meses de abril e maio de 2004, no Serviço de Assistência Especializado/Hospital
Dia Materno-Infantil e Centro de Referência e Treinamento (SAE/HD/CRT) do Hospital Universitário
Lauro Wanderley, da Universidade Federal da Paraíba, localizado no município de João Pessoa(PB).
A coleta dos dados foi realizada com a técnica de entrevista, sendo utilizado, para registro, o sistema
de gravação em fita-cassete. Da análise realizada emergiram oito unidades de significados, as quais
representam a compreensão da vivência de ser gestante soropositiva para o HIV/Aids: enfrentar o
diagnóstico vivenciando sentimentos e afetos; preocupar-se com o outro; temor diante da finitude;
conviver com a indiferença e com o abandono do outro; conviver com o falatório e com a
ambigüidade; aceitar o tratamento; viver na incerteza sobre o futuro; ter esperança apoiada na fé. A
partir dos relatos das entrevistadas, foi possível depreendermos que, quando as gestantes
descobrem a sua soropositividade para o HIV durante a gestação, vivenciam sentimentos e afetos e o
diagnóstico transforma suas vidas em um caos. A grande preocupação delas gira em torno do outro,
representado neste estudo pelo filho que esperam nascer. Os relatos demonstram que elas mantêmse no anonimato, assumindo o modo inautêntico de ser, por medo do preconceito e estigma
provocados pelo HIV/Aids. A partir da compreensão do fenômeno investigado, espera-se que este
estudo possa contribuir para uma reflexão dos profissionais da Saúde que prestam assistência à
gestante HIV positivo, no sentido de valorizar não apenas questões do âmbito técnico-científico, mas
também questões inerentes à subjetividade do ser como possíveis e norteadoras de uma política de
ação que enxergue a mulher, particularmente a gestante, em sua totalidade.

Acesso ao texto integral: http://www.ccs.ufpb.br/ppge/dissertacoes2005/dissertacaoanasuerda.pdf
Nº de Classificação: 4293
COSTA, Alane Andréa Souza. Práticas discursivas na consulta de enfermagem. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: No atendimento pré-natal, para uma boa interação com a gestante, é essencial que a ação
comunicativa da enfermeira seja realizada de forma a proporcionar um ambiente de disponibilidade e
segurança. No presente estudo, pretendeu-se compreender as práticas discursivas da enfermeira por
meio dos repertórios interpretativos manifestos durante a consulta à cliente na assistência pré-natal.
Para tanto, optou-se pela pesquisa de natureza qualitativa, tendo como referencial teóricometodológico as Práticas Discursivas e Produção de Sentidos no Cotidiano propostos por Spink. O
estudo de casos foi o desenho escolhido para o presente trabalho e, como instrumentos de coleta de
dados, utilizou-se a observação livre e direta e um roteiro contendo tópicos relevantes acerca da
postura do profissional a serem notificados durante a consulta de Enfermagem. Participaram do
estudo quatro enfermeiras que realizam consulta a gestantes cadastradas no Programa Saúde da
Família no Conjunto Timbó e no Distrito da Taíba - localizados, respectivamente, nos municípios de
Maracanaú e São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará. Foi traçado o perfil profissional das
enfermeiras e descrito o ambiente do consultório, a estrutura e as condições da instituição em que
trabalham. De acordo com os resultados, as práticas discursivas das enfermeiras possuíam
características que as diferenciavam. Suas expressões verbais e não-verbais, bem como os
repertórios interpretativos, eram utilizados com a intenção de proporcionar à cliente um ambiente
acolhedor e um espaço de disponibilidade para a escuta. Foi gratificante observar que todas
demonstraram boa vontade, interesse, paciência, vontade de ajudar e educar a cliente, e que a
participação da família nas consultas era por elas estimulada. A expressão de sentimentos por parte
da gestante era facilitada pela conversação e posturas das enfermeiras. No entanto, a reflexão
conjunta de tais sentimentos era, muitas vezes, limitada pelo enfoque tecnicista dado à consulta. A
ação persuasiva era comumente utilizada para incutir modos e comportamentos benéficos à cliente.
O atendimento humanizado permeou as condutas das enfermeiras, visto que cada gestante era
tratada de forma singular - observando-se suas necessidades de saúde e cuidado - e reconhecidas
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como sujeitos com autonomia e liberdade. Considera-se que a abordagem dialógica presente no
processo intersubjetivo formado no encontro profissional-cliente é a força motriz dessas enfermeiras
que se empenharam em proporcionar mais do que a qualidade técnica, contemplando de forma
sagaz a afetividade e a intuição no cuidado pré-natal. Na área de Enfermagem, este estudo servirá
para ressaltar os processos comunicativos na atenção à saúde, pois para compreender o outro é
preciso escutá-lo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4294
GARCIA, Sonia Maria da Silva. Hipertensão arterial: aspectos da sexualidade, socioepidemiológicos
e clínicos. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Marli Teresinha Gimeniz
RESUMO: A Hipertensão Arterial caracteriza-se como um dos principais problemas de saúde pública
do mundo contemporâneo por sua magnitude, risco e dificuldades no seu controle. A hipertensão
arterial pode influenciar a sexual;idade de maneira direta e indireta. Este estudo do tipo descritivo
teve como objetivos identificar, entre portadores de hipertensão arterial de ambos os sexos, o perfil
socioepidemiológico e clínico, e a freqüência e os das alterações sexuais presentes nessa população.
O estudo foi realizado no ambulatório de Cardiologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC),
considerando referência em Cardiologia no Recife-PE. Estudaram-se 114 adultos, sendo 39 homens
e 75 mulheres, portadores de hipertensão arterial em tratamento ambulatorial, de maio a julho de
2004. Os dados foram obtidos por entrevista direta realizada pela pesquisadora, demonstraram que a
idade variou de 24 a 65 anos (média de 52,19 anos). Grande parcela (80,7%) eram casados. Quanto
a escolaridade 64,9% informavam primeiro grau. A maioria professavam ser católicos, com renda per
capita variando de R$ 37,14 a R$ 1.300,00. Maior proporção encontravam-se classificados como nãoeconomicamente ativos e informavam tempo de diagnóstico entre seis 10 anos. Grande parcela
fazia uso de drogas anti-hipertensiva entre um a cinco anos. Ao estudar interrupção do tratamento, as
mulheres eram as menos aderentes. Al analisar os hábitos saudáveis de vida os hábitos desejáveis
compreenderam a redução na ingestão de as; redução de peso, prática de exercícios físicos e lazer e
hábitos não desejáveis, o consumo de cigarro de papel ou de palha e o consumo de bebidaa
alcoólicas, sendo que as mulheres informavam mais os hábitos saudáveis do que os homens. Já,
55,7% do total dos hipertensos informavam ter apresentado alterações na sua vida proveniente do
diagnóstico de hipertensão arterial. Quanto à avaliação da existência de alterações sexuais não foi
observada diferença estatisticamente significante entre os sexos (p= 0.3871). Entretanto, aquelas
mais freqüentes entre os homens eram a disfunção erétil, seguida pela inibição do desejo, e as
mulheres informavam mais a inibição do desejo, seguida pela frigidez. Dentre as diferenças variáveis
estudadas mostraram significância estatística apenas as associações: alteração sexual versus
situação ocupacional e alteração sexual versus exist6encia de atividade e lazer. Conclui-se, ao longo
do estudo, que os hipertensos mostraram características semelhantes aos doentes do país e
apresentaram alterações na sexualidade advinda da própria doença ou do envelhecimento.
Depreende-se que os indivíduos que não possuem lazer e não trabalham, por se manterem ociosos,
podem estar mais afetados pelas doenças, interferindo na saúde sexual.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4295
VALL, Janaina. Dor neuropática central e sua relação com a qualidade de vida da pessoa
portadora de lesão medular traumática. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
ALMEIDA, Paulo César
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa transversal de caráter descritivo analítico exploratório, com o
objetivo central de analisar a relação entre dor neuropática central e qualidade de vida nos indivíduos
portadores de lesão medular traumática da cidade de Fortaleza, no Ceará. Para efeitos comparativos,
os dados foram confrontados com os dos pacientes com lesão medular traumática sem dor
associada. Também como objetivo específico, caracterizar a dor e seu impacto na vida do paciente,
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foi uma meta da pesquisa. Participaram do estudo, 32 pacientes paraplégicos adultos, vinculados a
um hospital geral, referência em traumatologia, da cidade de Fortaleza, que cumpriram programa de
reabilitação em um centro especializado. Todos possuíam lesão completa, de etiologia traumática,
principalmente por perfuração por arma de fogo (PAF). A maioria era do sexo masculino, idade entre
20 a 47 anos, analfabetos ou com ensino fundamental, sem ocupação, entre 5 a 10 anos de lesão. As
complicações mais evidentes na amostra foram bexiga e intestino neurogênicos, espasticidade, dor
neuropática e úlcera de pressão. A amostra foi estratificada em dois grupos: (1) com lesão medular
sem dor e (2) com lesão medular e dor neuropática central associada. Os instrumentos utilizados para
coleta dos dados foram o The MOS 36-item Short-Form Health Survey (SF-36), aplicado em ambos
os grupos, o Questionário de Dor de McGill (QDM) aliado à Escala Visual Numérica (EVN) e seu
complemento para avaliar o impacto da dor na vida do paciente, estes aplicados apenas ao grupo 2
(com dor). Como resultados foram encontrados que 56,3% dos pacientes apresentam dor neuropática
central como complicação da lesão medular. Destes, 50% fazem uso de medicações adjuvantes para
o tratamento da dor, mesmo com efeito pouco satisfatório. Em ralação à caracterização da dor pelos
pacientes, estes referem que a sensação de queimação é a predominante, sendo que esta está
inserida na subclasse “sensorial” do QDM, o que caracteriza esta dor em bases fisiopatológicas e não
psicogênicas. A média de descritores escolhidos foi de aproximadamente seis. O índice de dor,
também segundo o QDM variou entre quatro a 27 pontos e a intensidade, segundo a EVN variou
entre seis a sete (na maioria dos casos), caracterizando-a como de moderada intensidade. Quando
analisado o impacto da dor na vida do paciente, ainda segundo o QDM, os resultados mostram que a
dor interfere diretamente nas atividades de vida diária, principalmente no sono, além de prejudicar o
aspecto social. Já em relação ao comportamento dos outros em relação aos pacientes, estes
relataram que não há grandes manifestações de irritação, raiva ou frustração. Em ralação à
qualidade d vida, quando comparado os dois grupos (com e sem dor), não houve significância
estatística, embora os escores dos pacientes com dor fossem menores dos que os sem dor. No
entanto, no quesito qualidade de vida versus índice/intensidade de dor, houve significância estatística
nos domínios “capacidade funcional” (p=0,005), “estado geral de saúde” (p=0,003), “saúde mental”
(p=0,035), “aspectos sociais” (p=0,006) e “dor” (p=0,003). Estes resultados demonstram que o
paciente com lesão medular traumática, mesmo sem dor neuropática associada, já possui grande
comprometimento de sua qualidade de vida, quando esta condição vem acompanhada de dor
neuropática central de índice e intensidade maiores, instrumentos utilizados, que o QDM mostrou-se
válido para avaliar a dor neuropática, bem como o SF-36 para avaliar a qualidade de vida, no entanto,
este último possui algumas limitações, visto a complexidade e subjetividade do tema.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4296
DIAS, Maria Socorro de Araújo. O semblante da clínica dialítica no contexto da promoção da
saúde: reflexões dos profissionais sobre sua práxis. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 192 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: Estudos que enfocam a atenção à saúde na clínica revelam que o modelo do sistema
profissional dominante é o conjunto do aparato tecnológico e político-legal, limitando o espaço da
clínica à reabilitação ou cura e, como conseqüência, distanciando-a de uma práxis efetivamente
promotora de saúde. Este estudo teve como objetivo compreender e analisar as concepções dos
profissionais de saúde que atuam com pessoas com IRC sobre a clínica como espaço promotor de
saúde. Percorremos o estado da arte sobre clínica e promoção da saúde. Elegemos a concepção de
Clínica do Sujeito (Campos, 2003) como semblante de clínica capaz de superar a atenção
historicamente determinada pelo modelo flexneriano e de se integrar à rede da Promoção da Saúde.
A opção teórico-metodológica do estudo fundamentou-se na hermenêutica-dialética
(Minayo,1999,2002) pautada na metodologia qualitativa. A pesquisa focalizou a práxis de
profissionais de saúde que desenvolvem suas ações numa clínica dialítica numa unidade hospitalar
de referência para a zona norte do Estado do Ceará, totalizando 23 profissionais da equipe médica e
de enfermagem. Para a coleta de dados, foram utilizadas entrevistas livres, fontes documentais e
observações registradas no diário de campo. No tratamento dos dados, aqui entendidos como textos,
nos inspiramos no princípio de que os textos devem ser compreendidos em seus contextos nos
movimentos sugeridos pela hermenêutica-dialética – explicação, interpretação e crítica. Diante dos
resultados, consideramos que na clínica dialítica há uma coexistência de uma Clínica Oficial e de uma
Clínica do Sujeito, revelando uma superação do discurso oficial dos sujeitos sociais desta clínica
sobre sua práxis para uma clínica promotora de saúde. Destacamos que esta pesquisa oferece uma
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reflexão que tem o potencial de contribuir para os profissionais de saúde e para as políticas de saúde
com uma imagem objetivo de clínica expressa pelos sujeitos sociais do estudo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4297
BARBOSA, Régia Christina Moura. Mulheres no puerpério: a compreensão do desempenho de
papéis. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: O puerpério é um período de mudanças e adaptações significativas na vida da mulher e de
toda a sua família. A adaptação ao papel de mãe pode ser difícil para muitas mulheres, isso pela
carência de informações das especificidades deste papel e pela dificuldade de conciliar o novo papel
com os demais que também desempenha na sociedade. O objetivo do estudo foi compreender o
desempenho de papel da mulher no puerpério. Cinco puérperas primíparas fizeram parte do estudo e
foram esclarecidas quanto ao objetivo deste ainda na instituição até 48 horas após o parto e
entrevistadas em sua residência ainda no puerpério imediato e tardio. Na instituição coletei dados do
prontuário, solicitei que a puérpera assinasse o termo de consentimento e agendei a visita
domiciliária. No domicílio utilizei a observação participante, entrevista informal, diário da mamãe e
entrevista semi-estruturada. Após a coleta de dados, as falas foram organizadas e interpretadas, a
partir dos pressupostos teóricos da Teoria de Papéis, proposta por Moreno. Emergiram cinco
categorias a partir dos dados coletados, sendo quatro categorias empíricas e uma analítica. As
categorias empíricas foram: Desempenho do papel de mãe: alegria de ser mãe; Desempenho do
papel de mãe: medo e culpa; Desempenho do papel de mãe: mudanças no cotidiano, Desempenho
do papel de mãe: colaboração de pessoas significativas e por último, a categoria analítica Conflito de
papéis. Compreendi que o Papel de mãe por ser um papel importante e que exige muito da mulher,
influencia de maneira significativa no cotidiano desta. As mulheres primíparas têm dificuldade de
adaptar-se a esse novo papel em suas vidas, podendo muitas vezes culminar em conflito de papéis.
Isso pode ser evitado caso haja a presença de uma rede social de apoio. Destacam-se o apoio da
família, amigos, profissionais e outros. Sugerem-se idéias para atuação do enfermeiro no auxílio à
adaptação do papel de mãe, bem como na prevenção de conflitos de papéis.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4298
BARROSO, Léa Maria Moura. Avaliação das ações de controle da transmissão vertical do
HIV/aids entre puérperas atendidas em uma maternidade de Fortaleza-CE. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Marli Teresinha Gimeniz
RESUMO: As mulheres em idade fértil têm sido alvo da contaminação pelo vírus da imunodeficiência
adquirida (HIV), o que requer atenção especial, principalmente na gestação, pois há o risco da
transmissão vertical (TV) do HIV. A terapia combinada de alta potência se mostrou decisiva na
redução da taxa de TV, porém as medidas de controle não são satisfatórias. Objetivou-se avaliar as
ações de controle da TV do HIV em uma maternidade pública. Trata-se de pesquisa do tipo descritiva,
exploratória e avaliativa. Para abordagem do estudo utilizou-se a complementaridade da pesquisa
qualitativa e quantitativa. Coletou-se os dados na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC),
localizada em Fortaleza-Ceará, no período de setembro a dezembro de 2004. A população do estudo
constou de oito puérperas com infecção pelo HIV e oito profissionais que prestaram assistência a
estas puérperas. Utilizou-se como técnicas de coleta de dados a observação estruturada e a
entrevista, que seguiram um roteiro de observação estruturada e um roteiro de entrevista semiestruturada. Os dados quantitativos foram analisados e dispostos em tabelas; e os qualitativos
analisados e organizados através da proposta de análise de conteúdo. Obedeceu-se os aspectos
éticos da pesquisa com seres humanos, uma vez que todos os sujeitos assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido. A maioria das puérperas tinha entre 22 e 29 anos, era solteira, com
união estável e procedente do interior, possuía baixa escolaridade, tinha entre um e dois filhos; sabia
do diagnóstico a menos de um ano, informou seis ou mais consultas de pré-natal e participou de
acompanhamento especializado. Pouca parcela das gestantes iniciou a terapia anti-retroviral no
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período recomendado e sabia informar sobre a sorologia do parceiro. A maternidade disponibilizou o
tratamento para todas as gestantes no momento do trabalho de parto e no parto. Seis profissionais de
saúde que prestava assistência era enfermeiro, encontrava-se entre 26 e 49 anos de idade, a maioria
fez referência ao tempo de formação entre um e nove anos e de trabalho na maternidade entre um e
15 anos; a minoria recebeu algum tipo de treinamento sobre TV. Identificou-se que os profissionais de
saúde deixaram de realizar aconselhamento e orientações sobre preparo da fórmula infantil,
alimentos e seguimento do recém-nascido, sobre consulta puerperal e adesão ao tratamento. A
instituição tinha quantidade insuficiente de alguns insumos, como atadura e inibidor de lactação, e
centralizava o preenchimento das fichas de investigação no núcleo de vigilância epidemiológica.
Estes resultados nortearão o planejamento de intervenções para futuras ações, com vistas à melhoria
da qualidade na assistência às gestantes com HIV/aids. Sugere-se a criação de uma estrutura
organizacional e funcional para a implementação de protocolos, capacitações, reuniões de avaliação,
atuação responsável dos enfermeiros, determinação de fluxo de atendimento e elaboração de um
manual direcionado aos profissionais de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=391
Nº de Classificação: 4299
SILVA, Grazielle Roberta Freitas da. Estimulação visual: prática educativa com mães na enfermaria
mãe-canguru. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: A falta de conhecimento por parte das mães acerca da saúde ocular dos seus filhos é um
denominador comum encontrado quando são abordadas sobre essa temática, principalmente
relacionado à estimulação visual, componente de valor significativo na saúde ocular dos recémnascidos. Nesse intuito, objetivamos aplicar um manual com ênfase na estimulação visual para mães
de crianças com risco para alterações visuais e validar material e método para educação e saúde
aplicado à estimulação visual de crianças prematuras e/ou com riscos para alterações visuais. A
coleta de dados foi realizada de abril a junho de 2005 em três momentos metodológicos. No primeiro
momento, o manual foi avaliado por três especialistas; no segundo, foi reformulado a partir das suas
sugestões; e no terceiro, o manual foi aplicado com as mães internadas na enfermaria mãe-canguru,
sendo realizadas entrevistas gravadas, as quais abordaram itens de avaliação após a leitura do
manual. Os dados foram organizados segundo Bardin (1977) e analisados conforme Nietshe (2000).
As sugestões, de acordo com indicação dos especialistas, contemplaram a contracapa, com a
identificação completa das autoras; acréscimo de um item sobre a história obstétrica e outro sobre
sinais e sintomas de alterações visuais; modificação de um desenho sobreposto ao texto que
dificultava a leitura; ênfase ao tópico sobre a participação dos pais na promoção à saúde ocular dos
seus filhos; atualização da literatura; e ampliação do material criado para todas as crianças com
riscos para alterações visuais, não apenas para os prematuros. Em seguida foi promovido o segundo
momento, com a inserção do conteúdo sugerido pelos especialistas. Após a análise temática das 12
entrevistas, identificamos quatro temas, a saber: Percepção do manual, Conhecimento das mães
acerca da saúde ocular, Estrutura do manual e Promoção à saúde ocular. Concluímos que o manual
facilitou a aprendizagem sobre a estimulação visual, como também facilitará a identificação de
alterações visuais durante a convivência familiar, além de proporcionar incentivo à continuidade da
estimulação no domicílio como fator indispensável para o desenvolvimento da criança, seja ela
prematura ou não. Ao mencionar os componentes contemplados pela tecnologia emancipatória, como
o exercício da consciência crítica, a cidadania, a liberdade e a autonomia, afirmamos que cada um
deles esteve presente na aplicação do manual, inserindo-o na prática junto às mães como tecnologia
emancipatória.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=973
Nº de Classificação: 4300
MONTEIRO, Maria Adelane Alves. Abordagem grupal a puérperas com filhos recém-nascidos
hospitalizados. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
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RESUMO: O estudo teve como objetivo compreender a vivência de puérperas, cujos recém-nascidos
permanecem hospitalizados. Descreve uma alternativa de prestação de cuidados de enfermagem às
mães que estão com seus bebês internados, tendo em vista a possibilidade de manutenção contínua
pela equipe do serviço. A coleta de dados ocorreu na Casa da Mamãe, anexo de um hospital
filantrópico do município de Sobral-CE, onde convidamos a participar da pesquisa todas as mulheres
que estavam alojadas nesse local, através de um grupo de apoio/suporte. Foram entrevistadas
inicialmente, 12 puérperas, das quais 09 fizeram parte do estudo, de acordo com os critérios de
inclusão. O grupo teve como objetivo primário oferecer apoio aos seus membros e foi desenvolvido
no mês de abril de 2005. Realizamos um primeiro contato com as mães, uma sessão preparatória e
06 sessões grupais. Cada sessão foi composta de três momentos: aquecimento, desenvolvimento e
encerramento. Como referencial teórico-metodológico, utilizamos o modelo proposto por Loomis
(1979), o qual aborda o processo grupal para enfermeiros, de acordo com os seguintes descritores:
objetivos, estrutura, processo e resultados do grupo. Estes foram organizados em fases
(planejamento, intervenção e avaliação) para que a intervenção grupal ocorresse de forma exeqüível.
A efetividade do grupo foi validada à medida que as participantes conseguiram compreender o
sentido do grupo, apontando seus benefícios e avaliaram como alcance dos resultados a maior
integração entre elas (socialização) e a capacidade que cada uma tinha para oferecer força uma à
outra (apoio/suporte). A manutenção dos resultados foi evidenciada quando as puérperas relataram
fatos que representaram o oferecimento de apoio/suporte, em momentos fora do ambiente do grupo.
Consideramos que os sentimentos que permeiam a experiência de ter um filho internado podem,
muitas vezes não ser verbalizados, exigindo do profissional habilidade e afinidade da equipe de
enfermagem para detectá-los, como forma de facilitar a prestação de um cuidado integral.
Concluímos que as puérperas recém-chegadas na Casa da Mamãe podem contar com o
apoio/suporte das mães que já se encontram lá instaladas, cabendo ao profissional estimular a
integração entre estas, buscando o oferecimento de apoio/suporte e favorecendo a adaptação das
mesmas a essa nova situação; o grupo também poderia suprir a solidão daquelas residentes na zona
rural ou em outros municípios, cujas visitas são dificultadas por barreiras geográficas e
socioeconômicas e que se faz necessário um direcionamento da assistência também aos familiares
da puérpera que se encontra com o recém-nascido hospitalizado. Percebemos a necessidade de
manter continuamente a realização dos grupos, de forma a suprir as necessidades das clientes no
período de permanência na Casa. Portanto, acreditamos que o estudo contribuiu para construção de
intervenções de enfermagem eficazes na atenção à mãe que vivencia a experiência de ter um filho
recém-nascido hospitalizado e que o uso de grupos de cuidados de saúde representa um dos
caminhos inexplorados e estimulantes para investigação clínica e a geração de conhecimento
científico.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=369
Nº de Classificação: 4301
BONFIM, Isabela Melo. Levantamento de fatores de risco para câncer de mama em familiares de
mastectomizadas. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: O câncer de mama feminino emerge como uma doença de importância cada vez maior em
todas as partes do mundo. É uma patologia de incidência crescente, já sendo considerado como um
dos maiores problemas de saúde pública. Tem como um dos principais fatores de risco para o seu
desenvolvimento, o parentesco em primeiro grau com um paciente com neoplasia mamária. Este
estudo teve como objetivos: Caracterizar sócio-demograficamente as familiares das mastectomizadas
de uma instituição referência no atendimento a pacientes com câncer; Identificar fatores de risco para
câncer de mama entre as familiares; Descrever práticas de autocuidado adotadas por mães, filhas ou
irmãs de mulheres mastectomizadas; Detectar causas atribuídas pelas mulheres ao surgimento do
câncer de mama de suas familiares; Verificar a existência de associação entre as variáveis estudadas
e Contribuir para o planejamento de ações de educação em saúde para familiares de mulheres
mastectomizadas. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, no
período de abril e maio de 2005. Foi utilizado como roteiro um questionário semi-estruturado, aplicado
a mulheres, familiares de mastectomizadas em tratamento quimioterápico na instituição escolhida. A
amostra constou de 100 mulheres, sendo 56 filhas, 42 irmãs e 2 mães de mastectomizadas. As
mulheres eram em sua maioria (82,0%) católicas, casadas (51,0%), tinham ensino médio ou superior
completo (41,0%), ganhavam entre dois e três salários mínimos (28,0%) e tinham o comércio como
principal atividade profissional (26,0%). A maioria das filhas (35,8%) estava na faixa etária de 18 a 28
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anos com média de 33 anos. Entre as irmãs, a maioria (38,0%) tinha entre 49 e 59 anos com média
de 51 anos. Na amostra formada por filhas (N = 56), encontrou-se em sua maioria, fatores de risco
como: idade da 1a. menstruação inferior ou igual a doze anos (46,5%), nuliparidade (39,2%), uso de
anticoncepcional oral (CO) (62,5%), tempo elevado (mais de 5 anos) de uso de CO (42,9%),
consumo de gordura de porco (51,8%) e consumo de alimentos enlatados (51,8%). Na parcela de
entrevistadas irmãs de mastectomizadas (N = 42), identificou-se como fatores de risco para o
desenvolvimento da neoplasia mamária em sua maioria: faixa etária de risco (38,0% têm idade entre
49 e 59 anos) ocorrência de abortos (80% sofreram um aborto), uso de anticoncepcional oral (66,6%),
ingestão de álcool (69,0%), consumo de gordura de porco (64,2%) e consumo de alimentos enlatados
(71,4%). O estudo demonstrou que as mulheres em sua maioria, associam o surgimento do câncer de
suas familiares ao uso de anticoncepcional, e que têm o hábito de realizarem práticas de autocuidado como auto-exame, exame clínico e mamografia, embora algumas não os realizem na
freqüência preconizada. Sugere-se a criação de novos programas de educação para a saúde, que
sejam direcionados especialmente à essas familiares. Que as palestras educativas sejam realizadas
nas salas de espera de hospitais, clínicas e consultórios, onde a demanda é espontânea e o tempo
de espera é ocioso, tendo a enfermagem, um papel fundamental nesse sentido, uma vez que a
realização de educação pra saúde, é uma das áreas de maior atuação do enfermeiro do século XXI,
mais voltado para a prevenção e menos para o aspecto curativo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD

Nº de Classificação: 4302
ALMEIDA, Cristiana Brasil de. Características da comunicação não-verbal entre o enfermeiro e o
cego. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: Pesquisa sobre as características da comunicação não-verbal entre o enfermeiro e o cego,
cujos objetivos são os seguintes: analisar a comunicação não-verbal do enfermeiro com o cego
durante a consulta de enfermagem; testar o índice de confiabilidade entre os juízes da análise da
comunicação não-verbal; classificar os sinais não-verbais, segundo o referencial de Hall (1986);
verificar a associação entre as filmagens e os fatores de comunicação não-verbal; e identificar as
barreiras da comunicação não-verbal entre a enfermeira e o cego. Adotou-se uma abordagem
exploratória, descritiva, quantitativa, com vistas a fornecer subsídios para a intervenção e, portanto,
melhoria na qualidade do atendimento a esta clientela. O estudo foi desenvolvido no período de
fevereiro a abril de 2005, em uma unidade de saúde de referência, de nível secundário, na cidade de
Fortaleza-CE, com enfermeiras que atendiam a diabéticos, haja vista que a diabetes pode causar
várias doenças oculares, como catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Previamente, foram
contatadas as quatorze enfermeiras da instituição que realizavam consultas de enfermagem a
diabéticos. Destas, sete concordaram em participar da pesquisa, mas apenas quatro fizeram parte da
amostra. Quanto à seleção dos pacientes diabéticos cegos, foi feita de forma aleatória, respeitandose os princípios éticos de pesquisa com seres humanos. Constituiu-se, portanto, de pessoas que
adquiriram a cegueira em decorrência da diabetes e que iriam ser atendidas pelas enfermeiras que
concordaram em participar da pesquisa. Cinco cegos compuseram a amostra. Para a coleta de dados
utilizou-se uma câmera filmadora que registrou toda a consulta de enfermagem entre a enfermeira, o
cego e o acompanhante. O instrumento de análise dos dados para avaliar a comunicação não-verbal
da enfermeira com o cego foi elaborado conforme o referencial teórico de Hall (1986), com ênfase na
teoria proxêmica, e recebeu a denominação de Comunicação não-verbal Enfermeira - Cego
(CONVENCE). Concomitantemente à coleta de dados, o CONVENCE foi enviado a três juízes para
ser analisado. Para a análise das filmagens escolheram-se outros três juízes que concordaram em
participar da pesquisa a que foram treinados segundo o referencial proposto. A partir do CONVENCE
foram elaboradas cinco categorias, com suas respectivas subcategorias. Categoria 1 - Distância
Espacial, com as subcategorias 1.1 - distância, 1.2 - postura, 1.3- eixo, 1.4 - contato. Categoria 2 Comportamento Social, com as subcategorias: 2.1 - gestos emblemáticos, 2.2 - gestos ilustradores,
2.3 - gestos reguladores. Categoria 3 - Comportamento Facial. Categoria 4 - Código Visual, com as
subcategorias: 4.1 - abertura ocular, 4.2 - direção do olhar. Categoria 5 - Volume da Voz. As sessões
de treinamento e análise dos dados foram realizadas com todos os juízes presentes na mesma sala e
no mesmo horário predeterminado no início da capacitação. As filmagens foram analisadas a cada
quinze segundos, totalizando 1.131 análises de comunicação não-verbal. Ao analisar as categorias e
subcategorias, os principais resultados observados foram os seguintes. Na categoria 1, a
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subcategoria distância íntima prevaleceu com 1.030 (91,0%), pelo fato do ambiente onde aconteciam
as consultas favorecer, tanto ao profissional quanto ao paciente, adotar quase unicamente esta
distância. Nesta categoria, a subcategoria 2 mostrou que a postura sentada (98,3%) obteve quase
unanimidade nas imagens analisadas. Quando emissor e receptor mantêm a mesma postura significa
que ambos estão em sintonia, partilhando do mesmo ritmo, grau de interesse e movimento. Também
nesta categoria, a subcategoria 4, denominada contato, demonstrou que em 943 (83,3%) interações
não houve contato. O gesto mais observado na subcategoria gestos emblemáticos foi mover as mãos
com 762 (67,4%). A direção do olhar, subcategoria 4.2, desviado do interlocutor contabilizou 597
(52,8%) e centrado no interlocutor 502 (44,4%). Em todas as filmagens, houve interferências
consideráveis no momento da interação enfermeiro-paciente Tal fato foi considerado como barreira à
comunicação. O enfermeiro deve-se mostrar interessado durante a interação, e é o olhar sobre o
paciente que favorecerá esta atenção na consulta de enfermagem. Conclui-se, de acordo com os
dados, que o enfermeiro precisa conhecer e aprofundar os estudos em comunicação não-verbal e
adequar o seu uso ao tipo de pacientes assistidos durante as consultas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=413
Nº de Classificação: 4303
MACÊDO, Kátia Neyla de Freitas. Comunicação verbal entre a enfermeira e o cego: aspectos
observados durante a consulta de enfermagem. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2005. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: A problemática da comunicação com o cego é observada durante a atuação profissional
do enfermeiro. Este, desde a graduação, não é preparado para as especificidades desta deficiência.
Apesar de existir estudos sobre a cegueira, a relação dela com o processo comunicativo ainda tem
lacunas, particularmente porque o cego possui uma barreira sensorial capaz de comprometer as
informações recebidas durante a assistência de enfermagem ao paciente. Este estudo se justifica
pela necessidade do enfermeiro utilizar constantemente a comunicação verbal no procedimento de
assistência e, para tanto, precisar conhecer os princípios e conceitos referentes ao processo
comunicativo. Quando essa comunicação ocorre entre o enfermeiro e o cego, é importante ressaltar
sua peculiaridade, no intuito de que o profissional desenvolva habilidades de comunicação para
efetivar uma assistência de qualidade. Diante destas exigências, teve-se como objetivo geral analisar
a comunicação verbal entre o enfermeiro e o cego diabético à luz da teoria de Roman Jakobson e
como objetivos específicos identificar o remetente da interação na comunicação entre o enfermeiro, o
cego diabético e o acompanhante, e traçar o perfil do remetente segundo as funções conativa e
emotiva, o referencial, o contato e o código. É um estudo descritivo e exploratório, com abordagem
quantitativa, realizado em um centro especializado em diabetes e hipertensão da cidade de
Fortaleza, Ceará. Trata-se de instituição de referência estadual em atenção à saúde, com
atendimento especializado a diabéticos e hipertensos. Os sujeitos do estudo foram cegos, de ambos
os olhos, atendidos nesse centro especializado, além dos seus acompanhantes e as enfermeiras da
instituição. A coleta de dados foi realizada durante a consulta de enfermagem a diabéticos, presentes
a pesquisadora, a enfermeira, o cego e um possível acompanhante. Para registros dos dados
usaram-se filmagens realizadas, nos meses de fevereiro e março de 2005. Anteriormente as
filmagens, a pesquisadora entrevistou o cego, e colheu dados de identificação (nome, idade, sexo,
naturalidade, tempo de tratamento para controle de diabetes, tempo de acompanhamento na
instituição) e o interrogou acerca de como e quando adquiriu a cegueira. Isso ocorreu na sala de
espera, antes do paciente ser consultado. As filmagens foram feitas durante a consulta de
enfermagem, cuja duração, em média, foi de 19 minutos. Foram realizadas cinco filmagens,
analisadas por três juízes- enfermeiras. As cenas foram analisadas a cada 15 segundos, quando
ocorria uma pausa no vídeo e registro no instrumento de análise de dados. No total analisaram-se
1.131 interações verbais entre o enfermeiro, o cego e o acompanhante. Como resultado dessas
interações, observou-se que o enfermeiro assumiu o papel de remetente da comunicação em 57,8%,
enquanto o cego em 20%. No relacionado à variável vocativo, prevaleceu o indicador modo de ação
em 66,2% da comunicação. Em relação ao conteúdo das informações, sobressaíram as orientações
em 85,4%, onde o canal mais utilizado foi a audição (53%), seguida da visão (40,6%). Durante as
consultas, a linguagem mais utilizada foi a comum (96,1 %). Para o cego, prevaleceu a comunicação
de assuntos pessoais (42%), enquanto para a enfermeira (59,8%), prevaleceu o tratamento. As
funções emotivas mais comuns nas interações foram as de solidariedade, satisfação, tranqüilidade e
empatia. Segundo se concluiu, o enfermeiro, nesse cenário de atuação, ainda precisa desenvolver
habilidades de comunicação. Mesmo encontrando aspectos positivos durante a comunicação verbal,
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foi constatado que o cego tem necessidade de verbalizar aspectos desvalorizados pelo profissional e
que a enfermeira deve conhecer e valorizar as especificidades relativas ao atendimento a essas
pessoas. Sugeriu-se, ao final, a ampliação de pesquisas voltadas para a comunicação entre
enfermeiros e pessoas cegas com o objetivo de otimizar a assistência.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4304
SIQUEIRA, Ricardo Costa de. Diagnósticos de enfermagem em crianças menores de um ano
acompanhadas na consulta de enfermagem em puericultura numa unidade básica de saúde de
Fortaleza-CE. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2005. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: A consulta de enfermagem à criança é uma das ações do enfermeiro de Saúde da Família.
A sistematização da consulta de enfermagem e a identificação dos diagnósticos de enfermagem têm
contribuído para uma maior eficácia das ações do enfermeiro focalizando as intervenções
necessárias para cada paciente, nas suas necessidades e dificuldades, na sua compreensão da
doença, no contexto familiar e comunitário, e não somente na doença. Este estudo tem como objetivo
analisar os diagnósticos de enfermagem apresentados por crianças, menores de um ano,
acompanhadas na consulta de enfermagem em puericultura em uma Unidade Básica de Saúde da
Família, do município de Fortaleza-CE. Estudo descritivo de corte transversal, com avaliação de 58
crianças, cadastradas pelas equipes de Saúde da Família, com até um ano de idade, sadia ou não,
com aceitação do responsável. Os dados foram processados em forma de tabelas e aplicados testes
estatísticos para verificação de associações. Os resultados mostraram que as mães das crianças
tinham idade média de 24 anos, a maioria possui ensino fundamental incompleto, com companheiro,
religião católica, tendo por ocupação os cuidados do lar, renda per capta variando de zero a cem
reais. Predominaram os partos normais, com média de duas gestações, com um a dois partos, menos
de um aborto e tempo de parto a termo, como o mais freqüente. Dentre as crianças, predominou o
sexo masculino, com média de idade de 5,4 meses, sem uso de medicação, fazendo uso de leite
artificial com preparo correto, sem apresentar problemas de saúde, sendo que naquelas com
problema de saúde, foi encontrada predominância de problemas respiratórios, sendo o resfriado o
mais freqüente. Identificamos 27 diagnósticos de enfermagem, distribuídos em 7 dos 13 domínios
investigados. Os diagnósticos Risco para quedas, Amamentação eficaz, Amamentação ineficaz,
Processos familiares interrompidos, Controle eficaz do regime terapêutico e Integridade da pele
prejudicada apresentaram-se acima do percentil 75. Verificamos 83 características definidoras, 7
delas com freqüência acima de 25%, e 90 fatores relacionados, 11 deles com freqüência maior que
25%. Encontramos associação estatística entre os diagnósticos de enfermagem Amamentação
eficaz e Amamentação ineficaz, sendo que esta de maneira inversa, visto que os diagnósticos são
auto-excludentes. Identificamos que as crianças com Risco para quedas eram, em média, maiores de
seis meses e que para o diagnóstico Amamentação eficaz, as crianças tinham menos de seis meses.
Verificamos, ainda, relevância na associação entre o diagnóstico de enfermagem Controle eficaz do
regime terapêutico e as variáveis, Problema de saúde e Uso de medicamento. Os resultados revelam
a necessidade de maior atuação do enfermeiro junto a estes pacientes, em especial nas orientações
emancipatórias às suas mães, tanto em relação às ações de promoção da saúde e prevenção de
agravos, como na recuperação da saúde daquelas com agravo instalado, respeitando suas
particularidades, condições sociais e familiares. Acompanhar uma criança na consulta de
enfermagem em puericultura, não se resume em apenas pesar e medir, mas também associar a esta
um olhar holístico sobre as condições de saúde da criança e da família, bem como, acompanhar o
seu desenvolvimento biopsicosocial. Espera-se que os resultados obtidos tenham aplicação prática
para a enfermagem, propiciando uma assistência sistematizada por intermédio da consulta de
enfermagem à criança.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
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CARVALHO, Carolina Maria de Lima. Mulheres vivenciando o estigma decorrente da aids.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2005. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): GALVÃO, Marli Teresinha Gimeniz
RESUMO: Há mais de duas décadas, o mundo convive com a aids. Com o passar dos anos, muito se
descobriu sobre formas de transmissão, terapias medicamentosas mais eficazes, marcadores
laboratoriais mais precisos, imunogenicidade. Ainda é evidente, entretanto, o estigma vivenciado em
decorrência da descoberta da doença. Este é o sinete ou impressão a sinalizar que a pessoa está
marcada e rejeitada; assim, portar um estigma, implica possuir uma característica não aceita pela
sociedade. Com base neste fato, vivenciam-se vários tipos de discriminações, mediante os quais,
efetivamente, reduzem-se as chances de se viver plenamente. Desta forma, diante da descoberta do
diagnóstico, a mulher com HIV/aids experimenta sentimentos de incerteza e insegurança, levando-a a
vivenciar um momento de crise. Nesta perspectiva, teve-se como objetivo apreender os estigmas que
as mulheres portadoras de HIV/aids vivenciam em decorrência da sua infecção. Investigação
descritiva e exploratória de natureza qualitativa, cujo cenário foi uma enfermaria de um hospital
especializado em Fortaleza-CE, no período de dezembro de 2004 a março de 2005. Participaram dez
mulheres com aids. Utilizou-se como modalidade de pesquisa a História Oral Temática, recorrendose, para coleta de dados, à entrevista semi-estruturada gravada. Para análise dos depoimentos,
empregou-se a técnica de análise de conteúdo, elaborando-se quatro categorias: 1. enfrentando o
diagnóstico; 2. mudanças impostas pela doença; 3. sentimento de culpa; e 4. vivenciando a exclusão
social. As mulheres eram jovens, com escassos rendimentos financeiros, apresentavam pouca
escolaridade e foram contaminadas pela via heterossexual, perfil que coincide com a maioria das
brasileiras infectadas pelo HIV. Foram apreendidas diferentes formas de estigma, as quais estavam
relacionadas, principalmente, às dificuldades no enfrentamento do diagnóstico, mudanças no
cotidiano decorrentes de imposições para se viver melhor em face da doença, sentimentos de culpa e
evidências de exclusão, além da ausência e apoio dos familiares. Ao reviverem a descoberta do
diagnóstico da doença, as mulheres expressaram o medo da morte, vergonha, preocupação com a
família, abandono, solidão, tristeza e culpa, além da tentativa constante de manutenção do emprego.
Os diferentes estigmas vivenciados impediam as mulheres de conduzir sua vida naturalmente, livres
de qualquer tipo de discriminação, pois é um direito que deve ser respeitado, principalmente, se
tratando de uma portadora de HIV/aids, que já enfrenta uma gama de sentimentos negativos
decorrentes da doença. Este estudo permitiu, ao longo de sua descrição, fornecer subsídios para
reelaborar a assistência global oferecida a essa clientela, destacando que não devem ser apenas
direcionados às preocupações para a doença biológica-oportunistas, mas destinando a essas
mulheres uma atenção voltada aos conflitos que estão vivenciando, sejam eles decorrentes dos
estigmas da aids ou não; buscando, assim, a melhoria da qualidade de vida das mulheres que vivem
com HIV/aids. Combater, por meio de ações culturais ou através de meios legais, o estigma e a
discriminação é uma tarefa de todos os profissionais que as assistem.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: Na prática obstétrica, o aluno de graduação em Enfermagem enfrenta dificuldades ao
exercer o cuidado à parturiente, pois mesmo tendo conhecimento teórico, às vezes fica inerte aos
cuidados diretos que devem ser prestados à mulher em trabalho de parto e parto. Ao realizar este
estudo, meu objetivo foi compreender o significado do trabalho de parto e parto para o aluno de
Enfermagem que experiencia a disciplina Enfermagem no Processo de Cuidar III - Mulher, da
Universidade Federal do Ceará (UFC). Para tanto, optei pela abordagem qualitativa e pela
perspectiva teórica do Interacionismo Simbólico. Participaram do estudo vinte alunos de graduação
em Enfermagem que estavam desenvolvendo a prática obstétrica no Centro de Parto Normal da
Maternidade-Escola Assis Chateaubriand da UFC, nos meses de abril a junho de 2004. Durante a
coleta de dados, foram utilizados a observação participante, os diários de campo e a entrevista aberta
com a seguinte pergunta: Qual o significado do trabalho de parto e parto para você após tê-lo
presenciado? Com base na análise temática de Bardin (2000) e no referencial teórico do
Interacionismo Simbólico, foi possível compreender o significado do trabalho de parto e parto para o
aluno de Enfermagem da UFC a partir das seguintes temáticas: Presenciar o sofrimento físico e
emocional vivenciado pela parturiente; Enfrentar a insegurança em assistir a parturiente; e
Nascimento - a descoberta de uma nova vida. Conforme compreendi, independente das experiências
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do aluno de Enfermagem, ao vivenciar a prática obstétrica, este interage com a mulher em trabalho
de parto e parto, checando, agrupando e interpretando os sentidos e significados deste processo de
parturição. Ao mesmo tempo, por ele se influencia e quer ver primeiro o parto, para, então, agir e
cuidar da mulher em trabalho de parto e parto. Como enfermeiros, docentes e assistenciais devemos
nos colocar na mesma condição do aluno, buscando descobrir um caminhar didático-pedagógico
capaz de possibilitar um ambiente propício a um melhor cuidado de Enfermagem à mulher em
processo de parturição, valorizando o saber, a interdisciplinaridade e a autonomia profissional.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=48
Nº de Classificação: 4307
SILVA, Marly Bittencourt Gervásio Marton da. Uma proposta de educação a distância: capacitando
enfermeiros tutores no programa de triagem neonatal. Curitiba. Universidade Federal do Paraná.
Setor de Ciências da Saúde, 2004. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: Trabalho que relata a vivência de capacitação de enfermeiros tutores em Educação a
Distância no Programa de Triagem Neonatal - teste do pezinho, descrevendo a operacionalização,
execução e os resultados obtidos em um curso piloto. Subsidia-se na reflexão sobre a concepção da
educação a distância como modalidade adequada e eficaz para proporcionar ensino de qualidade a
determinada clientela. Leva em conta algumas concepções freireanas, além de conceitos como
educação, educação permanente, educação de adultos, educação problematizadora, educação a
distância (EAD), tutor como mediador no processo de formação humana, a prática tutorial em EAD,
modalidades de tutoria, ações orientadoras, acadêmicas e institucionais na prática tutorial,
programação da ação tutorial, material didático em EAD, cuidado e cuidado educacional. O curso foi
desenvolvido com seis enfermeiros, no período de março a junho de 2004, com carga horária de 92
horas, sendo 72 horas a distância e 20 horas presenciais, distribuídas em quatro encontros,
correspondentes a quatro módulos: Contextualizando a EAD, a Tutoria em EAD, Materiais e Sistemas
de Comunicação em EAD e Avaliação em EAD. A tutoria foi compartilhada, estabelecendo uma
relação dialógica com os enfermeiros cursistas. Crê-se que o objetivo proposto foi atingido nas etapas
que foram vividas e avaliadas. Propõe-se que esse Programa de Educação a Distância na Triagem
Neonatal tornese realidade, para levar aos profissionais de enfermagem, independentemente do local
onde eles estejam, as mesmas informações, os mesmos direitos ao conhecimento, o desejo de
aprender sempre e mais, para que toda a sociedade saia vencedora nessa luta pela saúde, pela
qualidade de vida, pela felicidade.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/2333/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o.pdf
Nº de Classificação: 4308
NEGRI, Mônica Deorsola Xavier. Enriquecimento cognitivo na atuação do enfermeiro: uma
vivência prática. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 220 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABRONICI, Liliana Maria
RESUMO: Trata-se de um estudo cujo marco teórico é a Modificabilidade Estrutural Cognitiva do
indivíduo, que aborda o conceito de desenvolvimento cognitivo ou o da inteligência como dinâmicos,
sujeitos à modificabilidade, através de uma ação deliberada de mediadores colocando a disposição
da pessoa aprendiz novos significados e sentidos culturais. Sendo enfermeira e compromissada com
o cuidado humano, refleti sobre a lacuna existente entre o fazer cotidiano do enfermeiro e sua
consciência sobre este fazer, no que se refere às funções cognitivas envolvidas no ato mental. Com
formação teórica, didática e prática ministrada pelo Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná
interferi nesta lacuna ao aplicar quatro instrumentos do Programa de Enriquecimento Instrumental
(ferramenta analíticodidática) a um grupo composto por sete enfermeiros, em duas sessões
semanais, durante trinta e seis horas, tendo por objetivo geral a instrumentalização do enfermeiro
promovendo um pensar mais crítico e reflexivo sobre o processo de cuidar e a prática de
Enfermagem e sua postura frente a estas, mediante a observação e organização de suas ações e o
estabelecimento de prioridades. A abordagem metodológica foi de natureza qualitativa, tendo sido
utilizada a técnica de observação participante para a coleta de dados e, no decorrer da análise dos
resultados, a abordagem histórico-cultural de Vygotsky, pela apropriação do conhecimento por meio
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de um sistema coletivo que compreende relações entre o indivíduo e o mundo, indiretas, mediadas
pela cultura. Foram demarcados quatro indicadores: transcendência, metacognição, aplicabilidade e o
uso de mediação na perspectiva do outro que detalharam os aspectos da modificabilidade ocorrida no
grupo, este agora mais competente e perceptivo.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/handle/1884/732
Nº de Classificação: 4309
PASCHOAL, Amarilis Schiavon. O discurso do enfermeiro sobre educação permanente no grupo
focal. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
MÉIER, Marineli Joaquim
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa, cujo objetivo é analisar a percepção do enfermeiro sobre
educação permanente, entendida como uma habilidade de aprendizagem contínua desenvolvida pelo
sujeito, durante a vida, por meio de suas relações pessoais, profissionais e sociais, no intuito de
transformar-se. Os sujeitos do estudo foram enfermeiros de um hospital de ensino, que atuam na
assistência, docência e em atividades administrativas. Os dados foram coletados utilizando-se a
técnica de grupo focal, em seis sessões grupais gravadas em vídeo e posteriormente transcritas.
Para a análise dos dados utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, que consiste em
reconstruir, com pedaços de discursos individuais, discursos-síntese para expressar um pensamento
ou uma representação social sobre um tema. Emergiram do material analisado cinco temas: a
representação das questões educativas para os enfermeiros, a prática profissional, a representação
da formação do enfermeiro, enfermeiro como educador, a representação da educação permanente,
continuada e em serviço pelo enfermeiro. Esta pesquisa possibilitou entender a educação
permanente como capacidade que envolve o ser humano - direcionando-o para sua formação como
sujeito e como profissional que desenvolve ações gerenciais, assistenciais e educativas - e que na
educação permanente estão inseridas a educação continuada e a educação em serviço, que
conduzem à prática profissional eficiente e transformadora, pelo aprender constante.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/981
Nº de Classificação: 4310
SCUCATO, Rosângela. As significações sobre autonomia e cuidado de si vivenciadas pelo
enfermeiro no cotidiano de ações e interações. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de
Ciências da Saúde, 2004. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: Com base no sentido existente em cada um dos conceitos do Interacionismo Simbólico:
Símbolo, Self, Mente, Assumir o lugar do outro, Ação humana, Interação Social e Sociedade, este
estudo qualitativo busca compreender como se realizam a vivência do cuidado de si e autonomia no
cotidiano de ações e interações do enfermeiro. Nesse contexto, busca também identificar aspectos
que dão suporte ao cuidado de si e à autonomia. Para tanto, aprofunda os conceitos de cuidado de si
e autonomia do enfermeiro, vivenciados no cotidiano de ações e interações. Destaca alguns
elementos a serem considerados no cuidado consigo mesmo e com o outro: o diálogo; o vínculo
existente entre seres interagindo; o espaço de reafirmação da autonomia, respeito a ela e valorização
da diferença; e a inclusão da arte e do lazer na vida, em que se desfruta daquilo que é belo e
prazeroso, relaxante e, ao mesmo tempo, estimulante. O tratamento metodológico de busca de
informações, amostragem e análise, para a compreensão do tema tem em seu fundamento o
Interacionismo Simbólico. Pauta-se também no método descritivo. Dados obtidos mediante entrevista
semi-estruturada com nove profissionais enfermeiros em saúde coletiva de uma instituição pública de
Curitiba, em que se levou em conta suas experiências vivenciadas de cuidado de si e autonomia,
também embasam o estudo. A partir da análise dos dados das entrevistas, revisitando conceitos e
registros das entrevistas, e com a sensibilidade do olhar da autora, foi possível verificar e
compreender que o enfermeiro vivencia práticas de autonomia e de cuidado de si e que, pela
característica processual, ocorrem readequações simbólicas nas ações e interações do enfermeiro,
ressignificando os conceitos diante de cada situação em seu cotidiano.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/3423
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Nº de Classificação: 4311
PETERLINI, Olga Laura Giraldi. Cuidado gerencial e gerência do cuidado na interface da
utilização do sistema de informação em saúde pelo enfermeiro. Curitiba. Universidade Federal do
Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
RESUMO: Este estudo exploratório-descritivo objetiva compreender como se processa a utilização do
Sistema de Informação em Saúde (SIS) pelo enfermeiro gerente no desenvolvimento da prática do
cuidado. Utiliza-se como metodologia a pesquisa qualitativa. O cenário escolhido é um distrito
sanitário do Município de Curitiba, no Paraná, e os dados foram coletados por meio de entrevista
semi-estruturada e analisados à luz do referencial para a análise de conteúdo de Bardin (1977). Foi
possível apreender que o Sistema de Informação em Saúde é fundamental nas ações que o
enfermeiro gerente desenvolve como responsável por um distrito sanitário. Ele necessita de
informações clínicas, epidemiológicas e gerenciais para o desenvolvimento das diversas atividades
do cotidiano da sua prática profissional. Também, detectou-se que as ações gerenciais do enfermeiro
em saúde coletiva apresentam dois movimentos: um mais abrangente, em que o objetivo é o
desenvolvimento de ações, voltado para toda a população da área de abrangência da unidade de
saúde e identificado como cuidado gerencial, e um mais focado em uma determinada parcela da
população, identificado como gerência do cuidado. Este estudo mostrou sua relevância, à medida que
desencadeou uma reflexão sobre a prática profissional gerencial do enfermeiro em saúde coletiva e
sobre a utilização do Sistema de Informação em Saúde como instrumento essencial para a prática do
cuidado.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/980
Nº de Classificação: 4312
SOUZA, Rosa Helena Silva. Sentimentos e percepções do cliente no pré-operatório de cirurgia
cardíaca. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
LABRONICI, Liliana Maria
RESUMO: Nas últimas décadas, a cirurgia cardíaca tornou-se um procedimento vastamente utilizado
no tratamento das doenças cardiovasculares, entretanto, percebe-se que essa intervenção ainda
causa grande impacto nos que dela precisam, por relacionar-se ao coração, que é o órgão central do
corpo. A partir disso, esta pesquisa tem como objetivo apreender os sentimentos e as percepções do
corpo enfermo que se encontra em pré-operatório de cirurgia cardíaca. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa de abordagem fenomenológica, realizada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal
do Paraná, e que conta com a participação de 11 sujeitos em pré-operatório de cirurgia cardíaca,
entrevistados no período de março a abril de 2004. A análise dos discursos aconteceu em três
momentos: descrição, redução e compreensão fenomenológica, dos quais emergiram duas unidades
temáticas, que foram categorizadas subjetivamente em Corpos amedrontados - uma realidade a ser
transcendida e A esperança de vir-a-ser um novo corpo. A primeira categoria abarca as diversas
faces do medo que atinge quem vivencia o pré-operatório, como: da morte causada pela cirurgia, da
violação interior, das cicatrizes deixadas, e ainda, o desejo de fuga. A segunda categoria versa sobre
a possibilidade de obtenção de uma vida melhor, mediante o novo corpo conquistado com a cirurgia.
Foi possível desvelar o fenômeno estudado e mostrar a necessidade de interação entre a enfermeira
e o corpo enfermo na situação perioperatória, tendo em vista a promoção do seu bem-estar.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/842
Nº de Classificação: 4313 [ Lilacs ID 461173 ]
CASTANHA, Maria de Lourdes. A (In)visibilidade da prática de cuidar do ser enfermeiro sob o
olhar da equipe de saúde. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2004. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
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RESUMO: Este estudo visa compreender a percepção da (in)visibilidade da prática de cuidar do ser
enfermeiro sob o olhar da equipe de saúde, tendo como referencial a Teoria Humanista de Paterson e
Zderad (1979). Trata-se de pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica. Objetivou
compreender a percepção da equipe de saúde sobre a (in)visibilidade da prática de cuidar do ser
enfermeiro em unidades críticas pediátricas e delinear, a partir do apreendido, um modelo conceitual
da percepção da equipe de saúde sobre a (in)visibilidade da prática de cuidar do ser enfermeiro.
Teve como questão norteadora "qual a percepção da equipe de saúde sobre a (in)visibilidade da
prática de cuidar do ser enfermeiro"?. Os sujeitos que compuseram a amostra do estudo foram sete
enfermeiros, quatro médicos, dois psicólogos, dois fisioterapeutas, um técnico e um auxiliar de
enfermagem e dois auxiliares de higienização. Utilizou-se como cenário de estudo as Unidades de
Terapia Intensiva de um Hospital Pediátrico de Curitiba. As informações foram coletadas através da
entrevista semi-estruturada. Para análise dos depoimentos seguiu-se os passos propostos por Giorgi
(1985). A síntese das categorias convergentes reflete o processo de análise fenomenológica a partir
das Unidades de Significado apreendidas, transformando-as na compreensão da pesquisadora a
respeito da experiência dos sujeitos. Da análise do apreendido emergiram três categorias
convergentes com dez unidades de significado relacionadas ao olhar do ser enfermeiro sobre o
fenômeno a ser desvendado, e outras três, também com dez unidades, referentes ao olhar da equipe
multidisciplinar. As categorias apreendidas entre os enfermeiros: 1) O self do ser enfermeiro
articulado ao vir-a-ser profissional 2) O ser enfermeiro profissional e as dimensões do cuidado diante
da sua prática 3) O ser enfermeiro na convivência coletiva com os demais profissionais de saúde,
família e instituição. As categorias relacionadas à equipe multiprofissional 1) A convivência da equipe
de saúde no cotidiano de cuidado do enfermeiro 2) A visão da equipe de saúde sobre a
(in)visibilidade do enfermeiro 3) A repercussão do agir profissional do enfermeiro no agir profissional
da equipe de saúde. O caminho metodológico trilhado neste estudo possibilitou elucidar o fenômeno
da (in)visibilidade da prática de cuidar, por meio da compreensão dos depoimentos que relatam a
dinamicidade dos múltiplos ‘fazeres’ que cotidianamente permeiam as ações do enfermeiro. Foi
possível delinear um Modelo Conceitual da equipe sobre a percepção da (in)visibilidade da prática de
cuidar, apontando caminhos para a visibilidade do ser enfermeiro. A compreensão enfatiza o trabalho
do enfermeiro como árduo, exige agilidade, habilidades precisas, presença e proximidade do cliente e
família. Os profissionais de saúde expressam a significação de que o enfermeiro é um ser que agrega
à sua prática o cuidado integral, pois cabe a este o conhecimento apurado de todos os clientes sob
sua responsabilidade. Apontam ainda para as relações dialógicas do enfermeiro na unidade, como
elo entre os integrantes da equipe, clientes, família e instituição. A compreensão resulta em
estabelecer o desafio constante da relação dialógica entre o enfermeiro e profissionais da saúde,
para, de forma competente, efetivar a convergência da comunicação sensível e a intersubjetividade
que permeiam as ações de cuidar para obter a visibilidade.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/848
Nº de Classificação: 4314
FONSÊCA, Ana Lúcia Nascimento. O cuidado transpessoal de enfermagem domiciliar ao
portador de transtorno mental e sua família: uma contribuição para a reinserção social. Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
MAFTUM, Mariluci Alves
RESUMO: O Movimento de Reforma Psiquiátrica que ora acontece no Brasil clama por
transformações no cuidado à pessoa portadora de transtorno mental, de forma que ele possa ser
atendido de maneira humana e integral, priorizando-se a sua reinserção social e incluindo-se a família
nesse processo. Diante desse contexto e com vistas a atender ao preconizado pela reforma, neste
estudo proponho aplicar um marco referencial para cuidar em domicílio do portador de transtorno
mental e de sua família, com base nas minhas concepções pessoais da pesquisadora, no Processo
de Clinical Caritas de Jean Watson e em outros autores que coadunam com essas idéias. O método
escolhido é o estudo de caso, as informações foram coletadas mediante gravações dos momentos de
cuidado e diário do pesquisador e apresentadas como narrativas. Dessa forma, o estudo traz
contribuições para a prática do profissional enfermeiro, para o ensino e para pesquisa, na área do
cuidado domiciliar a portadores de transtorno mental, que ainda é pouco explorada.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/1856
Nº de Classificação: 4315
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BLANSKI, Clóris Regina Klas. Ações cuidativas na terapêutica medicamentosa do idoso: a
prática transformadora do cuidado de si. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências
da Saúde, 2004. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: Trata-se de estudo qualitativo referente à terapêutica medicamentosa dos idosos
pertencentes à área de abrangência de uma Unidade Programa Saúde da Família da cidade de
Ponta Grossa. Dos muitos problemas relativos à medicação, destaca-se a dificuldade de
compreensão, por parte dos idosos, nas informações fornecidas pelos profissionais acerca do
tratamento medicamentoso, porquanto revelando a continuidade do problema de saúde e até mesmo
a cronicidade da doença. O estudo tem como questão norteadora: qual o entendimento que os idosos
têm referente aos cuidados de si com a terapêutica medicamentosa. Tem-se como objetivo geral o
desenvolvimento de ações educativas transformadoras do cuidado de si dos idosos concernentes à
terapêutica medicamentosa. Na primeira fase do estudo, denominada de diagnóstico do cuidado de si
referente à terapêutica medicamentosa, a coleta de dados aconteceu no domicílio do idoso mediante
a utilização de questionário contendo dados de identificação analisados de modo quantitativo por
meio de distribuição de freqüência e apresentados em números absolutos e percentuais, os dados
específicos do estudo analisados qualitativamente pela metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo.
A segunda fase, denominada a prática transformadora do cuidado de si, a coleta de dados aconteceu
no próprio espaço físico da Unidade de Saúde, tendo como metodologia o Círculo de Cultura de
Paulo Freire, alicerçado pela orientação da Pesquisa Convergente Assistencial, no qual os dados
transcritos de acordo com as falas dos participantes e analisados conforme as etapas do Círculo de
Cultura de Freire. Os resultados demonstraram a necessidade urgente do desenvolvimento de ações
educativas concernentes à terapêutica medicamentosa do idoso, seja na instituição de saúde ou no
domicílio. As ações de prevenção e assistência devem estar voltadas para o incentivo do cuidado de
si do idoso com a medicação, pois a promoção do envelhecimento saudável e do cuidado de si do
idoso significa a valorização da autonomia e a preservação da independência física e mental.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/974
Nº de Classificação: 4316
MACHADO, Margareth Voigt Pisconti. A transição do ser adolescente puérpera ao papel materno
sob o enfoque do cuidado de enfermagem. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de
Ciências da Saúde, 2004. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
RESUMO: Este estudo tem como objeto a transição ao papel materno vivenciada pelo ser
adolescente puérpera em seu existir. Surgiu das inquietações e da experiência como enfermeira e
docente na área materno-infantil. Para a elucidação objetivou compreender o processo de transição
ao papel materno vivenciado pelo ser adolescente puérpera sob o enfoque do cuidado de
enfermagem. As idéias de Meleis e autores pertinentes ao tema serviram de suporte teórico para a
análise compreensiva dos depoimentos. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa com abordagem
fenomenológica. A aproximação aos sujeitos foi mediada pela entrevista semi-estruturada
fenomenológica. O desvelamento compreensivo por meio da análise fenomenológica proposta por
Martins e Bicudo (1994) possibilitou o desocultar da vivência do ser adolescente na simultaneidade
da transição desenvolvimental, situacional e de saúde-doença para a aproximação ao fenômeno do
alcance ao papel materno. Os sujeitos do estudo foram oito adolescentes puérperas atendidas no
ambulatório de uma maternidade pública de Curitiba. Foi possível apreender as unidades de
significação: a transição desenvolvimental vivenciada pelo ser adolescente, a transição situacional na
experiência do ser diante da simultaneidade da adolescência e gestação, e a transição ao papel
materno: mobilizando recursos internos e externos. A percepção do ser adolescente puérpera a partir
de sua visão de mundo mostra a compreensão de que os eventos transicionais adquirem diferentes
significados para cada ser que experiencia a mesma situação, necessitando do cuidado transicional
de enfermagem para o enfrentamento e a adaptação que o papel materno exige. Como ser
enfermeira me vi envolvida com as expressões do ser adolescente no processo de transição e foi
possível refletir e lançar um olhar atento sobre minha própria cotidianidade, valorizar o ser em seu
modo existencial a partir de sua singularidade. Percebi que a vivência de todo o processo transicional
é permeada de possibilidades, o que significou abrir mão do reestabelecido, do pré-concebido para
apreender o vivido, o fenômeno próprio do ser. Foi possível captar o ser adolescente como um
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projetar-se, um vir-a-ser, com planos futuros de valorização pessoal ocupando seu espaço de ser na
vivência do papel materno. Logo, descobri que lidar com o ser adolescente puérpera é relacionar-se
com zelo, é cuidar atuando com dedicação, delicadeza, consideração, pondo-se disposta nesse
cuidar baseada nas vivências passadas e na expectativa de futuro. Assim a transição do ser
adolescente acontece na simultaneidade do ser adolescente, ser adolescente gestante e ser
adolescente puérpera num movimento circular. A riqueza das informações deste estudo impulsionam
a prosseguir, a continuar o desvelamento, a suscitar nos enfermeiros o desejo de buscar o inovador,
o diferencial para executar o cuidado transicional voltado a cada situação em especial, diante de cada
ser também especial. Este final de trabalho suscita o início de novas descobertas.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/978
Nº de Classificação: 4317
TOMAZZONI, Marisa Ines. Subsídio para introdução do uso de fitoterápicos na rede básica de
saúde no município de Cascavel/PR. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências
da Saúde, 2004. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NEGRELLE, Raquel Rejane Bonato
RIECK, Lia
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre a relação da
comunidade de Cascavel com o uso de plantas medicinais, visando gerar subsídios para o
planejamento e introdução do uso de fitoterápicos na Rede Básica de Saúde do Município de
Cascavel/PR. Além de informações gerais sobre a população amostrada e sobre o uso de plantas
medicinais, buscou-se averiguar como este conhecimento foi adquirido e quais as fontes de obtenção
das espécies utilizadas. Adicionalmente, buscou-se comparar os resultados obtidos com a bibliografia
especializada, no sentido de saber se há discrepância quanto ao uso popular e o conhecimento
científico das plantas indicadas. Para tanto, executou-se pesquisa exploratório-descritiva baseada em
levantamento bibliográfico e levantamento etnobotânico. A amostra foi composta por 50 famílias
pertencentes à área de abrangência da Unidade Saúde da Família Nossa Senhora dos Navegantes,
pela equipe de saúde e pelo gestor municipal de saúde. Para a coleta de dados, utilizou-se a
entrevista com questões fechadas e semi-estruturadas. Para a análise e discussão dos resultados
organizaram-se blocos temáticos, sendo o primeiro composto pelo levantamento etnobotânico junto
aos usuários da USF e aceitação do uso de fitoterápicos pelos diversos segmentos envolvidos com a
USF (usuários, equipe de saúde e gestor). O segundo bloco representa a interlocução dos dados
para a discussão conjunta e a proposição aos diversos segmentos envolvidos no projeto. Em relação
às famílias entrevistadas, 96% relataram o uso de fitoterápicos cuja informação foi geralmente
transmitida pelos seus ancestrais, e 100% responderam que deles fariam uso para tratamento de
problemas de saúde. O gestor local de saúde e 92,9% dos profissionais de saúde da USF
manifestaram-se favoráveis à implantação de um programa de uso de fitoterápicos. Foram
registradas 271 referências etnobotânicas englobando 75 etnoespécies. A família Asteraceae foi a
que englobou o maior número de espécies citadas (16 spp), seguida pela família Labiateae (14 spp).
As espécies mais citadas foram: Mentha sp (37 entrevistas) e Cymbopogon citratus (DC) Stapf. capim limão (30). Foram registradas 40 propriedades terapêuticas distintas relacionadas ao uso
doméstico, sendo que as mais citadas foram: digestiva (76%), calmante (43%), antigripal (37%),
analgésica (30%), entre outras. Pôde-se averiguar que 50% das plantas citadas como de uso
terapêutico apresentam algum grau de toxicidade ou contra-indicação de uso. Também, registraramse, junto à comunidade estudada, algumas discrepâncias entre as indicações de uso, forma de
preparo e dosagens e aqueles citados na bibliografia consultada. No transcorrer do presente estudo,
percebeu-se que a utilização de plantas na terapia popular, pela comunidade de usuários da USF N.
Sra. dos Navegantes, é bastante difundida e presente. A transferência do conhecimento etnobotânico
nesta comunidade, aparentemente, segue os padrões de comunidades tradicionais, não havendo
indicativos de bloqueios ou rupturas neste processo na população avaliada. Entretanto, o uso sem
orientação médica apropriada é um fator de preocupação que deve ser considerado pelos atores
sociais do setor de saúde bem como por aqueles envolvidos na educação comunitária, dada a
incidência de espécies com registro de toxicidade e contra-indicações de uso. Frente aos resultados
obtidos na pesquisa etnobotânica junto aos usuários em associação ao alto índice de aceitabilidade
do uso de plantas medicinais obtido junto aos profissionais de saúde da USF N. Sra. dos Navegantes,
considera-se oportuna e adequada a implantação de Programa de Uso de Fitoterápicos na Rede
Pública de Saúde do Município de Cascavel.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/843
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Nº de Classificação: 4318
MEIRA, Mara Cristina Ripoli. Relação creche família: mito ou realidade. Curitiba. Universidade
Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CENTA, Maria de Lourdes
RESUMO: De asilo para crianças pobres, como a creche era vista no passado, ela passa hoje a ser
considerada como primeira etapa da educação básica. Para isso ela deve interagir com as famílias,
buscando ações compartilhadas de co-responsabilidade. Tentando desvelar este processo é que
estabeleci como objetivo deste estudo compreender a relação vivenciada entre a creche e a família,
com o objetivo de obter subsídios para promover uma assistência adequada e de qualidade para as
crianças que freqüentam esta instituição. Para obtenção dos dados seguiram-se as regras da
Resolução nº196/96 que instituiu as "Normas de Pesquisa em Saúde envolvendo Seres Humanos".
Utilizou-se o método etnográfico e o conceito de cultura preconizado por Laininger. Para a apreensão
dos dados, foram adotadas as fases da observação participante propostas por esta autora e a
entrevista preconizada por Spradley. Para referencial teórico optou-se pelo da comunicação de
acordo com Stefanelli. Da análise dos dados, emergiram os descritores culturais, os quais relato a
seguir. 1) Descritores culturais dos funcionários da creche: percepção da creche pelos profissionais; o
trabalho das pessoas da equipe e perspectivas da profissão; atribuindo significado ao ato de cuidar e
educar; falta de relacionamento com a família; participação da família na creche. 2) descritores
culturais das famílias: utilização da creche por falta de opção; sentimentos ambíguos em relação à
creche; desconhecimento da rotina da criança na creche; expectativas com relação à creche; falta de
relacionamento com as educadoras; participação na creche, gerando insatisfação. Estes descritores
nos permitiram construir o tema cultural. RELAÇÃO CRECHE FAMÍLIA: MITO OU REALIDADE .
Concluímos que a comunicação entre a creche e a família é quase inexistente, havendo necessidade
de valorização tanto dos educadores da creche como das famílias para que eles possam interagir de
forma plena e serem co-participantes e co-responsáveis pelo processo de cuidar/educar de seus
filhos.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/1468
Nº de Classificação: 4319
BENETTI, Salete Regina Daronco. Vida e medo: significado atribuído ao sangue pelos doadores e
receptores. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: Trata-se de um estudo etnográfico, caracterizado como etnografia focada. A coleta dos
dados foi realizada de abril a julho de 2004.Teve-se como objetivo geral: Interpretar o sistema de
conhecimento e de significado atribuídos ao sangue referente à transfusão sangüínea, pelos
doadores e receptores de sangue de um banco de sangue de um hospital pertencente à Região do
Contestado, Santa Catarina. Os informantes-chave foram doadores e receptores de sangue
selecionados para responderem às questões etnográficas e outros informantes específicos para as
questões relacionadas à história da unidade, às atividades e aos aspectos físicos. Para a coleta de
informações, realizou-se a observação participante e a entrevista etnográfica. Esta abordagem, por
explorar a perspectiva êmica dos informantes, possibilitou interpretar os significados que estes
atribuem ao sangue relacionado às transfusões sangüíneas. Foram realizadas análises de domínio,
taxonômicas e temáticas. Surgiram nove domínios culturais: Sangue é vida, fonte de vida e alimento
precioso; Crenças religiosas: fontes simbólicas de apoio; Doação de sangue: gesto prestativo que
exige cuidar-se, gratifica e traz felicidade; Doação sangüínea: fonte simbólica de insegurança; Estar
doente é condição para realizar transfusão sangüínea; Transfusão sangüínea: esperança de vida;
Crenças populares: transfusão sangüínea como risco para a saúde; Doadores de sangue: pessoas
abençoadas e Doar e receber sangue: como significado de felicidade. Da análise temática, emergiu
um tema: "Líquido precioso que dá origem, sustenta, modifica a vida, provoca medo e insegurança" e
um sub-tema: "O ser humano: o agir solidário". A interpretação do ponto de vista dos doadores e
receptores de sangue, dentro de um mesmo cenário cultural, foi importante para identificar os
contrastes com relação aos simbolismos e significados. Essa diferenciação foi imprescindível para
interpretar os sistemas de conhecimentos e significados atribuídos ao sangue e que determinam a
aceitação ou não das transfusões sangüíneas pelos receptores de sangue. Da presente pesquisa
surge o convite a continuar no caminho do descobrimento cultural, tendo em vista a perspectiva
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êmica dos doadores e receptores de sangue, pois as significações interpretadas são específicas do
universo cultural dos informantes do estudo e não podem se estender a outros cenários culturais,
uma vez que não se caracterizaram como construções universais.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/977
Nº de Classificação: 4320
WILLIG, Mariluci Hautsch. Cuidar/gerenciar: possibilidades de convergência no discurso coletivo das
enfermeiras. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: Trata-se de estudo de natureza qualitativa, que teve como objetivo discutir e refletir com os
profissionais de Enfermagem o gerenciamento do cuidado nas Unidades de Hemodiálise da capital,
Curitiba-Pr. O estudo foi ancorado na metodologia da Pesquisa Convergente-Assistencial (PCA)
proposta por Trentini e Paim (1999, 2004), que tem como característica principal a articulação
intencional da pesquisa com a prática assistencial, princípio este que norteou todo o desenvolvimento
deste trabalho. A trajetória metodológica desenvolvida no estudo propiciou o levantamento das
informações necessárias para a composição da pesquisa, por meio da observação participante
(descrição do cenário pesquisado), das entrevistas individuais (levantamento de dados sobre o perfil
das enfermeiras e suas percepções a respeito do gerenciamento do cuidar); e da oficina de prática
educativa (discussão coletiva). Para a ordenação e análise dos discursos utilizou-se a proposição
metodológica de Lefèvre e Lefèvre (2003), denominada Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que
consiste em reunir os discursos professados pelos participantes da pesquisa, sinalizando a presença
de um sujeito individual, mas expressando uma referência coletiva, na medida que o individual fala
em nome de uma coletividade. Os discursos coletivos, coletados nas entrevistas, abordaram o
conceito de gerenciamento do cuidar, as estratégias utilizadas, bem como as dificuldades
encontradas pelas enfermeiras no gerenciamento do processo de cuidar. Na oficina de prática
educativa os discursos foram construídos a partir de três temáticas centrais: a realidade do processo
de gerenciamento nas clínicas de hemodiálise, o idealizado pelas enfermeiras como prática gerencial
do cuidar, e o terceiro momento, o diagnóstico do possível, abordando possibilidades e sugestões
levantadas pelas enfermeiras para fomentar a convergência do cuidar/gerenciar no processo de
cuidar na Rede de Hemodiálise. Os resultados da pesquisa apontaram a existência de conflito entre
gerenciar o cuidado e prestar cuidado direto ao paciente, resultante, segundo a visão das
enfermeiras, do excesso de atividades administrativas burocráticas desenvolvidas por estas, do
número inadequado do pessoal de enfermagem e da ausência de um planejamento efetivo. Para
buscar minimizar a dicotomia existente entre o cuidar e o gerenciar, as enfermeiras sugeriram a
formação de um grupo permanente de discussão, reflexão e planejamento.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/975
Nº de Classificação: 4321
MAIA, Carolina Bocchi. O significado da aids na vida de mulheres profissionais de saúde: do
indizível à realidade. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 95
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CENTA, Maria de Lourdes
RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender o significado da AIDS na vida das mulheres
profissionais se saúde. Emergiu da minha inquietação como mulher e enfermeira que, há quinze
anos, busca encontrar respostas e alternativas de prevenção para enfrentar o crescimento dos casos
de AIDS em mulheres. Para o seu desenvolvimento optei pela realização de uma pesquisa com
abordagem qualitativa, tendo como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e metodológico a
Teoria Fundamentada nos Dados. A amostragem teórica foi composta de oito mulheres profissionais
de saúde, com vida sexual ativa e parceria estável, por período igual ou superior a seis meses,
inseridas em diferentes locais do mercado formal de trabalho, tanto do setor público, quanto do
privado, na cidade de Curitiba. A partir da análise e discussão dos dados obtidos, foi possível
construir as seguintes categorias: aprendizagem sobre sexualidade; praticando a sexualidade;
protegendo-se da AIDS e refletindo sobre a representação da AIDS, de onde se estabeleceu como
categoria central O SIGNIFICADO DA AIDS NA VIDA DE MULHERES PROFISSIONAIS DE SAÚDE,
DO INDIZÍVEL A REALIDADE. O contido neste estudo evidenciou de maneira análoga às demais
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mulheres, a forte herança cultural influenciando as suas vidas a ponto de lhe conferirem certa
imunidade ideológica contra esta doença. Além disso, apesar dos atores possuírem conhecimento
sobre a epidemia, em relação aos dados epidemiológicos atuais que apontam para o crescimento da
AIDS em mulheres com parceria estável, elas não se sentem vulneráveis e tão pouco adotam
medidas de autoproteção frente ao HIV nas suas vidas.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/976
Nº de Classificação: 4322
PASQUAL, Daisy Doris. O cuidado nas unidades de hemodiálise segundo a percepção dos
enfermeiros. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): POLAK, Ymiracy do Nascimento de Souza
RESUMO: Este estudo é qualitativo de natureza fenomenológica, que visa a compreender a
percepção de o que é cuidado para os enfermeiros que atuam em unidades de hemodiálise de
Curitiba e prestam assistência à clientela conveniada e do Sistema Único de Saúde. Realizaram-se
entrevistas com sete enfermeiros, cujos discursos são analisados, segundo os três momentos da
fenomenologia: descrição, redução e compreensão fenomenológica. A análise dos discursos
possibilitou identificar três grandes categorias: Enfermagem presença, Cronicidade e Sentimentos
ambivalentes: gratificação versus frustração. A primeira categoria desvela a percepção das mais
variadas faces do trabalho dos enfermeiros, a preocupação deles com a integralidade do corpo
cuidado, mostrando uma postura solidária do enfermeiro frente à cronicidade. A segunda mostra a
importância do convívio para o fortalecimento e a criação de vínculos afetivos, apesar do cenário de
dor. A terceira categoria permite visualizar a ambivalência dos sentimentos presentes no corpo
cuidador, o que talvez resulte do sentimento de impotência , por não poder resolver o problema e ter
de conviver com a finitude humana. Apesar disso, observou-se que o corpo cuidador gratifica-se em
poder ajudar o corpo cuidado a suportar a sua via crucis de ser renal crônico, a enfrentá-la com mais
dignidade e menos sofrimento. Os resultados deste estudo apontam a necessidade de um novo olhar
dos currículos quanto à importância de trabalhar a cronicidade e formar profissionais com
competência para modificar as condições das unidades de hemodiálise, de forma a transformá-las em
cenários que estimulem o autocuidado, a confiança e um convívio mais humano.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/1631
Nº de Classificação: 4323
RIBEIRO, Sandra. Ética e estética no ensinar/cuidar da enfermagem. Curitiba. Universidade
Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): POLAK, Ymiracy Nascimento de Souza
RESUMO: O presente é resultado de inquietações referentes ao ensinar/cuidar na enfermagem, e
teve como objetivo: compreender as relações vivenciadas pelos docentes do curso de graduação em
Enfermagem de uma Instituição privada de Ensino Superior, em uma cidade do Norte do Paraná.
Para tanto, foi desenvolvido um estudo norteado pelo pensamento de Merleau-Ponty. Foram
realizadas entrevistas para apreensão do significado presente nos discursos dos mesmos,
obedecendo aos princípios éticos da pesquisa. Sendo entrevistados oito docentes, dos quais três
desistiram após o conhecimento de suas descrições e, portanto, apenas cinco validaram sua falas
após a releitura das mesmas. Os discursos foram analisados conforme os passos indicados pela
fenomenologia, sendo apreendidas três grandes categorias no processo de análise e de
compreensão, que são: o verso e o reverso do ensinar/cuidar, a temporalidade, e o jogo de
aparências. A primeira categoria possibilitou a verificação da polarização do saber/poder diante do
cotidiano da enfermagem. A temporalidade mostra o transitar na circularidade do tempo dos atores
envolvidos como sujeitos históricos, que possuem um ontem, um hoje e um amanhã. Enquanto que o
jogo de aparências revela a trama em que os docentes se encontram envolvidos, na qual se
protegem das situações de agressividade da vida profissional. O estudo mostra que os docentes, ao
vivenciarem o cotidiano no ensinar/cuidar, experienciam uma dialética sem síntese, na qual transitam
entre as alteridades dos sistemas complexos, em busca de objetivos comuns, em meio às dualidades
da existência humana. O vivenciado no cenário em tela apresentado neste trabalho poderá contribuir
com a melhora das relações pessoais, que deverão ser norteadas por princípios éticos e estéticos
reiterando a importância de uma Enfermagem mais humana.
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Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/1857
Nº de Classificação: 4324
ALMEIDA, Maria Rita de Cassia Barreto de. A trajetória silenciosa de pessoas portadoras do HIV
contada pela história oral. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2004. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABRONICI, Liliana Maria
VELHO, Maria Tereza Campos
RESUMO: O universo da AIDS repleto de símbolos e significados e de estruturas que são aceitas de
forma indiscutível pelo coletivo social, como o estigma, o preconceito e a negação dificultam as
pessoas que se conhecem soropositivas a darem visibilidade a sua condição sorológica, pelo medo
de se expor e de serem descobertas e terem de padecer por vergonhas e acusações. Esta
investigação tem como referencial metodológico a História Oral temática e visa analisar os motivos
que dificultam as pessoas portadoras do HIV a procurar os serviços de saúde do SUS para
acompanhamento de sua sorologia. A interpretação das falas possibilita a construção social da AIDS
bem como o estigma. Para tanto, foram realizadas entrevistas com cinco pessoas soropositivas que
conheciam a sua sorologia há mais de um ano e que não haviam ingressado nos serviços de saúde
do SUS para acompanhar a infecção pelo HIV. A análise do material permitiu a identificação do
diagnóstico como um momento difícil, uma vez que estabelece mudanças drásticas que provocam
rupturas e conflitos, principalmente ao se tratar de uma doença estigmatizante. Constatei que os
motivos que interferem na procura aos serviços de saúde referidos pelos colaboradores, têm sua
gênese e se explicam no modo como se deu o processo de simbolização da AIDS a fim de decifrá-la
e como foi significada, dando-lhe um sentido profundamente depreciativo, ancorando-a no imaginário
do mal, das pestes, do sexo e da morte. O que justifica a não revelação da sorologia ao público e,
aqueles que não portam os estigmas denunciados conseguem encobrir as marcas estigmatizantes
para que não venham a serem conhecidas pelos ‘normais’ e se manterem na posição de
desacreditáveis. As atitudes de negação, isolamento e ocultação da doença surgem como forma de
se proteger e evitar a ‘execração pública’, que se traduz como respostas provocadas pelo estigma.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/1469
Nº de Classificação: 4325
DIAS, Selma Assumpção. As representações da trajetória do atendimento de emergência para a
vítima de trauma. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
RESUMO: O trauma representa um grave problema de saúde pública, pois causa elevados custos
humanos e sociais e necessita para a assistência equipes treinadas tecnicamente no sentido de
minimizar danos. A faixa etária dos 20 aos 40 anos é a mais exposta. Partindo do pressuposto de que
a vítima de trauma possui representações de todos os episódios que envolvem a emergência
traumática, este estudo teve como objetivo descrever as representações da trajetória do atendimento
de emergência traumática. Este estudo é de natureza qualitativa, no qual foram entrevistados 10
vítimas de trauma oriundos de um grande hospital de emergência da cidade de Curitiba, Paraná. As
entrevistas foram gravadas e transcritas. Para a análise dos dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo.
A interpretação dos relatos das vítimas de trauma permitiu a configuração de duas categorias, que
expressam as representações da trajetória da situação de emergência traumática: a categoria da
representação do atendimento pré-hospitalar, composta por duas subcategorias de representações: a
do atendimento pré-hospitalar dos socorristas e a solidariedade e conforto; a categoria da
representação do atendimento hospitalar, composta de cinco subcategorias de representações: a das
conseqüências imediatas do acidente, a do atendimento hospitalar na sala de emergência, a do
ambiente hospitalar, a do sentimento de abandono e o reencontro com a família. O estudo evidenciou
as representações da trajetória traumática e revelou uma face oculta ainda não explorada pelos
profissionais do atendimento de emergência, que são sintetizados na linguagem que configura: a
distância, impessoalidade, indiferença, solidão e medo no ambiente hospitalar, e paradoxalmente a
solidariedade e responsabilidade no atendimento pré-hospitalar.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/2756
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Nº de Classificação: 4326
KLETEMBERG, Denise Faucz. A metodologia da assistência de enfermagem no Brasil: uma
visão histórica. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2004. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Márcia Dalledone
MANTOVANI, Maria de Fátima
RESUMO: Estudo de natureza histórica cujo objetivo é analisar a implementação da Metodologia da
Assistência de Enfermagem no Brasil, no período de 1960 a 1986. Utiliza pesquisa histórica, quando
identifica os determinantes socioeconômicos e políticos que influenciaram as políticas de saúde
brasileira, direcionando a implantação da profissão de enfermagem no País e, conseqüentemente, o
desenvolvimento da metodologia da assistência. Realiza também pesquisa sobre a legislação do
exercício profissional vigente, identificando as atribuições delegadas ao profissional enfermeiro pela
sociedade brasileira da época. As fontes históricas compõem-se de 47 artigos selecionados na
Revista Brasileira de Enfermagem, no período referido, que apresentassem reflexões sobre a prática
assistencial da época, relatos de experiências da aplicação do Processo de Enfermagem e os artigos
de autoria de Wanda de Aguiar Horta. Os achados da análise dos artigos, contextualizados com as
políticas de saúde, apontam as causas das dificuldades encontradas pela categoria para
implementação da metodologia da assistência de enfermagem. Assim, a escassez de tempo, a
instrumentalização insuficiente na academia e falta de apoio institucional, presentes no discurso da
categoria nos dias atuais, encontram respaldo histórico, restringindo-se, entretanto, ao período
pesquisado.

Acesso ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/850
Nº de Classificação: 4327
BUENO, Luciana Fillies Lopes. A enfermeira, a mulher e o processo de parturição:
compreendendo as necessidades assistenciais no pré-parto. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo focaliza os diferentes comportamentos de parturientes durante o trabalho de
parto e a assistência de enfermagem. Tem como objetivos: Descrever as (re)ações das parturientes
durante o trabalho de parto e Analisar compreensivamente o significado das (re)ações da parturiente
durante o trabalho de parto. Constitui uma pesquisa qualitativa, utilizando a abordagem
fenomenológica de Alfred Schutz como método para compreender a vida social, onde as reações
mútuas ocorrem de maneira consciente. Os sujeitos da pesquisa foram onze mulheres internadas em
uma Maternidade Municipal do Rio de Janeiro. Estas foram observadas no período do pós-parto
imediato. As observações tendo por referência as três fases do trabalho de parto permitiram
identificar o predomínio dos comportamentos como interesse no que ocorre ao redor, movimentação
corporal mais intensa e gritos ou pedidos freqüentes de ajuda, respectivamente. A entrevista, do tipo
fenomenológica, consistiu da questão central: O que você tinha em vista quando reagiu assim? A
análise dos depoimentos apontam para o típico da ação Alívio da dor, tendo surgido durante a análise
duas importantes categorias Receber atenção profissional e Acalmar-se. Este típico da ação permite
identificar que na sala de pré-parto, independente da fase de parturição, a mulher está envolvida
consigo mesma, sendo que seu comportamento relaciona-se principalmente a necessidade de aliviar
a sua dor. Estas perspectivas contribuem para fundamentar a ação da enfermagem no contexto da
humanização da assistência a mulher no pré-natal, durante o trabalho de parto e parto.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4328
VIDAL, Selma Vaz. Graduando em enfermagem e o processo de vacinação: compreendendo a
tomada de decisão. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 66 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
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RESUMO: Esse estudo vem à luz face à inquietação vivenciada enquanto docente de enfermagem
responsável pela inserção do graduando de enfermagem ao campo da prática assistencial. Atuar em
estabelecimentos de assistência à saúde requer entre outras medidas, a vacinação contra doenças
imunopreveníveis. Assim, essa pesquisa teve por objetivo compreender a tomara de decisão dos
discentes de enfermagem, que pretendem vacinar-se, antes da sua introdução ao campo prático.
Para alcançar tal fim, foi utilizada a metodologia qualitativa, descritiva com a abordagem teóricometodológica, da fenomenologia social, de Alfred Schutz. Essa estratégia possibilitou a busca do
significado da ação dos graduandos, como futuros profissionais. O graduando em enfermagem que
ainda não teve um contato formal com a prática assistencial, foi abordado mediante uma entrevista
não estruturada, tendo como questão central: o que você tem em vista, em sua tomada de decisão,
ao pretender vacinar-se, antes da sua introdução no campo da prática assistencial? Após a análise
dos depoimentos de 16 entrevistados, o perfil da situação biográfica mostrou que mais da metade do
grupo pesquisado apresentou limitações no conhecimento das imunizações requeridas, mesmo assim
a importância da vacinação fez-se presente quando expressaram a tomada de decisão. Nesse
aspecto, a (in)formação pode ser o estímulo para se discutir à tomada de decisão e haver a opção de
forma comprometida com o cuidar, de si e do outro. A análise dos depoimentos também permitiu o
emergir da categoria concreta do vivido, que oportunizou a tipificação do significado da ação dos
graduando em enfermagem, que foi a de "se proteger de doenças". A análise compreensiva desse
típico da ação permitiu apontar para a importância de transformar a tomada de decisão em ato
concreto. Nesse sentido sugere-se estratégias que envolvam docentes e discentes de enfermagem
em atitudes de promoção da saúde.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4329 [ Lilacs ID 451973 ]
SILVA, Alexandre Vicente da. Acolher, escutar e trabalhar em equipe: as representações sociais
do cuidar do enfermeiro na recepção integrada em saúde mental. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 187 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Célia Antunes Crisóstomo de
RESUMO: O estudo trata das Representações Sociais de 10 (dez) enfermeiros assistenciais, de
Instituições Psiquiátricas (sendo duas da rede municipal, e duas de ensino universitário), sobre as
suas práticas na recepção integrada em saúde mental, a partir da questão: quais são as práticas do
enfermeiro neste tipo de serviço. Os objetivos traçados foram identificar as representações sociais
que o enfermeiro faz das suas práticas na recepção integrada; caracterizar através das
representações o saber e o fazer do enfermeiro na clínica da recepção integrada; discutir a
contribuição das práticas de enfermagem representadas, na recepção integrada. A natureza do
estudo relaciona-o a pesquisa social. Trata-se de um estudo exploratório descritivo com abordagem
qualitativa, utilizando o referencial teórico-metodológico das Representações Sociais. A estratégia
utilizada para coletar as representações foi a dinâmica de sensibilidade à criatividade. Os achados
denominados de categorias foram discutidos a partir de autores: Tenório (2001) e Furegato (1999), os
quais referenciaram os conteúdos das representações e estas se encontram assim agrupadas:
Primeira Categoria: O ACOLHIMENTO E A ESCUTA ÀS PESSOAS QUE CHEGAM; Segunda
Categoria: O ENCONTRO INTERPESSOAL ENFERMEIRO/CLIENTE; Terceira Categoria:
INTEGRANDO SABERES COM O FAZER; Quarta Categoria: O TRABALHO EM EQUIPE. A partir
das discussões das categorias encontramos os enfermeiros representando suas práticas na recepção
integrada através dos atos e acolher afetivamente as pessoas que chegam ao serviço, escutar de
forma compreensiva e trabalhar em equipe. Desta forma, concluímos que os enfermeiros promovem
um cuidado de enfermagem em saúde mental que é interpessoal, sensível, criativo, compartilhado e
tecnológico. Valorizando a pessoa com sofrimento psíquico, contribuem com um modelo assistencial
humanista, articulado a um modelo biomédico, para a clínica da recepção integrada.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4330
COMPAGNON, Milton Cezar. O desenvolvimento da especialidade de enfermagem em
nefrologia no município do Rio de Janeiro no período de 1995 a 2000: uma abordagem de
"intervenção histórica". Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. 225 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria de Almeida
CLAUDIANO JÚNIOR, Osnir
RESUMO: O estudo analisa a trajetória da implementação dos cursos de Especialização de
Enfermagem em Nefrologia na cidade do Rio de Janeiro no período de 1995 a 2000, expondo os
principais fatos e acontecimentos que ocorreram neste período, tomando como ponto de referência à
crise da terapia de hemodiálise em Caruaru ocorrida em 1995, resultando na publicação da Portaria
2.042/96 do Ministério da Saúde o que repercutiu na reestruturação de todos os serviços de terapia
renal substitutiva no Brasil. A participação da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Nefrologia na
elaboração de programas de educação à distância para oferecer o título de especialista em nefrologia
para enfermeiros. A criação dos primeiros cursos de especialização em nefrologia para enfermeiros
na cidade do Rio de Janeiro e a participação de quatro enfermeiras que vivenciaram este processo, o
que é demonstrado em seus depoimentos durante a realização das entrevistas. O material utilizado
para análise possibilitou a identificação dos fatores que contribuíram para a criação dos cursos de
Especialização em Nefrologia no município do Rio de Janeiro e registrar como a classe dos
enfermeiros se organizou durante todo esse processo. A metodologia utilizada foi qualitativa, com
uma abordagem de intenção histórica, usando as experiências dos enfermeiros e fatos registrados na
mídia sobre a terapia de diálise. A partir da organização dos achados da história da Enfermagem em
Nefrologia e do processo de implantação do Curso de Espacialização nesta área, foi possível
perceber que este processo envolve implicações de ordem técnica, científica e ideológica. Os
resultados mostram que a especialização para enfermeiros é uma necessidade e está ligada a quatro
fatores sobre os quais ela se construiu, sendo três determinantes e um concorrente, isto é o legal,
social e profissional (como determinantes) e o pessoal (como concorrente), criando uma "imagem
discursiva" sobre a intenção histórica da implementação do curso de Especialização de Enfermagem
em Nefrologia.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4331
GUEDES, Maria Teresa dos Santos. Tecnologia de cuidado: intervenção resolutiva de enfermagem
ao portador de fístula faringocutânea. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Fístula faringocutânea (FFC) é considerada uma séria complicação após laringectomia
total, pois aumenta a morbidade e a mortalidade no tratamento de portadores de câncer de laringe.
Por este motivo, os objetivos desta pesquisa foram apresentar a tecnologia de cuidado de
enfermagem aplicada aos clientes laringectomizados com FFC e mostrar os resultados da tecnologia
de cuidado usada como terapêutica de enfermagem sobre a cicatrização da FFC. Foi desenvolvido
um estudo do tipo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, numa amostra de 153
clientes laringectomizados com FFC, no período de janeiro de 2000 a agosto de 2003, no Instituto
Nacional de Câncer, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O referencial do estudo foi
fundamentando na teoria de Enfermagem de Nightingale, no conceito de tecnologia do cuidado de
Ceccim e na classificação das tecnologias em saúde de Merhy. Os achados foram analisados
estatisticamente pelo programa EpiInfo 6.04. Os resultados mostraram que, em 90,85% dos casos
estudados, ocorreu cicatrização da FFC numa média de 21,95 dias. Idade avançada, desnutrição e
irradiação pré-operatória foram fatores de retardo cicatricial e, também, implicaram no aumento do
quantitativo de ações de enfermagem, tanto técnicas como educativas e interdisciplinares. Conclui-se
que a tecnologia de cuidado empregada como terapêutica de enfermagem foi eficaz na promoção da
recuperação dos clientes estudados e que se constitui num modelo de cuidar. Portanto, propõe-se a
utilização deste modelo com fins de validação.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4332
SILVA, Monique Coutinho da. Necessidades do familiar no cuidado ao cliente com insuficiência
renal crônica: uma perspectiva para a enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
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RESUMO: Este estudo focaliza os familiares dos clientes com insuficiência renal crônica (IRC) em
programa de hemodiálise, sinalizando a importância de sua participação nos cuidados tendo em vista
a adaptação a uma nova realidade de vida. Tem como objetivo: compreender o significado atribuído
pelo familiar significativo à sua participação no cuidado ao cliente com IRC em tratamento
hemodialítico de Alfred Schutz como método, sendo a interação com o outro um processo facilitador
de compreender as experiências e vivências que constituem uma realidade construída. Os sujeitos da
pesquisa foram dez familiares apontados pelos clientes como significativo no cuidado em um centro
de hemodiálise no Estado do Espírito Santo. Os resultados permitiram identificar as atividades
desenvolvidas pelos familiares como cuidado. A entrevista fenomenológica consistiu da questão
central: o que você tem em vista ao cuidar do seu familiar com IRC? A análise dos depoimentos
apontou para duas categorias Bem Estar do cliente e Bem Estar da família. Este típico da ação
demonstra que os cuidados dispensados ao cliente pelo familiar visam a atender tanto as
necessidades do cliente quanto daquele que cuida. Estas perspectivas contribuem para que os
enfermeiros busquem cada vez mais a qualidade da assistência, planejando ações direcionadas ao
cuidado da clientela, inclusive seus familiares, reconhecendo-os como sujeitos.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4333
OLIVEIRA, Sandra Regina Marques de. Relações de poder/saber gerando conflito na liderança
da enfermeira: estudo sóciopoético. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIRATORI, Kaneji
SANTOS, Iraci dos
RESUMO: O estudo teve como objetivo descrever a poética da liderança da enfermeira a partir do
imaginário dos técnicos e auxiliares de enfermagem acerca das relações de poder e saber
vivenciadas no processo de trabalho assistencial ao cliente e analisar as relações expressadas por
esses profissionais, destacando os estilos de liderança adotados pela enfermeira. Para tal, aplicou-se
a sociopoética como referencial metodológico visto que é uma pesquisa que se dá a partir do
conhecimento, vivências e cultura dos seres humanos. A investigação deu-se em 2003, em um
hospital escola de uma cidade serrana do Rio de Janeiro, atendendo-se as recomendações da
Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. A produção dos dados foi desenvolvida pelo
dispositivo analítico Grupo-Pesquisador (GP) através da dinâmica de sensibilidade e da técnica de
pesquisa "Vivência de Lugares Geomíticos" (terra, falha, fluxos, túnel, arco-íris e estrada).
Participaram do G.P., técnicos e auxiliares de enfermagem sob a liderança da enfermeira; entre os 17
atores, 76,5% eram graduandos do Curso de Enfermagem que responderam a seguinte questão
orientadora: "na relação entre você e a enfermeira durante as atividades de trabalho, o que é terra... a
estrada...?" Para organizar e analisar os dados produzidos, foram elaborados mapas de apuração e
quadros demonstrativos, emergindo os estudos sociopoéticos denominados surrealista/infantil e viril,
os quais possibilitaram delimitar quatro estilos de liderança. Os resultados mostraram o conflito no
processo de trabalho assistencial ao cliente, ocasionado pela liderança que centraliza em si própria o
poder/saber desconhecendo a autonomia do poder pelo saber compartilhado. Desta forma, revela-se
uma liderança repressora, castradora e discriminadora, assim como a inabilidade da enfermeira como
líder de equipe, tornando-a vítima e cúmplice do status quo da organização. Esta relação revela a
liderança burocrática e a decadência da relação social, pois fundamenta seu poder/autoridade no
cumprimento das normas institucionais. O grupo pesquisador, ao desvelar este conflito, revelou seu
desejo de uma liderança libertadora e dialógica buscando o crescimento pessoal e profissional.
Entretanto, o desejo de libertar-se da dominação requer dos técnicos e auxiliares uma consciência de
si como pessoa e de classe oprimida, pois só desta forma serão capazes de mudar a relação na
equipe, como futuros enfermeiros, sem tornarem-se novos opressores perpetuando o conflito. À
enfermeira, cabe a consciência da relação de poder/saber vivenciada no ambiente hospitalar e o
compromisso de superar os conflitos através das habilidades de líder para modificar o estilo de
liderança frente a sua equipe.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4334

240
CARVALHO, Simone Mendes. A vulnerabilidade masculina no contexto do HIV/aids: contribuição
para a enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: Este estudo surgiu a partir da minha experiência com pacientes infectados pelo HIV/AIDS
e dos resultados da pesquisa desenvolvida para a monografia de conclusão do Curso de Graduação
intitulada: "a percepção das mulheres que contraíram o HIV/AIDS - o olhar da enfermagem". A
justificativa prende-se a busca de trabalhos/estudos relacionados a questão da vulnerabilidade
masculina ao HIV/AIDS e aos altos índices de homens heterossexuais infectados pelo HIV. O objeto
de estudo é a percepção do homem diante da vulnerabilidade à infecção pelo HIV. Os objetivos são:
descrever a percepção vivenciada pelo homem, diante dos aspectos de vulnerabilidade a infecção
pelo HIV; analisar a estratégia de enfretamento em relação a epidemia do HIV/AIDS. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, fenomenológica, cujo referencial teórico é Maurice Merleau Ponty. Foram
entrevistados 12 homens de uma corporação do corpo de bombeiros. As entrevistas foram gravadas
após autorização dos mesmos. A análise dos dados mostrou o surgimento de duas unidades de
significação: preocupação com os aspectos preventivos relacionados à infecção pelo HIV e negação
diante do reconhecimento em ser vulnerável à infecção pelo HIV. Através dessas unidades foram
discutidas questões sobre prevenção, vulnerabilidade e masculinidade, relacionadas ao contexto da
epidemia. Esse estudo reuniu informações e dados sobre o HIV/AIDS relacionando-os ao universo
masculino com a questão da vulnerabilidade. Conclui-se que a AIDS sensibiliza o imaginário das
pessoas, pois ela desencadeia sentimentos e reações de âmbito pessoal. Esse estudo veio destacar
a vulnerabilidade dos homens à infecção pelo HIV e a necessidade de uma atenção maior, pela
enfermagem, à saúde do homem que é pouco estudada.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4335
SANTOS, Celia Cristina Alves dos. Posturas/ações educativas da equipe de enfermagem na
prevenção e controle de infecção hospitalar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Lígia Martha Coimbra da Costa
RESUMO: Este estudo despontou a partir de reflexão sobre a prática da Enfermagem na prevenção e
controle de Infecção Hospitalar (PCIH). A investigação trouxe, como objeto, as posturas/ações
educativas utilizadas pela equipe de Enfermagem na implementação das normas da PCIH e objetivou
identificar e analisar as posturas/ações educativas da equipe de Enfermagem que intervêm na
implementação consciente e responsável dessas normas. Para alcançar esses objetivos, o estudo
constituiu-se por uma pesquisa de campo e análise de referencial teórico, cuja natureza é descritiva e
exploratória e a abordagem quanti-qualitativa. Utilizou-se a observação participativa e o auto-relato
para a coleta de dados. O cenário é um hospital público, localizado no município do Rio de Janeiro,
com 21 sujeitos participantes, membros da equipe de Enfermagem lotados no Centro de Tratamento
Intensivo. Após a análise dos dados, o perfil dos participantes demonstrou que a maioria atua entre
três a cinco anos na instituição, pertence à categoria dos técnicos de Enfermagem e já participou de
treinamento para a PCIH. Os dados da observação participativa apontaram que os participantes não
implementam as normas em sua totalidade; que ocorre o predomínio dos valores individuais e que a
capacidade de ser sujeito de ação se manifesta em pequena proporção. Por outro lado, os dados do
auto-relato confirmam que a maioria dos sujeitos conhece e desenvolve as ações e, ao desenvolvêlas, adota a postura/ação educativa crítico-reprodutivista, enquanto a minoria dos participantes adota
a postura/ação educativa crítico-reflexiva. Cabe citar que alguns não as desenvolvem, que porque
conhecem e não desenvolvem, quer porque desconhecem. Assim, a falta de conhecimento sobre
determinadas ações pode ser uma limitação ao desempenho das mesmas, cabendo enfatizar a
importância da educação em serviço, no sentido de informar e discutir permanentemente as referidas
normas. Acredito que as contribuições deste estudo estimularão a equipe de Enfermagem a adotar
uma postura educativa crítico-reflexiva face à prevenção e controle de IH, bem como a subsidiar a
assistência de Enfermagem e futuras pesquisas dentro dessa temática.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4336
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LOURENÇO, Robson Bastos. Diagnóstico simplificado sobre os riscos do uso da garrafa
plástica de álcool líquido pela população: reflexão e providências para uma enfermagem
preventiva. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo descritivo exploratório que utiliza a abordagem quantitativa para atingir o seu
principal objetivo, qual seja o de mostrar o nível de aceitação e utilização do álcool líquido envasado
em garrafa plástica por componentes da sociedade, população -– alvo do presente estudo, que foi
escolhida aleatoriamente, e em número aproximado àquele das vítimas da ocorrência em foco, no
período de janeiro de 2000 a dezembro de 2002, que também são apresentadas neste estudo, e que
foram atendidas pela equipe de enfermagem em uma grande emergência de um hospital do
Município do Rio de Janeiro. Através de referenciais teóricos da comunicação, os resultados são
comentados, evidenciando que a matéria relativa à informação de que a garrafa plástica de álcool
líquido é uma bomba em potencial, não é veiculada pela mídia, e que os elementos contidos nas
informações à sociedade não são suficientes para as que vítimas da explosão da garrafa plástica de
álcool diminuam, demonstrando que há um ruído na comunicação entre mídia e a população. Através
da dinâmica explosiva à onda de choque causada pela explosão da garrafa plástica de álcool líquido,
é explicitada a causa do paciente grande queimado assemelhar-se a um queimado de guerra. Os
resultados mostraram que a população, em sua grande maioria, 72% sabe que a utilização do álcool
líquido oferece riscos, porém 40% declararam utilizá-lo em seus afazeres. Conclui-se que a partir do
entendimento que todo acidente pode ser evitado, deverá haver como estratégia de prevenção, a
convergência entre os dois focos de atuação do enfermeiro, na atenção primária e terciária,
orientando a população que a garrafa plástica de álcool é uma bomba em potencial, possibilitando
que muita dor e sofrimento causados pela sua explosão não ocorram, pois nesta guerra que se
constitui o comércio, como em todas guerras, os motivos que as deflagram, normalmente, são
desconhecidos de suas vítimas.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4337
GAMELEIRA, Sandra Lúcia do Carmo. Cuidados em neurocirurgia como indutores de
sentimentos da enfermagem: o que os cuidadores sentem e como seus corpos reagem. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2004. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: O estudo abordou como os corpos dos cuidadores da neurocirurgia reagem e sentem ao
cuidar. A investigação foi desenvolvida em um hospital universitário do município do Rio de Janeiro e
abrangeu um grupo de enfermeiras (os) e auxiliares de enfermagem. Os objetivos foram identificar os
sentimentos da equipe acerca de seu cuidado; descrever os fatores causais dos sentimentos
manifestados; e analisar as implicações destes sentimentos nos corpos da equipe quando cuidam
dos clientes. Possui natureza quanti-qualitativa como metodologia, sendo empregado o tipo de
entrevista semi-estruturada, que foi escolhida por melhor se adequar ao projeto. Das entrevistas
analisadas, surgiram os dados, que foram trabalhados e divididos em duas categorias, apresentando
os resultados da pesquisa. Os resultados revelam as condições e o espaço onde a enfermagem e
seus clientes se encontram. Esta pesquisa nos colocou diante da realidade de um grupo de pessoas
da enfermagem num micro espaço social e que podem, como parte de um todo, refletir os problemas
desse todo. Concluímos que o cuidado em neurocirurgia, que contempla o ambiente em todas as
suas condições, merece continuar sendo investigado, pois, assim compreenderemos como
adoecemos em nossos ambientes de trabalho.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4338
COSTA, Ana Alice Guimarães. A mulher-mãe e o filho hospitalizado: gênero e enfermagem. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2004. 93 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA JUNIOR, Osnir Claudiano da
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo as vivências de um grupo de mulheres/mães
que permanecem no hospital acompanhando o filho por um período prolongado de internação. O
estudo traz como objetivos identificar as dificuldades da mãe acompanhante em longas e repetidas
internações e analisar sob o ponto de vista de gênero o significado para esta mulher da longa
permanência no hospital. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem
qualitativa. Foram entrevistadas doze mulheres, que atenderam prontamente aos critérios de
elegibilidade estabelecidos para a investigação. Estas mulheres/mães e seus filhos encontram-se
hospitalizados em um hospital público na cidade do Rio de Janeiro. Utilizamos como referencial
teórico a categoria de gênero articulando seus elementos: poder, representações sociais, sexualidade
e identidade subjetiva com as categorias empíricas encontradas na pesquisa. O Estudo revelou três
categorias: discutindo o cotidiano das mulheres, o relacionamento com o parceiro na hospitalização
do filho e a legitimação feminina pelo gênero. A pesquisa evidenciou que estas mulheres assumem os
papéis sociais de gênero, atendendo integralmente os cuidados com a criança no período da
hospitalização, acreditam ser responsabilidade delas o cuidado com o filho resguardando-se de suas
próprias necessidades, protegem o companheiro excluindo-o desta responsabilidade. Acreditamos
que a legitimação feminina pelo gênero acontece em função dos aspectos biológicos, sócioeconômicos e culturais que mantêm a mulher submissa à hegemonia masculina, e que a falta de
acesso a educação é um elemento que contribui para que a mulher não exerça a sua cidadania. A
instituição também legitima de maneira oficial os papéis sociais de gênero através do manual do
acompanhante e pelos comportamentos observados na equipe. Abre-se um espaço para mostra que
a enfermeira possui um papel de educador e participa deste processo de mudanças na esfera
feminina, mudando o comportamento através da sua prática diante da abordagem de gênero.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4339
CORTEZ, Elaine Antunes. A religiosidade na estratégia saúde da família: impasses e
possibilidades na perspectiva do enfermeiro(a). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 172 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo surgiu baseado no pressuposto de que os enfermeiros têm algumas
dificuldades em incorporar a religiosidade do usuário do Programa de Saúde da Família – PSF em
suas atividades profissionais. Para tal optamos por uma trajetória que possibilitasse trazer a tona os
impasses e as possibilidades de incorporação da religiosidade do usuário nas atividades profissionais
dos enfermeiros do PSF. Teve como objetivos identificar junto aos enfermeiros inseridos no PSF a
influência da religiosidade do usuário no desenvolvimento de suas atividades profissionais e analisar
a incorporação da religiosidade do usuário do PSF no desenvolvimento das atividades profissionais
dos enfermeiros. O estudo do tipo descritivo foi desenvolvido mediante abordagem qualitativa. Os
cenários foram Unidades do Programa Saúde da Família do município do Rio de Janeiro, tendo como
sujeitos os enfermeiros que desenvolvem suas atividades profissionais neste Programa. Para a coleta
de dados foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas, cujos conteúdos foram categorizados
através da análise de conteúdo. Os depoimentos foram analisados mediante duas grandes categorias
– impasses e possibilidades e duas perspectivas centrais - a perspectiva da enfermeira tendo por
referência sua vida profissional e/ou pessoal (olhar por dentro) e a perspectiva da enfermeira tendo
por referência o sujeito de sua aferição no PSF (olhar para fora). Como categorias têm-se: O
significado da expressão da religiosidade do usuário para os enfermeiros do PSF; A incorporação da
religiosidade dos usuários nas atividades profissionais dos enfermeiros; A influência da religiosidade
do usuário na estratégia do PSF na perspectiva dos enfermeiros; A incorporação da expressão da
religiosidade do usuário na atenção à saúde; Busca de caminhos para aliar a religiosidade na atenção
à saúde; e Impasses de aliar a religiosidade na atenção à saúde. Os dados analisados mostraram
que as enfermeiras refletem sobre a religiosidade do usuário na perspectiva profissional ou pessoal
(olhar para dentro), focalizando principalmente o benefício para as suas próprias atividades. Os
impasses, apesar de menos representativos que as possibilidades para a incorporação da
religiosidade do usuário em suas atividades profissionais são significativos, com destaque para
prioridades do serviço e falta de preparo. Paralelamente, as possibilidades de incorporar a
religiosidade do usuário são ilimitadas, sendo a perspectiva profissional também mais representativa,
dentre os quais através de estratégias como a busca de parcerias e de participação dos usuários.
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Considerando o reconhecimento da influência da religiosidade do usuário com predomínio na
perspectiva do profissional (olhar para dentro), este estudo lança algumas reflexões visando
mudanças na capacitação das enfermeiras que atuam no PSF.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4340
SILVA, Aline Melo da. O cliente com câncer avançado "fora" de possibilidade terapêutica e
"dentro " de possibilidades de cuidado: um ensaio sobre a implicação das palavras no cotidiano
da enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Estudo sobre o cliente com câncer avançado e o entendimento dos Enfermeiros sobre a
afirmativa Fora de Possibilidade Terapêutica no cotidiano da prática da enfermagem. Nesta
Dissertação, discutimos as implicações dos termos FORA e DENTRO de possibilidades terapêuticas
no cuidado de enfermagem e descrevemos quais cuidados o enfermeiro realiza com a intenção de
incluir o cliente em Possibilidades. A busca por um método que incluísse uma semiótica para a frase
Fora de Possibilidade Terapêutica promoveu nossa aproximação com a arqueologia do saber de
Foulcault o que permitiu a análise dos discursos dos enfermeiros utilizando um método qualitativo
com informações quantitativas a respeito da linguagem, onde os dados apontam duas unidades
fundamentais de análise: FORA de possibilidades terapêuticas-afirmativas e sentimentos dos
enfermeiros que cuidam de clientes com câncer avançado, e DENTRO de possibilidades através do
cuidado que os enfermeiros indicam e dizem sobre sua prática para estes clientes. Os resultados
destas análises indicam e dizem que o termo Fora de Possibilidade Terapêutica é entendido pelos
enfermeiros como fundamentado no diagnóstico médico e na doença câncer avançado, e esses
mesmos enfermeiros nos mostram que de fato existem possibilidades de inclusão para esse cliente,
apesar dos significados de perda, morte e fim implícitos no contexto Fora. É o vislumbre dessas
Possibilidades que mantém nossas esperanças em práticas éticas, humanas e solidárias que salvem
o cliente com câncer avançado do poder da exclusão e do estigma mantendo-o no fluxo da vida.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4341
MATOS, Tatyana Lós de Melo. Diagnóstico dos motivos de reinternação de clientes com infarto
agudo do miocárdio: um estudo de enfermagem sobre o manutenção dos riscos. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Este estudo tratou de responder a uma questão de pesquisa, entendida como: por que os
clientes reinternam com IAM por uma ou mais vezes quando são orientados sobre os fatores de
RISCO? Resolvemos fazer um diagnóstico dos motivos de reinternação na busca de identificação de
risco de para isso utilizamos o método quantitativo, sem controle, para identificar quantos internaram
com IAM e destes, quantos reinternaram, pesquisa feita nos prontuários através do protocolo da
instituição particular onde o estudo foi realizado. Também solicitamos àqueles que reinternaram a
participação em nosso estudo respondendo temas contidos dentro da questão norteadora. Para isso,
no atendimento à Portaria 196/96 do Ministério da Saúde, encaminhamos o projeto à Comissão de
Ética para aprovação e solicitamos aos clientes a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os resultados foram divididos em duas apresentações: a primeira diz respeito àqueles
retirados dos prontuários que indicou 400 internações e destas 40 eram reinternações, confirmando
que 10% retornam como afirma a OMS e que os RISCOS permanecem como obesidade, fumo,
álcoois, falta de exercício, estresse, preocupação, não eliminadas mesmo com a afirmativa de que
receberam educação para a saúde e autocuidado; o segundo descreve sobre a participação dos
clientes que aconteceu no período de setembro a dezembro de 2004, quando, neste momento,
reinternaram 13 dos clientes e apenas 05 quiseram participar, surgindo desta situação uma análise:
Querer participar - quando o cliente indica caminhos para a ação de cuidar/orientar em saúde e não
querer participar - o silêncio do cliente e a impossibilidade de caminhar para cuidar/orientarem em
saúde. Os caminhos possíveis envolvem discussões que são positivas como: prazer, liberdade,
querer e pensar sobre sua saúde e os negativos que envolvem aborrecimentos, estresse, sofrimento,
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impotência, medo e pressão. A conclusão que chegamos é que é necessário rever o discurso de
RISCO, que nós assumimos que é o RISCO de VIVER a VIDA e para isso são necessárias novas
formas de conversar sobre ele.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4342
TEIXEIRA, Selma Villas Boas. A descoberta da soropositividade ao HIV na gravidez: a nova
realidade. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2005. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XAVIER, Iara de Moraes
RESUMO: Esta pesquisa teve como objeto de estudo a realidade das mulheres que receberam o
diagnóstico da soropositividade ao HIV no pré-natal. Os objetivos foram identificar os aspectos
relacionados pela mulher diante da soropositividade e analisar como esta mulher, após o diagnóstico,
se posiciona frente ao parceiro, ao filho e a família. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória
com abordagem qualitativa. Foram entrevistadas doze mulheres que se descobriram infectadas pelo
HIV na gestação em curso, através de relações sexuais. Todas se declararam monogâmicas; não
usuárias de drogas injetáveis e estavam em acompanhamento ambulatorial em duas unidades de
referência do SUS. O estudo revelou três categorias de análise: 1) diagnóstico de soropositividade ao
HIV durante o pré-natal: a nova realidade; 2) mulher soropositiva e os relacionamentos com o
parceiro, o filho e a família; e 3) mulher soropositiva e a atenção em saúde pré-natal. Esta
investigação revelou a vulnerabilidade feminina ao HIV diante das desigualdades de gênero,
demonstrando que elas conseguem refazer suas vidas, após o impacto inicial do diagnóstico, por
amor ao filho e pela expectativa de viver vários anos. O trabalho evidenciou ainda que o
aconselhamento pré e pós teste anti-HIV e a humanização da assistência são alguns aspectos que
devem ser aprimorados. A missão dos profissionais de saúde, que prestam assistência a estas
mulheres é, portanto, não só utilizar os avanços que a ciência disponibiliza, mas fazer com que estes
conhecimentos circulem adequada e permanentemente entre os pacientes e os profissionais de
saúde. Este será um grande passo na construção de um cuidar que respeite as crenças, os valores e
os sentimentos de cada indivíduo.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4343
ANDRADE, Raquel Dully. Desenvolvimento e utilização de jogo educativo sobre a prevenção de
doenças respiratórias no seguimento de crianças menores de cinco anos para a capacitação
de agentes comunitários de saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: No Brasil, as doenças respiratórias infantis são importantes causas de morbi-mortalidade
das crianças menores de cinco anos. Considerando o enfrentamento dessa realidade no âmbito da
atenção primária à saúde, o Programa de Saúde da Família traz um novo trabalhador de saúde,
representado pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), com suas necessidades e demandas dentro
dos serviços de saúde, tornando importante o estudo sobre instrumentos dirigidos à sua capacitação.
Assim, esse estudo buscou desenvolver um jogo educativo sobre doenças respiratórias infantis, bem
como avaliar a sua utilização no processo ensino-aprendizagem dos ACS. O estudo foi realizado em
duas etapas, sendo a primeira descritiva sobre o desenvolvimento do jogo educativo e a segunda
trata-se de um estudo de intervenção ou experimentação, com delineamento pré e pós-teste, de
forma que a coleta de dados foi feita através de monitoramento contendo 22 questões, aplicadas
antes e depois do jogo educativo. O conhecimento dos agentes foi classificado em insuficiente,
regular, bom e ótimo, de acordo com a porcentagem de acertos. Teve como participantes a
população de 101 ACS que trabalham nas 17 equipes de PSF de Passos-MG. O jogo foi estruturado
em forma de casos de crianças e famílias, apresentando definições sobre doenças respiratórias
infantis, assim como cuidados para a sua prevenção e recuperação. O material educativo foi
composto de tabuleiro, cartas, piões e dados. A atividade educativa foi realizada de duas em duas
equipes. No pré-teste sobre doenças respiratórias infantis houve média de 59,5% de acertos e no
pós-teste de 79,3%. Predominou no pré-teste o conhecimento classificado como bom (77,2%) e no
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pós-teste o conhecimento classificado como ótimo (67,3%). A metodologia utilizada envolveu
aspectos lúdicos, facilitando a participação e interação entre os jogadores, favorecendo o
desenvolvimento da aprendizagem a partir de suas experiências prévias. Constatou-se que o jogo
educativo desenvolvido se mostrou eficaz como processo metodológico a ser utilizado em atividades
de educação permanente com ACS.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06022006-111301/
Nº de Classificação: 4344
SENTONE, Andreza Daher Delfino. Análise dos indicadores da qualidade na elaboração da
prescrição de enfermagem em uma unidade de internação de um hospital universitário
público. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005.
110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: Esforços para assegurar a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem tem sido
um desafio para os serviços de enfermagem. O controle de qualidade da assistência de enfermagem
vinculado à auditoria dos cuidados de enfermagem representa uma estratégia fundamental na busca
de uma enfermagem segura e com qualidade. O objetivo desse estudo é analisar os indicadores de
qualidade da elaboração da prescrição de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, no período de 2001 a 2003. Trata-se de um
estudo descritivo, que utilizou o método quantitativo e o referencial teórico da auditoria retrospectiva.
Os dados analisados provem dos 10 relatórios trimestrais da avaliação da qualidade de assistência
de enfermagem, que se constitui na auditoria retrospectiva das prescrições de enfermagem efetuada
nos prontuários dos pacientes. Conclui-se que embora os enfermeiros tenham conhecimento do
manual de preenchimento da prescrição de enfermagem e acreditem na sistematização da
assistência, os padrões estabelecidos para uma boa elaboração da prescrição não foram atingidos
em nenhum dos relatórios. O indicador que atingiu maior escore, das prescrições avaliadas foi o Não
Preenchido, com 47,7%, seguido do Completo com 34,2%, o Incompleto apresentando 14,6% e
finalmente o Incorreto com um percentual de 1,7%. A maior concentração de itens Não Preenchidos
estão naqueles que avaliam, de certa forma, os conhecimentos científicos bem como a capacidade de
raciocínio clínico e crítico. Os itens que avaliam se a prescrição de enfermagem foi elaborada pelo
enfermeiro que admitiu o paciente e se os horários foram prescritos de forma adequada apresentaram
valores de 4,7% e 7,4% respectivamente, o que preocupa já que o valor aceitável para este indicador
é 0%. O controle da qualidade da elaboração da prescrição de enfermagem demonstrou ser um
valioso instrumento da prática assistencial possibilitando a visualização das situações favoráveis e
desfavoráveis que irão redirecionar planejamento e as ações de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04052005-135414/
Nº de Classificação: 4345
REINERS, Annelita Almeida Oliveira. Interação profissional de saúde e usuário hipertenso:
contribuição para a não-adesão ao regime terapêutico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Os objetivos desta pesquisa foram: compreender a perspectiva do profissional de saúde e
do usuário hipertenso sobre a interação que ocorre entre eles no contexto da atenção em unidades
públicas de saúde e analisar de que forma essa interação contribui para a não-adesão ao regime
terapêutico. A metodologia aplicada para o desenvolvimento do estudo foi a Teoria Fundamentada
nos Dados e o referencial teórico utilizado para a análise dos dados e interpretação dos resultados foi
o Interacionismo Simbólico, além da literatura existente sobre o assunto. Ao todo, quinze profissionais
de saúde e dez usuários fizeram parte da pesquisa. Ao final, foram encontradas seis categorias (duas
delas, centrais) e outras subcategorias as quais, depois de um processo elaborado de comparações,
relações e integração compuseram a proposição teórica que a autora fez sobre a interação entre o
usuário e o profissional de saúde e da qual extraiu elementos para analisar a contribuição que essa
interação tem para a não-adesão ao regime terapêutico. A autora concluiu que a interação, por ser
pautada no modelo biomédico, centralizada no profissional de saúde, desigual, assimétrica e
distanciada, tem elementos que podem estar contribuindo para a não- adesão do usuário ao regime
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terapêutico. Concluiu também que a principal ação que o profissional de saúde utiliza para promover
a adesão do usuário ao regime terapêutico - a conscientização - tem sido ineficaz uma vez que se
baseia no modelo tradicional de educação em saúde e no qual o usuário não é considerado como
sujeito. Outra conclusão é a de que o usuário, por estar administrando o regime terapêutico à sua
maneira, tem feito indicações ao profissional de saúde sobre sua forma de ver, entender e conviver
com a hipertensão arterial e o regime terapêutico que nem sempre é congruente com o que o
profissional de saúde quer e espera dele. Esta pesquisa aponta para a necessidade do profissional
de saúde e outras instâncias políticas de decisão repensarem a interação profissional / usuário nos
moldes que tem acontecido atualmente e para a necessidade de mudanças no modo de pensar e agir
em relação ao usuário e com ele.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-110025/
Nº de Classificação: 4346
ANJOS, Anna Cláudia Yokoyama dos. A experiência da terapêutica quimioterápica oncológica na
visão do paciente. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia M. Fontão
RESUMO: Ao longo de minha experiência prática como enfermeira assistencial em um hospital
oncológico, pude perceber que a assistência de enfermagem prestada ao paciente submetido a
terapêutica quimioterápica oncológica era dirigido basicamente à sua administração
e ao
fornecimento de informações técnicas. Estas informações eram compostas de tópicos como a
periodicidade e efeitos colaterais, o agendamento dos ciclos e a realização dos exames préquimioterápicos. Na literatura poucos foram os estudos encontrados que abordassem a assistência
de enfermagem direcionada à compreensão da visão do paciente sobre o câncer e seus tratamentos.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi compreender o significado da terapêutica quimioterápica na
visão do paciente. Este trabalho seguiu os pressupostos da antropologia interpretativa e do estudo de
caso etnográfico. O caso consistiu de uma paciente de 39 anos, pertencente a classe popular, natural
e procedente de Uberaba- MG, separada, mãe de dois filhos, costureira, autônoma, portadora de
câncer de mama, já operada e cujo tratamento foi complementado pela terapêutica quimioterápica. A
paciente foi submetida a seis ciclos de quimioterapia, durante os quais apresentou períodos de
esperança, incertezas, medos, enfrentamento dos efeitos colaterais, bem como do estigma que cerca
esta doença. A análise de dados foi realizada em duas etapas: na primeira identificamos as unidades
de significado: a descoberta do câncer e a busca pelas alternativas de assistência; os conhecimentos
sobre o câncer e seus tratamentos; o estigma do câncer; reações frente ao diagnóstico e a
terapêutica quimioterápica; importância das informações e diferentes tipos de comunicação; as
representações e simbologias; as redes apoio; o trabalho como critério de normalidade e de
estabilidade financeira; a falta de controle da vida e a incerteza quanto ao futuro. Na segunda
sintetizamos o significado atribuído pela paciente à experiência da quimioterapia oncológica. O
significado foi de que este tratamento leva o indivíduo "a perda do controle da vida". Especificamente
neste caso, este significado mostrou-se presente nas alterações da vida diária sofridas pela paciente
enquanto realizou o tratamento complementar. Percebeu-se também que a assistência de
enfermagem deve ser prestada de forma holística, sendo fundamental o acompanhamento da
enfermeira durante todo o processo,buscando conhecer as reais necessidades do paciente e a
desmistificação do tratamento onde o principal objetivo, é o melhor controle de vida nesta trajetória
permeada por alterações na vida, inseguranças e estigmas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-094800/
Nº de Classificação: 4347 [ Lilacs ID 433529 ]
GUSMAN, Christine Ranier. Os significados da amamentação na perspectiva das mães. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: Este é um estudo qualitativo, que se apoiou no referencial cultural para compreender o
fenômeno da amamentação. Tem por objetivo a compreensão dos aspectos culturais sobre
amamentação, na visão de um grupo de mulheres, identificando seus significados e analisando como
os mesmos se manifestam na prática. O estudo realizou-se em um bairro da cidade de Porto
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Nacional, Tocantins, e teve como sujeitos cinco mães que estavam com seus bebês na faixa etária de
um a seis meses. Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada e da observação,
foi construído um diário de campo que auxiliou na interpretação dos dados. Após transcrevermos as
entrevistas, utilizamos o que Bogdan & Biklen (1994) denominam de categorias de codificação, ou
seja, frases ou palavras que dão uma noção do sentido acerca das informações contidas nos dados
empíricos. Os códigos principais que emergiram a partir da análise foram três: insegurança/culpa,
alimentação: o saber popular e o científico e cuidado pela família e pelo profissional. A amamentação
revelou-se uma experiência única e particular para cada mulher, e envolveu diferentes significados
em diferentes momentos da amamentação. Assim, toda experiência tem valor e merece crédito, não
nos cabendo julgamentos de qualquer natureza. Aspectos relativos a momentos negativos e
desagradáveis vivenciados pelas mulheres durante a amamentação foram ressaltados por elas em
suas falas, além de uma valorização do saber popular muitas vezes em detrimento do científico;
evidenciando uma visão diferente do que vem se apregoando nos discursos em prol da
amamentação. Enquanto profissionais de saúde, precisamos re-aprender a ouvir nossas mulheres e
entender que sua lógica está baseada não somente em suas experiências, como também nas
compreensões e práticas que comunidade em que está inserida tem a respeito de um assunto. Talvez
assim, sejamos capazes de contribuir para o êxito desse processo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06052005-112835/
Nº de Classificação: 4348
CURY, Camila Fernanda Meirelles Ramos. Família do doente mental: os significados atribuídos pela
equipe do Programa Saúde da Família. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: A estratégia Saúde da Família tem sido priorizada em muitos municípios brasileiros. O
objetivo desta pesquisa foi conhecer e descrever o significado do cuidado à família do doente mental,
atribuído por trabalhadores do Programa Saúde da Família (PSF). Foi utilizado como método a
etnografia focada. Tivemos como informantes-chave duas equipes do PSF e como informantes os
demais trabalhadores naquela Unidade de Saúde da Família (USF). Os dados foram coletados por
um período de quatro meses aproximadamente, contando como instrumentos a observação
participante, o diário de campo e entrevistas semi-estruturadas. A pesquisadora permanecia na USF
por aproximadamente três horas e meia, alternando entre os períodos da manhã e tarde. Durante a
permanência na USF, a pesquisadora observava e anotava suas observações no diário de campo; ao
final de cada visita, as anotações eram organizadas de forma a destacar os aspectos que deveriam
ser validados. As entrevistas foram gravadas em fita K7 e transcritas pela pesquisadora no mesmo
dia em que ocorriam. Posteriormente, foram agrupadas por questões, depois por temas e categorias
e em seguida a dissertação sobre os temas. Os agentes comunitários de saúde passaram por um
treinamento sobre doença mental e assistência à família no final da coleta de dados. Vários
significados foram categorizados entre os temas: a família e o cuidar da família, e o cuidar da doença
mental no PSF. Concluímos que a estratégia do PSF favorece uma outra forma de aproximação ao
tema família. Na prática, foi possível reconhecer e confirmar através desta pesquisa: o sofrimento
familiar; a instabilidade do quadro; as facilidades/dificuldades em relação à adesão ao tratamento,
relacionando-as à crença na cura ou à crença na vida melhor, de forma a poder assistir à família do
doente mental prescrevendo não criticar; persistir; mais visitas domiciliárias, oferecendo uma atenção
maior e estabelecendo vínculo baseando-se na confiança, na sinceridade e na ética.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-03042005-200930/
Nº de Classificação: 4349
STEFANELLO, Juliana. A vivência do cuidado no puerpério: as mulheres construindo-se como
mães. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005.
133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: Na fase pós-parto, o cuidado destaca-se no contexto familiar como uma prática permeada
de particularidades. Assim, este estudo buscou compreender como se estabelece o cuidado na fase
puerperal, no contexto familiar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida com 12 mulheres
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puérperas e 11 familiares destas, que as auxiliam no cuidado pós-parto. Utilizaram-se, como
procedimento metodológico para a coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas gravadas e
transcritas na íntegra, após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos. As entrevistas foram
realizadas no domicílio do informante. Os dados foram analisados com base na técnica de análise de
conteúdo, modalidade temática. Os resultados revelaram quatro temas: 1) O ideário de maternidade
como base na construção de cuidado do bebê e do cuidado puerperal; 2) Cuidando com cuidado do
bebê; 3) Cuidando da mãe para que ela cuide do bebê e 4) Os agentes tomados como referência nas
práticas de cuidado. As práticas de cuidado pós-parto estão muito ligadas ao ideário de maternidade,
algo intrinsecamente feminino, permeado de idealizações e fundamentado nas concepções de
gênero. O bebê, foco primeiro de todas as ações de cuidado, traz inúmeras mudanças na rotina da
família e principalmente da mãe. A mulher-mãe também necessita de cuidados, entretanto grande
parte deles visam indiretamente à criança. O cuidado na fase puerperal, permeado de crenças e
tabus ligados ao feminino, outorga às mulheres um poder de agentes nesse processo, já que trazem
consigo conhecimentos de muitas gerações. Assim, entende-se o cuidado pós-parto como uma
prática feminina, na qual as mulheres buscam abastecer-se em sistemas de representações já
incorporados socialmente, ao mesmo tempo em que atuam como sujeitos e reinventam sistemas
estabelecidos, construindo-se como mães.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07122005-110838/
Nº de Classificação: 4350
CESTARI, Maria Elisa Wotzasek. A influência da cultura no comportamento de prevenção do
câncer. Londrina. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Mestrado
Interinstitucional (UEL/UNOPAR), 2005. 167 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: O objetivo deste estudo foi apreender as idéias de prevenção do câncer, de um grupo
específico de pessoas cadastradas no programa nacional de prevenção, sob o seu ponto de vista,
tendo como referencial a cultura, baseada na antropologia médica e interpretativa. Nessa perspectiva,
este estudo foi desenvolvido segundo a abordagem metodológica qualitativa, especificamente a do
método etnográfico, usando-se a técnica do estudo de caso. Os sujeitos do estudo foram nove
mulheres que realizaram o exame de prevenção do câncer do colo do útero, no período de janeiro a
dezembro de 2003, em uma Unidade Básica de Saúde do Norte do Paraná . Os dados foram
coletados por entrevistas semi-estruturadas e observação. Na análise dos dados encontramos quatro
unidades de significação: o câncer e sua etiologia; a importância da prevenção, as formas de
prevenção e os fatores que motivam e desmotivam esta prática; o impacto dos profissionais de saúde
nos comportamentos de prevenção do câncer e o que realmente previne o câncer. Percebemos uma
aproximação do conhecimento leigo com o conhecimento do modelo biomédico em algumas
unidades. Encontramos a crença de que o câncer é uma doença fatal, cercada de estigmas. As
formas de prevenção apreendidas foram: realização de exames periódicos; alimentação saudável;
comportamento sexual e reprodutivo seguro; abstinência do tabaco; cuidados com o sol; terapias
alternativas e não fazer nada. Os fatores considerados motivadores do comportamento de prevenção
foram: os meios de comunicação; os profissionais de saúde; o contato com pessoas com câncer; o
autocuidado; a facilidade de acesso aos exames; o medo; o dever de consciência e a habituação.
Entre os fatores desmotivadores, destacaram-se: a falta de tempo; o medo; a vergonha; as restrições
do sistema de saúde; o custo e a descrença da possibilidade da doença. A família e os amigos
apresentaram papéis de motivadores, desmotivadores e algumas vezes de indiferença. Os
profissionais de saúde foram responsabilizados pela adesão às práticas de prevenção, sendo
apontadas as questões de dificuldade no diálogo e as questões de gênero. Na última unidade, as
crenças sobre a prevenção limitaram-se aos comportamentos de promoção à saúde: alimentação
saudável; combate ao tabagismo; prática de atividade físicas e ações de prevenção secundária,
representada pela realização dos exames periódicos, além da crença de que para prevenir o câncer é
importante ter fé e sorte, e que se houvesse meios de se prevenir, estes seriam mais divulgados. O
Modelo Explicativo (ME) proposto por Kleinman não considera os aspectos da prevenção; entretanto,
percebemos que a essência deste modelo pode ser utilizada nesta abordagem, visto que os
comportamentos de prevenção dos sujeitos são baseados em seus conhecimentos e crenças sobre
a doença, determinando, assim, seu modo de compreender o câncer, sua etiologia, a importância e
as formas de prevenção do câncer. Assim, a reação social do indivíduo em relação ao câncer pode
ser identificada e explicada pelo ME leigo, que incorpora a experiência e a percepção do indivíduo em
face do câncer e dos comportamentos de prevenção desta doença.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-10052005-112100/
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Nº de Classificação: 4351 [ Lilacs ID 433524 ]
CAVICCHIOLI, Aline Cristiane. Câncer infantil: as vivências dos irmãos saudáveis. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Lucila Castanheira
RESUMO: Os irmãos de crianças com câncer são hoje considerados os membros das famílias mais
negligenciados e afetados com o diagnóstico do câncer da criança. Assim, este estudo teve como
objetivo compreender, na perspectiva dos irmãos saudáveis, como eles vivenciam a experiência do
câncer infantil, buscando subsídios para o cuidado de enfermagem. Escolheu-se o Interacionismo
Simbólico como referencial teórico e a Teoria Fundamentada em Dados como metodologia, para que
o pesquisador tivesse a compreensão do processo social sob a ótica de quem os vivencia. Como
técnica de coleta de dados utilizou-se a entrevista aberta, em profundidade, realizada na maioria das
vezes no domicilio dos irmãos, e utilizou-se como estratégia de aproximação dos irmãos a construção
do genograma. Realizaram-se a coleta de dados e a análise concomitantemente e obedeceram-se
aos pressupostos da amostragem teórica, que possibilitaram o direcionamento das entrevistas
subseqüentes. Participaram deste estudo onze irmãos saudáveis, pertencentes a nove famílias de
crianças com câncer. Selecionaram-se os irmãos em um Hospital-Escola do interior do estado de São
Paulo, referência para o tratamento de distúrbios onco-hematológicos. A comparação constante dos
dados permitiu a compreensão das vivências dos irmãos saudáveis, expressa por meio de três
categorias, dinamicamente interligadas: (Re)organizando a estrutura familiar e vivendo a nova
realidade, que demonstra o reconhecimento do irmão saudável de que o câncer infantil agora faz
parte do seu cotidiano, alterando, assim, sua rotina individual e familiar; Cuidando da criança doente,
que mostra o envolvimento do irmão saudável de forma voluntária ou involuntária no processo de
adoecimento da criança e, por fim, Necessitando de suporte social, que traz o reconhecimento e a
valorização do apoio emocional, bem como a ajuda externa recebidos, além da busca por
informações. O desenvolvimento deste trabalho trouxe subsídios para o cuidado dos irmãos
saudáveis, baseados em suas reais necessidades, bem como revelou a importância da inclusão
desses irmãos no processo de cuidado às famílias de crianças com câncer, com especial atenção às
necessidades psicossociais dos mesmos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16052005-091208/
Nº de Classificação: 4352
CEZAR, Eliene Simões. Problemas de violência ocupacional em um serviço de urgência
hospitalar da cidade de Londrina - Paraná. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: A violência no trabalho tem se apresentado como um fator preocupante em muitos
hospitais de todo o mundo. Este estudo teve como objetivo caracterizar os problemas de violência
ocupacional, detectados pelos trabalhadores das equipes de enfermagem e médica do Serviço de
Urgência Hospitalar. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, com abordagem quantitativa dos
dados. Foi realizado no Serviço de Urgência (SU) de um hospital geral da cidade de Londrina Paraná. A população foi constituída de 47 trabalhadores, sendo 33 trabalhadores da equipe de
enfermagem e 14 médicos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas com os trabalhadores
das equipes médica e de enfermagem utilizando-se um roteiro contendo perguntas abertas e
fechadas; entrevistas com os gerentes dos serviços médicos e de enfermagem, por meio de
aplicação do wokplace violence checklist adaptado à realidade estudada e de consulta documental
aos registros de violência contra os trabalhadores do hospital nos últimos setes anos e prontuários
dos trabalhadores vitimados. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Dentre os
trabalhadores da equipe de enfermagem 100% dos enfermeiros, 88,9% dos técnicos e 88,2% dos
auxiliares de enfermagem referiram ter sido vítimas de atos de violência no trabalho, assim como
85,7% dos médicos, embora essas agressões não constem dos registros do hospital. As violências
sofridas pelos trabalhadores do SU foram 95,2% na forma de agressão verbal, 33,3% por assédio
moral e sexual. As violências sofridas pelos trabalhadores causaram sentimentos de tristeza, raiva,
irritação, ansiedade e estresse. Os principais fatores de risco de violência ocupacional, evidenciados
foram: desequilíbrio emocional dos pacientes (70,2%), falta de pessoal treinado para lidar com
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situações de violência (48,9%), sobrecarga de demanda de pacientes atendidos (46,8%). Em relação
à segurança do ambiente de trabalho, os gerentes dos serviços médicos e de enfermagem
consideraram que o SU oferece moderada segurança aos trabalhadores, constataram a ausência de
alarmes e detectores de metais, e de vigias/guardas para manter segurança. Os resultados
evidenciaram que apenas oito registros de violência ocupacional foram documentados em sete anos
e que em 50% dos registros, os trabalhadores de saúde foram os acometidos por atos de violência,
principalmente os auxiliares de enfermagem, que foram agredidos fisicamente por pacientes. Medidas
preventivas para a violência ocupacional e educação permanente para todos os trabalhadores devem
ser implementadas no serviço estudado visando à segurança no trabalho e à qualidade da
assistência prestada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-213359/
Nº de Classificação: 4353
NICOLA, Anair Lazzari. Dimensionamento de pessoal de enfermagem no Hospital Universitário
do Oeste do Paraná. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 153 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANSELMI, Maria Luiza
RESUMO: O papel desempenhado pelos recursos humanos na produção de serviços de saúde e,
particularmente, no campo da enfermagem merece atenção especial. Este estudo aborda a temática
da gerência de recursos humanos tomando por referência a questão do dimensionamento de pessoal
de enfermagem em um setor específico de atuação: o hospital. Trata-se de uma investigação na
modalidade de estudo de caso cujo objetivo geral é dimensionar o quadro de pessoal de enfermagem
para unidades de internação de um hospital universitário situado em um município do oeste do estado
do Paraná. A metodologia adotada é aquela proposta por Gaidzinski (1998) que contempla a
identificação de determinadas variáveis, às quais correspondem instrumentos específicos de coleta
de dados. Para identificação do grau de dependência do paciente em relação ao cuidado de
enfermagem, utilizou-se o Sistema de Classificação de Pacientes segundo Perroca (2000); para as
horas médias de assistência de enfermagem e o percentual de cada categoria profissional adotou-se
como parâmetro a Resolução COFEN nº 189/96; a definição do índice de absenteísmo bem como a
equação para cálculo do quadro de pessoal foram desenvolvidas segundo a metodologia preconizada
por Gaidzinski (1998). As unidades de internação estudadas foram aquelas em que a clientela
atendida era composta por adultos (= 14 anos), nas especialidades de clínica médica e clínica
cirúrgica. Do total de 62 leitos ativados nas três unidades de internação estudadas, foram
classificados, diariamente durante 92 dias consecutivos, 72,5% dos leitos que correspondem a 4.135
pacientes/dia. Para os demais 27,5% dos leitos, a classificação não se efetivou devido à recusa do
paciente em participar do estudo e outras ocorrências. Dos pacientes classificados, 9,4% requeriam
cuidados intensivos, 14,6% cuidados semi-intensivos, 45,1% cuidados intermediários e 30,9%
cuidados mínimos. Para as ausências previstas, o maior índice deve-se às folgas semanais, para as
ausências não previstas o índice mais elevado ocorre devido às licenças médicas. Aplicando-se a
equação de dimensionamento, obteve-se um quadro projetado de 28 enfermeiros e 48 auxiliares de
enfermagem. Comparando-se o quadro existente com o projetado verifica-se que para a categoria
enfermeiro, o quantitativo existente corresponde a 50% daquele previsto; para a categoria de
auxiliares de enfermagem há um excedente de 29,2%. Diante do quadro reduzido de enfermeiros,
levanta-se a hipótese de que determinadas ações de enfermagem inerentes a esse profissional
estejam sendo desenvolvidas pelo pessoal de nível médio, sem um processo de supervisão que
permita o desenvolvimento de um trabalho mais articulado e integrativo, resultando em uma
assistência de enfermagem de melhor qualidade. Entende-se, ainda, que a adoção, pelos
enfermeiros, de um sistema de classificação de pacientes em suas respectivas unidades, permitirá
ampliar o conhecimento acerca da clientela atendida, suas reais necessidades, bem como o
desenvolvimento de habilidades e competências que lhe assegurem assistir e gerenciar de um modo
mais seguro, inovador, autônomo e participativo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-05102005-115414/
Nº de Classificação: 4354
VILLELA, Lenice de Castro Mendes. Mortalidade por homicídios, acidentes de transporte e
suicídios no município de Belo Horizonte e região metropolitana, em série histórica de 1980-
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2000. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005.
160 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Suzana Alves de
RESUMO: Objetivo: Estudar o perfil epidemiológico da mortalidade por Homicídios, Acidentes de
Transporte e Suicídios no município de Belo Horizonte e Região Metropolitana, na série histórica de
1980 a 2000. Métodos: O estudo apresenta um desenho ecológico, do tipo série histórica. Os
indicadores de mortalidade foram os coeficientes específicos por sexo, idade e gerais padronizados; a
mortalidade proporcional; a razão de mortalidade segundo sexo e idade e os incrementos /
decrementos percentuais. A população utilizada como padrão foi a de 1980. Os óbitos por
Homicídios, Acidentes de Transporte e Suicídios e as estimativas populacionais, segundo o ano
calendário, sexo, idade e município de residência foram extraídos da base de dados do DATASUS.
No período entre 1980 a 1995, os óbitos foram codificados, segundo a IX Classificação Internacional
de Doenças - CID 9ª Revisão, e , a partir de 1996, segundo a CID - 10ª Revisão. A análise de
tendência temporal foi desenvolvida no software SPSS para Windows, utilizando-se a técnica de
regressão linear simples, com nível de significância (a < 0,05). Resultados: Nas duas regiões
geográficas, os indicadores de mortalidade apresentaram maior magnitude para o sexo masculino. A
razão de coeficientes específicos de mortalidade apresentou maior magnitude nas faixas etárias entre
20 a 49 anos. Os coeficientes específicos de mortalidade por Homicídios apresentaram maior
magnitude na região Metropolitana e os Suicídios e Acidentes de Transporte, em Belo Horizonte. Os
maiores coeficientes de mortalidade por Homicídios e Suicídios, em ambas regiões e sexos,
ocorreram entre a faixa de 15 a 49 anos, e por Acidentes de Transporte, na faixa etária de "70 anos e
mais". Com relação à variação percentual dos coeficientes de mortalidade, verificaram-se
incrementos percentuais para os Homicídios, exceto na faixa etária de 40 a 49 anos, ocorrendo
decrementos destes indicadores para os Acidentes de Transporte, em todas as faixas etárias. Os
Suicídios, mesmo com oscilações, apresentaram incrementos nas faixas etárias de "15 a 19 anos" e
"40 a 49 anos" . As tendências dos coeficientes específicos de mortalidade, ao longo da série,
apresentaram ascensão para os Homicídios (p < 0,05), exceto, na faixa etária de "40 a 49 anos". Os
Acidentes de Transporte apresentaram tendência de declínio ou estabilização, ao longo do período.
Para os Suicídios ocorreu uma tendências de ascensão no sexo masculino, na faixa etária de "20 a
29" e de "40 a 49 anos". A tendência dos coeficientes gerais padronizados de mortalidade por
Homicídios, em ambas regiões, apresentou um padrão de ascensão (p < 0,05). Nos Acidentes de
Transporte e nos Suicídios observou-se uma tendência de estabilização, com um discreto declínio no
sexo feminino (p < 0,05). Conclusão: A evolução dos coeficientes, ao longo da série histórica,
evidenciou a importância epidemiológica dos três grupos de causas externas, entre as quais
destacaram-se os Homicídios, em ambas as regiões estudadas. Considerando os diferentes espaços
geográficos e, as desigualdades sócio-espaciais, esses resultados sugerem a necessidade de
implantação de programas efetivos de promoção e prevenção em saúde, direcionados para os
jovens, adultos e idosos, principalmente do sexo masculino. Tais medidas contribuir para o controle e
para a diminuição da expansão destes agravos, de fundamental importância para a Saúde Pública.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-28032008-081824/
Nº de Classificação: 4355
FARINASSO, Adriano Luiz da Costa. Perfil dos idosos em uma área de abrangência da estratégia
de saúde da família. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARQUES, Sueli
RESUMO: O envelhecimento saudável, com vistas à manutenção da capacidade funcional, deve ser
o foco das políticas sociais e de saúde para os idosos. Neste contexto, a instrumentalização das
equipes de saúde da família para atender esta emergente parcela populacional deve ser vista como
primordial para a consolidação do sistema formal de apoio ao idoso. Assim, este estudo objetivou
caracterizar um grupo de idosos velhos (75 anos e mais de idade), residentes na área de abrangência
da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município de Jandaia do Sul-PR, quanto ao perfil sóciodemográfico e de saúde. A amostra estudada foi obtida pelo sorteio aleatório de 20% da população
de idosos com 75 anos e mais de idade, residentes na zona urbana de abrangência da ESF. A coleta
foi realizada no domicílio dos idosos utilizando uma adaptação do Older Americans Resources and
Services (OARS). Foram estudados 86 idosos com média de idade de 82,02 anos; 51,2% eram do
sexo feminino; a média de filhos foi de 5,71; 39,5% eram analfabetos e 39,4% trabalhavam em
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atividades relacionadas à agricultura. Em relação à saúde, 77,9% eram independentes; 83,7% autoavaliaram a saúde entre "regular" e "boa"; 76,7% apresentavam co-morbidades e, a principal rede de
apoio relatada foram os filhos. O estudo revelou a importância da adoção de medidas preventivas e
promocionais de saúde pelas equipes de saúde da família, na garantia de apoio formal para o idoso e
sua família.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-11052005-114419/
Nº de Classificação: 4356
SILVA, Marcos Antonio da. Aplicação da liderança situacional na enfermagem de centro
cirúrgico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: O exercício eficaz da liderança significa um recurso de grande importância para o
desenvolvimento do trabalho do enfermeiro. O presente estudo investigou a liderança deste
profissional que atua em centro cirúrgico de instituições hospitalares na cidade de Londrina (Paraná).
Selecionamos como referencial teórico o modelo de liderança proposto por Hersey e Blanchard,
denominado Liderança Situacional. Os objetivos consistiram em identificar a correspondência de
opinião entre o enfermeiro de centro cirúrgico e o pessoal auxiliar de enfermagem em relação ao
estilo de liderança exercido pelo enfermeiro e o estilo de liderança que este profissional deveria
adotar em relação ao nível de maturidade do pessoal auxiliar de enfermagem frente as atividades
desenvolvidas na sala de operação. Para o alcance dos objetivos propostos, elaboramos
instrumentos, os quais foram submetidos a validação aparente e de conteúdo, bem como realizamos
um teste piloto. Os instrumentos foram aplicados em quinze enfermeiros, dois técnicos e treze
auxiliares de enfermagem. Os resultados demonstraram que o estilo de liderança mais exercido pelo
enfermeiro, apontado pelos participantes do estudo, foi o E3 (compartilhar). Quanto ao estilo de
liderança que o enfermeiro deveria adotar em relação ao nível de maturidade do pessoal auxiliar
frente as atividades desenvolvidas na sala de operação, houve predomínio do estilo E4 (delegar),
sugerindo que os liderados pesquisados apresentavam nível de maturidade alto (M4). Entendemos
que a Liderança Situacional pode ser utilizada como referencial teórico para fundamentar o exercício
da liderança do enfermeiro de centro cirúrgico com vistas a melhoria da assistência prestada ao
cliente e o desenvolvimento do potencial da equipe de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-11052005-111337/
Nº de Classificação: 4357
WITT, Regina Rigatto. Competências da enfermeira na atenção básica: contribuição a construção
das funções essenciais de saúde pública. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 336 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: Esta investigação sobre o trabalho da enfermeira, na atenção básica em saúde, tem como
questão central a especificidade desse trabalho e, como objeto de estudo, as competências gerais e
específicas da enfermeira e sua contribuição para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) e
para a constituição das Funções Essenciais de Saúde Pública (FESP), com os objetivos: 1) identificar
e analisar as competências gerais e específicas requeridas da enfermeira para atuação na saúde
pública, a partir do trabalho realizado na rede básica de saúde; 2) compreender como essas
competências estão contribuindo para o desempenho das FESP, considerando-se a forma como
estão sendo construídas no atual estágio de implementação do SUS. A determinação dos locais do
estudo e da escolha dos sujeitos deu-se em função da utilização da Técnica Delphi como método de
investigação. Foram selecionados dois grupos de participantes: um de 131 enfermeiras que atuam na
rede básica do Município de Porto Alegre, e, outro, de 144 especialistas, enfermeiras que ocupam
cargos na Secretaria de Saúde do Município de Porto Alegre e docentes de enfermagem em saúde
publica/comunitária/coletiva das escolas de enfermagem do estado do Rio Grande do Sul. O projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. Aceitaram
participar da pesquisa, e assinaram o termo de consentimento informado, 52 enfermeiras e 57
especialistas. Para a coleta de dados utilizamos três questionários. O primeiro solicitou que as
participantes indicassem três competências gerais e três especificas necessárias para o trabalho da

253
enfermeira na atenção básica. Essas foram reunidas em uma listagem para cada grupo, que foi
compilada, resultando em 84 competências, 44 gerais e 40 específicas no grupo das enfermeiras e 93
no grupo de especialistas, 49 gerais e 44 especificas. O segundo questionário foi composto dessas
duas listagens adicionadas de uma escala de Likert, com valores de 1 (discordo muito) a 5 (concordo
muito). Devido à estabilidade das respostas em torno do escore 5, foi adotado como critério de
consenso, para a análise quantitativa, o percentual de 75% para os escores 4 ou 5, resultando em 17
competências gerais e 8 específicas no grupo de enfermeiras e 19 competências gerais e 9
específicas, no grupo das especialistas. Essas competências foram classificadas em áreas de
domínio: valores profissionais; comunicação; trabalho em equipe; gerência; orientada a comunidade;
promoção da saúde; resolução de problemas; atenção à saúde; educacional; em ciências básicas da
saúde publica. Na análise qualitativa, foram discutidos os motivos pelos quais as competências são
necessárias para o trabalho da enfermeira na atenção básica, frente ao percurso da enfermagem na
implantação do SUS, aos preceitos da atenção primária, aos conteúdos da atenção básica, aos
enunciados de competências existentes na literatura e a como estas competências estão contribuindo
para o desempenho das FESP na realidade estudada. As competências específicas refletiram
atividades tradicionalmente desempenhadas pela enfermeira, a sua posição na equipe de
enfermagem, a especificidade da atenção prestada por essa profissional e a necessidade de seu
desenvolvimento na profissão.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-01062005-102741/
Nº de Classificação: 4358
VANDERLEI, Maria Iêda Gomes. O gerenciamento na estratégia da saúde da família: o processo
de trabalho dos gestores e dos gerentes municipais de saúde em municípios no Estado do Maranhão.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 245 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: O estudo tem como objetivo analisar o processo de trabalho da gerência no âmbito
municipal através da prática dos gestores e dos gerentes de saúde, enquanto como instrumento que
possibilita a mudança e/ou reorientação do modelo assistencial voltado para a integralidade das
ações de saúde. O quadro teórico está sustentado nos conceitos do processo de trabalho em saúde,
na gerência e na micropolítica do trabalho em saúde, e na compreensão das tecnologias enquanto
fruto das relações sociais no trabalho. Utilizamos a abordagem qualitativa e os instrumentos de
pesquisa foram a observação sistemática direta do trabalho da gerência das unidades básicas de
saúde e a entrevista semi-estruturada. Os sujeitos da pesquisa foram os secretários municipais de
saúde, coordenadores do PSF e diretores das unidades básicas de saúde de quatro municípios do
estado do Maranhão. Foi possível identificar que o grande volume de atividades dos gerentes se
concentra nas ações de organização do processo de trabalho, da infra-estrutura, do planejamento de
serviço (ações administrativas) cujo campo de competência e de responsabilidade é comum aos
gerentes independente da categoria profissional. Assim, a prática gerencial dos gestores e dos
gerentes no cotidiano das secretarias de saúde e unidades básicas de saúde se caracterizou pelos
diferentes momentos do processo de trabalho desses trabalhadores de saúde, em que ficou
evidenciado que a gerência é uma ferramenta importante tanto para transformar o processo de
trabalho como para legitimar e reproduzir situações dadas. A gerência está pautada num estilo
gerencial tradicional, com uma presença muito forte da racionalidade gerencial hegemônica,
caracterizada por um núcleo muito duro, com uma lógica da produtividade permeando o processo
gerencial. Apesar disso, encontramos na prática gerencial, ações na direção da subjetividade
utilizando-se das tecnologias leves, que são indicativos de perspectivas de mudanças. A estratégia
do PSF foi um dispositivo favorável para abrir espaços para o estabelecimento de vínculo,
acolhimento e responsabilização. O grande desafio da gerência, enquanto ferramenta para a
transformação do processo de trabalho, constitui-se em romper com a lógica da racionalidade
gerencial hegemônica e em instituir novos arranjos institucionais com distribuição de poder mais
igualitário, trabalhando-se com a noção de gestão participativa, enquanto tarefa dos dirigentes/
trabalhadores de saúde/ usuários, na perspectiva da construção de um projeto assistencial coletivo,
que atenda as necessidades da população possibilitando uma recomposição do trabalho, voltado
para a integralidade e para um agir cotidiano como força de mudança.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16052005-090041/
Nº de Classificação: 4359
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SILVA, Valéria Costa Evangelista da. O impacto da revelação do diagnóstico de câncer na
percepção do paciente. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. Mestrado Interinstitucional (UEL/UNOPAR), 2005. 201 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fantão
RESUMO: Este estudo teve o propósito de identificar a experiência de um grupo de pacientes em
relação à revelação do seu diagnóstico de câncer. A investigação foi desenvolvida segundo as
propostas da antropologia interpretativa de Clifford Geertz e da antropologia médica de Arthur
Kleinman. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório pela abordagem do método etnográfico
utilizando a estratégia do estudo de caso. Os informantes que participaram do estudo foram dez
pacientes portadores de câncer da clínica hematológica, atendidos no ambulatório de oncologia de
uma instituição hospitalar. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e de
observações participantes. Pela análise dos dados foi possível identificar quatro categorias: a
trajetória antes da descoberta do câncer, a revelação do diagnóstico, os significados do câncer, e a
trajetória da vida após a revelação. A primeira categoria aborda o trajeto vivenciado pelos pacientes
partindo da suspeita da doença por meio de sinais e sintomas e as dificuldades vivenciadas na busca
por assistência médica até realização de exames diagnósticos. Esta etapa foi vivida com inúmeras
dúvidas, incertezas, medo e questionamentos e considerada estressante e de grande desgaste
emocional. A segunda categoria aborda o contexto e as características da revelação. Esta etapa
mostra que a revelação do diagnóstico vem ocorrendo em consultórios médicos, com duração média
de 10 a 15 minutos, e a forma de revelar foi relatada por alguns como objetiva e direta e para outros
contraditória, omissa e evasiva. As reações provocadas ao saber do diagnóstico foram sentidas por
um estado de choque e um grande medo de morrer, pois para eles o câncer mata. A terceira
categoria aborda os significados do câncer por meio de metáforas, estigmas e as explicações do
surgimento da doença evidenciando que o câncer está fortemente arraigado ao conhecimento do
senso comum. E a quarta categoria aborda a trajetória da vida após a revelação evidenciando
questões relacionadas à imagem corporal, mudança de vida, formas de enfrentá-la, suas relações de
apoio e as atividades de outros profissionais no processo de revelação. Finalizando, o estudo
possibilitou identificar a experiência do processo de revelação do diagnóstico e permitiu apreender,
pela visão dos pacientes, que as diferentes maneiras de comunicar dos profissionais de saúde,
sofrem influencias dos padrões culturais, sociais e educacionais, e foi vivida pelos informantes como
uma experiência negativa.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-11052005-112949/
Nº de Classificação: 4360
CAMPOS, Rosângela Galindo de. Burnout: uma revisão integrativa na enfermagem oncológica.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: Burnout é considerada uma síndrome do trabalho, que acomete indivíduos que mantêm
uma estreita relação de ajuda. É caracterizada por sentimentos de esgotamento físico e emocional,
despersonalização e baixa realização pessoal. Este estudo objetiva fazer uma análise da produção
científica nacional e internacional referente à Síndrome de Burnout, caracterizando a produção e os
métodos de investigação utilizados, de modo a identificar os fatores desencadeantes da síndrome e
manobras de enfrentamento e prevenção. A análise foi realizada segundo os pressupostos de
Ganong (1987), numa amostra de 19 artigos, quase todos publicados em língua inglesa (exceto um,
em espanhol), cujos autores, em sua maioria, são enfermeiros (36,8%) e médicos (36,8%) que atuam
na assistência a pacientes oncológicos em hospitais. Em relação ao design dos artigos analisados, a
maior parte (94,7%) é de estudos não-experimentais, sendo que 83,3% são descritivos e 16,7%,
revisões de literatura. Na análise do conteúdo, estabelecemos sete categorias temáticas:
conceituação do Burnout, avaliação dos níveis de Burnout, identificação dos fatores desencadeantes,
sintomas físicos e emocionais, conseqüências do Burnout, identificação e mensuração do estresse, e
manobras de enfrentamento e ajuda no Burnout. O resultado da análise apontou para a necessidade
de refletirmos sobre o gerenciamento de nossa saúde enquanto profissionais cuidadores. Investir na
manutenção da saúde e da equipe que atua conosco, é investir na qualidade da assistência, pois
tudo está interligado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-11052005-112045/
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Nº de Classificação: 4361
COSTA, Aldenan Lima Ribeiro Corrêa da. As múltiplas formas de violência no trabalho de
enfermagem: o cotidiano de trabalho no setor de emergência e urgência clínica em um hospital
público. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005.
227 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: O estudo teve como objetivo apreender e analisar as formas de violência operantes no
mundo do trabalho de enfermagem em um serviço de emergência e urgência clínica de uma
instituição hospitalar pública de Mato Grosso com 1200 trabalhadores, dos quais 400 são de
enfermagem e desses, 42 são escalados nos 03 turnos de trabalho do setor pesquisado. Trata-se de
uma pesquisa do tipo qualitativa. A coleta de dados ocorreu por meio de observação participante,
entrevista e análise documental, no período de 23 de março a 23 de outubro de 2003, sendo
realizados registros diários em cada turno de trabalho, entrevistados 10 enfermeiras (os), 3
técnicas(os), e 3 auxiliares de enfermagem. Durante a realização da coleta de dados, o setor
investigado atendeu 45.318 pessoas, das quais 646 (2%) eram doentes graves e destes 336 (52%)
morreram. A média diária de atendimentos foi de 249 pessoas, sendo que, aproximadamente, 3 a 4
pessoas exigiram ressucitação cardíaca e cuidados intensivos. A análise dos dados foi organizada
tematicamente conforme orientação de Bardin (1977) e respaldada teoricamente por autores da
corrente de estudos marxistas, da psicopatologia do trabalho, da filosofia, da sociologia e da
enfermagem. A análise dos dados revelou quatro grandes temas: a organização do trabalho, das
palavras aos atos técnicos - as racionalidades operantes, o espaço/lugar do trabalho na dinâmica da
violência e o tempo no trabalho. O estudo possibilitou constatar que a violência no contexto de
trabalho de enfermagem em emergência e urgência clínica opera por duas vias distintas:
estrutural/institucional e comportamental/relacional que se explicitam em quatro tipos de violência
conforme definição de Galtung (1981): Violência estrutural, manifesta na imposição de sobrecarga
física e mental aos trabalhadores; violência repressiva, evidenciada na negação do direito de exercer
com segurança as atividades assistenciais e a um ambiente de trabalho seguro; violência alienação,
explicitada pela obstaculização aos trabalhadores de usufruir o prazer de uma realização profissional
competente, eficaz e de ser valorizados socialmente junto aos usuários e a sociedade; e violência
clássica, revelada nas agressões físicas e verbais de membros da equipe de saúde e de usuários.
Estes quatro tipos de violência desencadeiam e perpetuam "violências menores": práticas
profissionais traumatizantes, omissões, negligências, imperícias, atendimento fragmentado,
informações parciais ou negadas, indiferença ao sofrimento e a dor, baixa auto-estima, dentre outras.
As "pequenas violências" cotidianamente praticadas, por sua vez apóiam e fortificam as grandes
violências estruturais e comportamentais, numa circularidade viciosa, que impõe o entendimento de
seus modos operatórios para os necessários enfrentamentos com a finalidade de romper o processo
e favorecer a auto-realização profissional e humana dos trabalhadores de enfermagem e da saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07052005-155111/
Nº de Classificação: 4362
RIBEIRO, Patrícia Helena Vivan. Acidentes com material biológico potencialmente contaminado
em alunos de um curso de odontologia do interior do Estado do Paraná. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem de análise quantitativa, cujo
objetivo foi estudar a ocorrência de acidentes com material biológico potencialmente contaminado e
os fatores de risco envolvidos entre os alunos do Curso de Odontologia do interior do Estado do
Paraná, Brasil. Para a coleta de dados, aplicou-se um questionário contendo perguntas abertas e
fechadas. Este instrumento foi aplicado aos alunos após a observação dos aspectos ético-legais.
Participaram do estudo 172 alunos da 3ª, 4ª e 5ª série do curso. Destes, 122 (70,9%) alegaram ter
sofrido exposição acidental com material potencialmente contaminado. A maioria dos alunos que
sofreram exposição acidental é do sexo feminino (61,0%) e estão cursando a 5ª série do curso, a
idade predominante ficou entre 20 e 26 anos (86,1%). O número de acidentes mencionados pelos
122 alunos totalizou 448. Quanto ao tipo de exposição, a de pele íntegra foi a mais freqüente, seguida
da exposição em mucosa e em 3º o acidente percutâneo perfazendo uma média total de 2,6
acidentes por aluno sendo a média de 0,23 para acidentes percutâneos. As topografias mais afetadas
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nestas exposições foram os olhos, mãos e dedos, enquanto que as brocas e agulha de anestesia
foram citadas como os principais objetos causadores destes acidentes. A situação de ocorrência mais
encontrada foi o ato de se utilizar normalmente um instrumental e o momento de realizar a limpeza
dos instrumentais. Foi nas disciplinas de Clínica Integrada, Periodontia e Dentística que ocorreram a
maioria das exposições. Quanto à severidade, 41,8% das exposições foram consideradas superficiais
e 22,1% como moderadas. Apenas 10,7% dos alunos que sofreram exposição procuraram
atendimento para avaliação e conduta em relação à exposição, 88,6% dos sujeitos receberam as três
doses da vacina contra hepatite B. Observou-se ainda que nem sempre os alunos faziam uso dos
Equipamentos de Proteção Individual, sendo que o uso dos óculos de proteção e a utilização de luvas
de borracha grossa para realizar a limpeza dos materiais foram os mais negligenciados. Este estudo
permitiu concluir que o risco de exposição a material biológico é iminente para esta categoria e que é
necessário estabelecer estratégias de intervenção urgentes tanto em nível institucional quanto
acadêmico a fim de reduzir estes riscos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082005-101324/
Nº de Classificação: 4363
WETZEL, Christine. Avaliação de serviço em saúde mental: a construção de um processo
participativo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 290 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Este estudo trata da avaliação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um serviço
supostamente funcionando nos moldes apregoados pela Reforma Psiquiátrica Brasileira, a qual,
atualmente, na sua vertente assistencial, é marcada pela implantação de serviços substitutivos ao
hospital psiquiátrico. A proposta da avaliação centra-se no microespaço e no cotidiano do serviço e
ocorre mediante a participação da equipe, usuários e familiares. Trata-se de uma avaliação
qualitativa, mediante a qual se busca apreender a dinâmica do serviço, a forma como os atores
interagem e os sentidos que constroem em relação à própria prática; uma avaliação que também
possa ser dispositivo, permitindo, mediante um processo participativo, que grupos de interesse
ampliem a possibilidade de intervir na realidade do serviço, e que possam ser sujeitos, uma vez que
em metodologias tradicionais estão excluídos. A Avaliação de Quarta Geração, desenvolvida por
Egon G. Guba e Yvona S Lincoln juntamente com o Método Paidéia, desenvolvido por Gastão
Wagner de Sousa Campos, foram norteadores do processo teórico-metodológico da pesquisa. Os
instrumentos de coleta de dados foram entrevistas com equipe, usuários e familiares e observação.
As questões que emergiram no processo avaliativo foram agrupadas em três núcleos temáticos:
dimensões do objeto de trabalho, equipe, práticas e os meios de trabalho. Foi constatado que,
mesmo que o serviço pareça ser um substitutivo para o atendimento no hospital psiquiátrico, tanto
fatores externos, relacionados às políticas locais de saúde mental, quanto fatores internos,
relacionados ao cotidiano do serviço, impedem que isso se efetive.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16052007-150813/
Nº de Classificação: 4364
REINALDO, Amanda Márcia dos Santos. Gerenciamento de casos como estratégia de trabalho
para enfermagem psiquiátrica comunitária. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 233 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLAR LUÍS, Margarita
RESUMO: A Organização Mundial de Saúde prevê que a porcentagem da morbidade mundial
atribuída aos transtornos mentais e de comportamento aumente de 12%, verificada no ano de 1999,
para 15% no ano de 2020. Esse aumento será particularmente pronunciado nos países em
desenvolvimento, devido ao envelhecimento da população e à rápida urbanização. As repercussões
sociais e econômicas e a perda da produção devido às altas taxas de desemprego entre as pessoas
com transtornos mentais e seus cuidadores são alguns dos custos mais evidentes e mensuráveis
dessa projeção. Como custos menos evidentes citamos a redução da qualidade de vida e a tensão
emocional sofrida pelos pacientes e suas famílias. O gerenciamento de casos contrapõe-se ao
hospital psiquiátrico tradicional e constitui uma alternativa para a atenção à saúde mental que se
mostrou viável e possível em alguns países e baseia-se no preparo do doente mental enquanto
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responsável pelo seu cuidado e por mantê-lo na comunidade em contato com o serviço, mas não
dependendo dele, desenvolvendo relações entre seus pares sem a necessidade constante de
intervenção. O objetivo geral deste estudo foi apresentar a experiência de gerenciamento de casos de
20 pacientes psiquiátricos durante o período de seis meses. Identificaram-se as etapas e alguns
indicadores de atenção em enfermagem com o uso dessa estratégia de cuidado. Avaliou-se assim a
viabilidade do gerenciamento de casos na prática da enfermeira em saúde mental. Este estudo
configura-se como de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, sendo que a partir do método
etnográfico são traçados o planejamento da coleta dos dados assim como a apresentação e análise
dos mesmos. Os dados foram coletados no período de primeiro de setembro de 2003 a primeiro de
março de 2004, na Unidade de Emergência Psiquiátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (UE-HCFMRP-USP), posteriormente, no
domicílio dos pacientes que participaram da pesquisa. Nossos sujeitos foram os pacientes que
procuraram atendimento na UE-HCFMRP-USP, durante o mesmo período. A estratégia de atenção
em saúde empregada foi o gerenciamento de casos comunitário e intensivo, do tipo clínico com
ênfase nas dificuldades apresentadas pelos pacientes. A coleta dos dados teve início após a
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da referida instituição. Os resultados nos mostram que,
apesar de todos os avanços na área da psiquiatria, o paciente psiquiátrico ainda tem sofrido o
estigma da doença mental, as incapacidades associadas aos sintomas residuais que não são
contempladas, a inexistência de projetos terapêuticos para essa pessoas e a falta de articulação dos
serviços de saúde mental. Dentre outros desdobramentos do estudo, inclui-se o de oferecer aos
enfermeiros psiquiátricos da assistência e do ensino um repertório de possibilidades de trabalho com
o doente mental que amplie sua autonomia, dado que isso também integra as ações do cuidar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12082005-095949/
Nº de Classificação: 4365
OCHOA VIGO, Kattia. Prevenção de complicações nos pés de pessoas com diabetes mellitus:
uma abordagem da prática baseada em evidências. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2005.
179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: Mais de 50% das amputações não-traumáticas em membros inferiores são atribuídas ao
diabetes. Anualmente, 2 a 3% dos pacientes desenvolvem úlceras nos pés e este risco aumenta para
15% no transcurso de sua vida. Freqüentemente, úlceras nos membros inferiores precedem as
amputações. Entre os casos graves hospitalizados, 85% foram causados por úlceras superficiais
acompanhadas de diminuição da sensibilidade, decorrente de neuropatia diabética. O objetivo do
estudo foi elaborar uma proposta assistencial sistematizada para pessoas com diabetes tipo 2, a
partir de uma revisão sistemática, visando a prevenir o risco de lesão/ulceração nos pés e avaliar a
efetividade dessa proposta em unidades da rede básica. Estudos primários e diretrizes clínicas foram
identificados em bases eletrônicas, sites específicos e referências. Para análise dos estudos e
diretrizes, utilizaram-se critérios estabelecidos. Na aplicação da proposta de assistência, 101 pessoas
com diabetes tipo 2 foram recrutadas para participar do ensaio prospectivo de 12 meses; 49 pessoas
participaram de sensibilização e educação intensiva durante seis semanas e, após este período,
compareceram a consultas mensais de enfermagem para reforços e cuidados com os pés; outras 52
receberam cuidado convencional e participaram de orientações grupais semestrais. A avaliação
semestral dos resultados primários incluiu o conhecimento sobre diabetes e cuidados com os pés e
calçados, condições dermatológicas dos pés e uso de calçado apropriado. Os resultados
apresentaram a identificação de 3.941 artigos, sendo selecionados apenas 10 estudos primários e
nove diretrizes, os quais envolviam a organização do serviço para o cuidado da pessoa com diabetes
e intervenções educativas nos pacientes. Os estudos revisados foram inconclusivos, apresentando
falhas na qualidade metodológica. As intervenções preventivas se concentraram na realização de
screening para identificar alterações estruturais nos pés, comprometimento da sensibilidade protetora
plantar, ressaltando antecedente de úlcera, controle glicêmico e aconselhamento sobre a propriedade
dos calçados. No ensaio clínico, 20 pessoas abandonaram o estudo. Os grupos foram semelhantes
em idade, sexo, escolaridade, tempo de doença, co-morbidades e antecedentes de lesões nos pés.
Ao final do primeiro semestre, houve melhora significativa apenas nas variáveis de conhecimento
sobre diabetes (p=0,005) e comportamentos de cuidados com os pés (p<0,000). Ao término do
ensaio, houve melhora nas condições dermatológicas dos pés (p<0,000) e na utilização de calçado
apropriado (p=0,005), sendo mantido o conhecimento atingido previamente (p<0,000). Este trabalho
mostrou a importância do monitoramento dos fatores de risco nos pés para lesão/ulceração,

258
destacando o processo educativo entre profissionais e pacientes como medida fundamental de
prevenção. Além disso, este estudo proporcionou subsídios para uma proposta efetiva de assistência
sistematizada na prevenção de lesões/ulcerações nos pés, com desenvolvimento de consultas
mensais e cuidados básicos com os pés entre pessoas de baixo risco.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-03102005-094819/
Nº de Classificação: 4366
VARGAS, Divane de. A construção de uma escala de atitudes frente ao álcool, ao alcoolismo e
ao alcoolista: um estudo psicométrico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 243 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLAR LUIS, Margarita Antonia
RESUMO: Desenvolveu-se uma escala para medir atitudes de enfermeiros frente ao álcool, ao
alcoolismo e ao alcoolista (EAFAAA). Trata-se de uma escala do tipo likert que teve como
fundamentação teórica os pressupostos de Pasqualli (1999). Para a elaboração dos itens da escala
numa etapa inicial, realizou-se entrevista semi-estruturada com 30 enfermeiros, e da análise destas
entrevistas foi extraído um total de 225 itens. O total dos itens foi submetido a análise de seis juízes
especialistas no assunto. Após a análise somente 165 permaneceram. A escala composta por 165
itens foi submetida a um estudo-piloto com o objetivo de verificar as características estatísticas da
mesma, para isso o instrumento foi testado numa população de 144 estudantes de enfermagem do
último ano, de duas faculdades privadas. De posse dos instrumentos respondidos pelos 144
sujeitos, criou-se um banco de dados no programa SPSS (Satatistical Package for the Social
Sciences v.8 for Windows), através do qual procedeu-se à análise estatística do instrumento. A
análise fatorial originou uma escala composta por 96 itens divididos em cinco fatores: Fator 1: O
Alcoolista, o trabalhar e o relacionar-se com o mesmo; Fator 2: Etiologia; Fator 3: Doença; Fator 4:
Repercussões decorrentes do uso/abuso do álcool e Fator 5: A Bebida alcoólica. A consistência
interna foi de 0,9068 (alfa). As correlações item-escore total variaram entre 0,35 e 0,65 com média
de 0,50. Os dados de confiabilidade acima citados permitem concluir que se obteve um instrumento
adequado para a finalidade e que pode ser útil para o conhecimento das atitudes de enfermeiros
frente às questões referentes ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista. Uma vez confirmada a
confiabilidade da EAFAAA, a mesma foi testado numa população de 148 enfermeiros. A análise dos
dados revelou que tanto enfermeiros quanto estudantes de enfermagem aceitam o alcoolismo
enquanto doença, demonstrando atitudes positivas frente à mesma, porém encontrou-se uma
parcela significativa de sujeitos com atitudes moralistas e condenatórias no que se refere a pessoa do
alcoolista, concebendo-o inclusive como culpado por seus problemas de saúde. Sugere-se que
outros estudos envolvendo a escala construída sejam realizados, no sentido de aprimorar sua
qualidade estatística. Aponta-se ainda a necessidade de maior atenção à temática nos currículos de
enfermagem, bem como a necessidade de novos métodos para a mudança de atitudes profissionais
frente ao álcool, ao alcoolismo e ao alcoolista.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-25072005-090632/
Nº de Classificação: 4367
SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira. O cuidado de enfermagem e o cateter de
Hickman: a busca de evidências. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2005. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: Os pacientes submetidos ao transplante de medula óssea (TMO) necessitam de um
acesso venoso seguro para a infusão da medula óssea sem que haja comprometimento do enxerto,
assim a implantação de um cateter venoso central é parte da terapêutica, sendo o de Hickman o mais
utilizado atualmente; entretanto, sua presença impõe riscos aos pacientes, sendo a infecção, o mais
preocupante. A implementação da prática baseada em evidências fundamenta a tomada de decisão
do enfermeiro, uma vez que a utilização de resultados de pesquisa é um dos pilares desta
abordagem. O presente estudo é uma revisão integrativa da literatura, que teve como objetivo buscar
e avaliar as evidências sobre os cuidados de enfermagem relacionados ao cateter de Hickman após a
sua implantação, no paciente submetido ao TMO. Para a seleção dos artigos utilizamos as bases de
dados Lilacs, Medline, Cinahl e o periódico Bone Marrow Transplantation, e a amostra constituiu-se
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de 18 artigos. O curativo recomendado é o de poliuretano trocado a cada 7 dias. O método de coleta
de sangue observado foi o de descarte, sendo que a dosagem de ciclosporina não deve ser coletada
da mesma via onde foi infundida. A redução do número de manipulações do cateter é considerada
uma medida eficaz na prevenção e no controle de infecção. As evidências extraídas dos estudos
analisados podem auxiliar a implementação de cuidados de enfermagem eficazes relacionados ao
cateter de Hickman visando principalmente a melhoria da assistência à saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15082007-153503/
Nº de Classificação: 4368
FRANCESCHINI, Trude Ribeiro da Costa. Observação da relação mãe-bebê-família como uma
ferramenta para o aprendizado da integralidade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 241 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: A construção do Sistema Único de Saúde trouxe sem dúvida uma melhora do acesso com
a ampliação da oferta dos serviços, contudo, ainda há grandes desafios para se alcançar um modelo
de assistência eficaz, resolutivo e universal. Necessário se faz promover mudanças na formação
profissional de modo a aproximá-la dos princípios do SUS, como a integralidade da assistência, e do
conceito ampliado de saúde, entre outros, com o desenvolvimento de competências que dêem conta
da complexidade do trabalho em saúde para atenção integral e humanizada à população brasileira. A
formação para área da saúde deve ter como objetivos a transformação das práticas profissionais,
estruturadas a partir da problematização do processo de trabalho e sua capacidade de construir o
cuidado para as várias dimensões e necessidades em saúde. Assim, esta investigação tem como
objetivo analisar uma experiência de aprendizagem do estágio da Observação da Relação MãeBebê-Família (ORMBF) como ferramenta para a constituição de sujeitos competentes para a
produção de cuidados, na perspectiva da integralidade da assistência à saúde. O estágio acontece
em uma parceria da Faculdade de Ciências e Letras com o Centro de Saúde Escola da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, ambas da Universidade de São Paulo, para estudantes do 4º e 5º anos
da Faculdade de Psicologia. O material empírico se constituiu dos registros de observações de 5
famílias efetuadas durante o ano de 2003, sendo utilizada a análise temática. Na análise do material
foi possível a articulação dos núcleos de sentido: preparo para o encontro e postura do observador, a
disponibilidade da família para o observador, se deparando com uma realidade diferente – o impacto
com o cotidiano das famílias, a comunicação como elemento fundamental para a interação e a
construção da interação e do vínculo. Estes núcleos de sentido apontaram para um grande tema: o
aprendizado para a interação, na perspectiva da clínica ampliada para atenção integral à saúde.
Todos estes elementos da ORMF que compõem a aprendizado para interação, na realidade,
identificam o observador participante privilegiado para compreender a complexidade do processo
saúde e doença, com responsabilização e vínculo com a família que se propôs conhecer, campo de
competência para atenção integral à saúde. Revelam aprendizado pela experiência e, também, novos
conteúdos a serem pensados por pensadores implicados com a mudança dos modelos de atenção à
saúde e de ensino.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17082005-110109/
Nº de Classificação: 4369
BENTO, Isabel Cristina Belasco. Educação preventiva em sexualidade, IST/aids para o surdo
através da pesquisa-ação. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 104 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Vilella
RESUMO: Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, mediada pela metodologia da pesquisaação, fundamentada em referencial teórico-metodológico de Paulo Freire. Esse visa a levantar
problemas vivenciados por uma população específica de nove surdos, adultos jovens, alunos de uma
Classe de Educação de Jovens e Adultos (EJA) frente à sexualidade e as IST/aids, através da
comunicação pela Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS); criar junto deles possibilidades de
construção, implementação e avaliação de ações educativas, frente a situações problematizadas,
criando subsídios à reflexão para uma mudança de atitude frente às dificuldades identificadas, com
vistas ao desenvolvimento da autonomia, da escolha responsável e cidadã relativa à vida sexual, à
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negociação do sexo seguro e à prevenção das IST/aids. Discute-se a necessidade de um trabalho
voltado especificamente a esta população que é peculiar, dada a exclusão existente e pela própria
dificuldade da comunicação. Analisa-se a construção de um referencial que possa dar conta da
implementação de um processo educativo, ao mesmo tempo dando respaldo para a abordagem
crítica e científica do mesmo. Isto suscitou instrumentalização para lidar com esta questão exigindo
da pesquisadora freqüentar e concluir curso de LIBRAS para favorecer a interação horizontal. A
entrevista foi aplicada de acordo com os preceitos éticos e o rigor cientifico. Foi verificada uma
dificuldade no que diz respeito aos conteúdos curriculares de Educação Básica, em relação ao corpo
humano, bem como a gravidez e parto. Relativamente à sexualidade, esta palavra não era de
conhecimento dos surdos pesquisados. Quanto à prática do sexo uma grande parte já havia tido
experiências neste sentido e como método de proteção para o sexo, a camisinha, o casamento, a
fidelidade e a pílula anticoncepcional eram os conhecidos por eles. Com respeito as IST/aids e as
outras questões depreendeu-se a necessidade de informações complementares para o exercício de
uma sexualidade segura e responsável. Foram efetuadas, descritas e avaliadas as ações educativas
implementadas, concluindo-se que os surdos são uma população que demanda de uma educação
preventiva para as temáticas estudadas de forma dinâmica, contextualizada e voltada para sua
peculiaridade, ou seja, sua língua, sua cultura, sua experiência visual acurada e sua facilidade de
comunicação com seus pares, indo de encontro com a proposta de formação de agentes
multiplicadores.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16092005-143703/
Nº de Classificação: 4370
SANTOS, Maria da Soledade Simeão dos. A construção de um projeto integrado para a formação
do enfermeiro: aliança estágio curricular e extracurricular. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 174 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: O estudo tem como objeto a construção de um programa de acompanhamento dos alunos
de enfermagem tendo como interface o currículo formal e o informal, através do estágio
extracurricular (EE). As diretrizes para a operacionalização do EE devem levar em conta a
aprendizagem dos alunos de enfermagem e o contexto como o conhecimento é traduzido para a
futura aplicação das experiências na área assistencial. Buscou-se identificar as interfaces existentes
entre currículo formal e o estágio extracurricular; descrever as ações interativas desenvolvidas pelo
nível central (Secretaria Municipal de Saúde - SMS), enfermeiros-agentes de treinamento e bolsistas
estudantes de enfermagem para estabelecimento do currículo proposto; discutir as aproximações e
distanciamentos existentes entre o currículo do mundo do trabalho e o currículo formal; analisar o
significado da aliança entre o estágio extracurricular para a formação do enfermeiro e para os
serviços de saúde. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de abordagem teórico-filosófica baseada na
perspectiva hermenêutica-dialética. Entre os tipos de estudo descritivo, foi selecionado o estudo de
caso. Foram entrevistados dezessete alunos bolsistas que encontravam-se regularmente inscritos no
sexto e sétimo períodos do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aprovados na seleção de 2003 para a área hospitalar, assim como
onze enfermeiros-agentes de Treinamento que executam o acompanhamento dos acadêmicos
bolsistas de enfermagem vinculados a Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN)/UFRJ, em nove
unidades de saúde. A técnica de entrevista semi-estruturada foi empregada utilizando um roteiro de
entrevista semi-estruturada, para que os sujeitos da pesquisa pudessem expressar, de maneira mais
espontânea, as atividades do EE e de modo a orientá-lo na organização dos pensamentos. Foi
utilizado como referencial a Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas, onde a sua essência
está nos indivíduos inseridos no mundo do trabalho que se encontra permeada de interações
instrumentais, dialógicas ou críticas, que nada mais são que processos de aprendizagem que
traduzem o amadurecimento do homem e a integração social. As categorias elaboradas foram: O
Trabalho: O "Mundo do Trabalho" é vital no Mundo Globalizado, Ambivalência: Liberdade e Tradição;
Vieses do exercício da crítica terapêutica; Puzzle da produtividade mediadora – experimentos com
idéias: propostas de alunos e enfermeiros. As bolsistas estudantes de enfermagem ingressam neste
espaço profissional institucionalizado, utilizando mais a razão instrumental do que a prática autônoma
- razões comunicativa e crítica - como fundamentação das ações do enfermeiro. Considerando que o
EE é uma oportunidade ímpar de aprendizado e que existe a necessidade da participação efetiva da
EEAN/UFRJ no acompanhamento destes alunos, formulamos propostas que reorientem a ação dos
bolsistas, frente as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde e a integração com as Universidades,
utilizando como o instrumento a Extensão Universitária. Este proporciona a oportunidade de
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elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico e, no retorno à Universidade, docentes e
discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele
conhecimento.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4371
SINATORA, Fernanda. O primeiro episódio psicótico na perspectiva do familiar do portador de
esquizofrenia. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e
RESUMO: A proposição deste estudo se configura em dois momentos, a princípio, descrever a
experiência de familiares de portadores de esquizofrenia no primeiro episódio psicótico e, em um
segundo instante, compreender como é o cotidiano destes familiares. Com o intuito de salientar e
analisar a realidade social de uma determinada população, sendo esta permeada por uma infinidade
de significações, optamos pela utilização dos pressupostos do método qualitativo. Para tanto, nos
baseamos no estudo de caso, que fornece de forma aprofundada, o conhecimento de uma instância
singular.Os colaboradores do presente estudo foram quatro famílias que possuíam um de seus
membros vinculados a um serviço aberto do interior paulista, CAPS-II e, estes últimos, consistiam em
portadores de esquizofrenia por um período de no máximo cinco anos. Para a coleta de dados foram
realizadas entrevistas semi-estruturadas, sendo estas gravadas e posteriormente, transcritas pelo
próprio pesquisador. Após a construção de um conjunto de categorias descritivas, a análise dos
dados permitiu a identificação de cinco temáticas relacionadas ao convívio de familiares durante o
primeiro episódio psicótico, sendo elas: a família frente ao primeiro episódio psicótico, trajetória
percorrida durante o adoecimento; razões e dificuldades em aceitar o “adoecer psíquico”;
preocupação com o trabalho e a ociosidade e o cotidiano dos portadores de esquizofrenia e
familiares. Foi possível constatar no decorrer deste estudo que familiares nesta situação atravessam
momentos difíceis, dolorosos, conflitantes mas mesmo assim, seus depoimentos ainda são
permeados por forte esperança na remissão dos sintomas clássicos da esquizofrenia e que suas
vidas “retornarão” à normalidade. Entretanto, para amenizar as dificuldades relatadas por estes
núcleos familiares faz-se necessário maior investimento na equipe multiprofissional que compõem os
serviços de saúde tidos como “portas de entrada”, como é o caso do hospital geral, por este constituir
no primeiro local de acesso, como também, a criação de novas estratégias no atendimento desta
população nos serviços abertos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-22112005-091930/
Nº de Classificação: 4372
SEIXAS, Carlos Alberto. Implantação de plataforma aberta de educação a distância e sua
aplicabilidade no contexto da enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: Este trabalho descreve a trajetória percorrida desde a análise de requisitos até a
configuração de todo o ferramental de software, hardware e de recursos humanos necessários para
implantação de um sistema que comporte cursos a distância na Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (EERP/USP). É um dos resultados de extensas pesquisas
realizadas desde 1998, quando Grupo de Estudos e Pesquisas em Comunicação no Processo de
Enfermagem (GEPECOPEn) iniciou suas investigações relacionadas ao uso da videoconferência
como ferramenta aplicada ao ensino e a pesquisa, com vistas ao aprimoramento da prática do
profissional de saúde. A inclusão do tema plataforma de educação a distância foi o caminho natural
de evolução das pesquisas, visto que é preemente a necessidade de oferecimento de alternativas
inovadoras para a disseminação do conhecimento, dada a escassez de espaço físico, tempo e de
recursos físicos e humanos. A opção pela adoção do software livre está em conformidade com as
diretrizes propostas pela Universidade de São Paulo, do Estado e da União. A modalidade de
educação feita a distância permite maior flexibilização das agendas de professores e alunos e amplia
a capacidade de atendimento da demanda, que se mostra em crescimento constante.Os resultados
deste trabalho originaram-se do processo de implantação do sistema e do oferecimento de um curso
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piloto para uma comunidade de alunos de curso de graduação em enfermagem da EERP/USP.
Foram consideradas as etapas que precedem a implantação da plataforma de software até o estágio
posterior ao oferecimento de um curso, quando então são analisados os dados obtidos do processo
de acompanhamento do curso a distância. Como resultado do trabalho tem-se, portanto: o sistema
implantado, o inventário do processo de implantação e o roteiro detalhado para criação do curso a
distância na plataforma Teleduc. Este sistema implantado, juntamente com o roteiro, poderá ser
utilizado por professores e outros profissionais para iniciar suas atividades neste ambiente virtual de
ensino-aprendizagem.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-12082005-155143/
Nº de Classificação: 4373
COSTA, Viviane de Souza Pinho. Efeito do uso da cinta abdominal elástica na função
respiratória de indivíduos lesados medulares na posição ortostática. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Marcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: A lesão medular espinhal está entre as lesões mais graves que uma pessoa pode ter
como experiência. Os efeitos pessoais e sociais são profundamente significantes, pois conferem uma
incapacidade permanente sobre as pessoas acometidas. Quando acontece uma agressão à medula
espinhal, ocorre um déficit na inervação abaixo da lesão, por perda do controle supraespinhal. Muitas
são as conseqüências advindas das mudanças ocorridas na mecânica respiratória, conseqüente da
lesão medular acima do sexto segmento torácico, como a superficialidade da respiração, ineficiência
da tosse e do espirro, alterações do clearence mucociliar e aumento da complacência abdominal.
Tais fatores promovem alterações nos volumes, capacidades e pressões respiratórias, dificultando
aos indivíduos tetraplégicos e paraplégicos, com lesão torácica alta, serem colocados em pé, com
auxílio de dispositivos, como a mesa ortostática. Com o intuito de verificar o efeito do uso da cinta
abdominal elástica na função respiratória, em indivíduos lesados medulares, na posição ortostática
em angulações de 60º e 60º/90º, foram mensurados, a capacidade vital, volume corrente, pressão
inspiratória e expiratória máxima e saturação de oxigênio. Participaram 56 indivíduos, com
predomínio do gênero masculino, apresentando média de idade de 35,4 anos e maior freqüência
motora de lesão em T4. Estes foram divididos em quatro grupos distintos em relação ao uso ou não
da cinta e angulações da mesa ortostática. Os resultados encontrados para os parâmetros avaliados,
não demonstraram significância estatística em relação ao uso ou não da cinta abdominal elástica
entre os grupos. No entanto, as médias dos grupos com o uso da cinta, apresentaram-se mais altas
em todas as avaliações. Podemos considerar que a cinta não interferiu na melhora significativa dos
parâmetros respiratórios. Porém, muitos indivíduos referem utilizá-la como um suporte abdominal,
proporcionando estabilização na postura do tronco quando em pé. Estudos com ensaios clínicos
aleatórios devem ser propostos para mensurar o efeito que a cinta abdominal elástica proporciona
aos indivíduos lesados medulares que a utilizam freqüentemente durante o posicionamento
ortostático.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14092005-090747/
Nº de Classificação: 4374
GALINDO, Elizângela Moreira Careta. Tradução, adaptação e validação do Eating Behaviours
and Body Image Test (EBBIT) em crianças do sexo feminino na cidade de Ribeirão Preto-SP.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 50 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo traduzir, adaptar e validar o Eating Bahaviours and
Body Image Test (EBBIT), para uso com crianças de uma cidade do interior do Estado de São Paulo.
Foram sujeitos do estudo 261 escolares do sexo feminino, na faixa etária de 9 a 12 anos. Por meio da
análise fatorial, com rotação varimax avaliou-se a consistência interna do instrumento. Esta análise,
realizada pelo programa SPSS, versão 10.0, revelou dois fatores. Para o instrumento total a
consistência interna foi adequada (µ de Cronbach: 0,89) e para os dois fatores (1 e 2) os valores de µ
também foram considerados satisfatórios (µ=0,90 e µ=0,80 respectivamente), mostrando assim que o
EBBIT é útil para uma avaliação precoce, rastreando comportamentos indicadores de possíveis
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distúrbios no comportamento alimentar. Foram mantidas as características psicométricas do
instrumento original.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-05102005-110939/
Nº de Classificação: 4375
CYRILLO, Regilene Molina Zacareli. Diagnósticos de enfermagem em vítimas de trauma no
atendimento avançado pré-hospitalar móvel. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 271 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DALRI, Maria Célia Barcellos
RESUMO: O objetivo da presente investigação foi identificar os diagnósticos de enfermagem em
vítimas de trauma no Atendimento Pré-hospitalar (APH) Móvel Avançado.Trata-se de um estudo
qualitativo descritivo, em que se utilizou o método de estudo de caso.Como referencial teórico
utilizamos o Modelo Conceitual de Horta e o método sistematizado do ATLS (Advanced Trauma Life
Support). Os dados foram coletados pela pesquisadora na Unidade de Suporte Avançado (USA) do
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto (São
Paulo), no período de janeiro a junho de 2004, utilizando um instrumento previamente validado. A
amostra se constituiu de 23 pessoas vítimas de trauma maiores de 18 anos atendidas pela
pesquisadora na USA. Após a coleta de dados, procedemos à identificação dos diagnósticos de
enfermagem, utilizando um processo raciocínio diagnóstico e a construção das categorias
diagnósticas teve como referência as Taxonomias I e II da NANDA (North American Nursing
Diagnosis). Os dados coletados e os diagnósticos de enfermagem estabelecidos pela pesquisadora
foram analisados por cinco enfermeiras com experiência na assistência a vítima de trauma e com
conhecimento específico em diagnóstico de enfermagem e, posteriormente, com a análise das
sugestões foram revisados pela pesquisadora que acatou as opiniões. No Atendimento Pré-hospitalar
(APH) Móvel Avançado foram identificados 24 diagnósticos de enfermagem sendo 15 do tipo real e
nove de risco. Com percentual igual ou superior a 50% identificamos Risco para infecção, Risco para
trauma, Dor aguda e Integridade tissular prejudicada. Os demais diagnósticos identificados foram:
Desobstrução ineficaz de vias aéreas (17%), Padrão respiratório ineficaz (30%), Risco para aspiração
(17%), Risco para disfunção neurovascular periférica (39%), Risco para função respiratória alterada
(13%), Volume de líquidos deficiente (43%), Risco para volume de líquidos deficiente (43%), Perfusão
ineficaz periférica (13%),cerebral (30%), gastrintestinal (8%),. Percepção sensorial perturbada visual
(4%), cinestésica e tátil (22%), Confusão aguda (17%), Risco para temperatura corporal alterada
(34%), Integridade da pele prejudicada (21%), Mobilidade física prejudicada (21%), Risco para queda
(17%), Ansiedade (43%), Medo (4%) e Violência direcionada para si (4%).Verificamos que o grupo de
diagnósticos representam a gravidade da vítima por identificarem alterações em sistemas orgânicos
vitais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26082005-170428/
Nº de Classificação: 4376
BRIENZA, Jorge Aparecido. A fluoretação das águas de abastecimento público no município de
Ribeirão Preto (SP). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: No Brasil existem dificuldades para o controle da dosagem correta do flúor na água de
abastecimento, ainda que sua incorporação represente um método seguro, econômico, eficaz e
eficiente para reduzir os níveis de cárie dentária na população. O flúor presente constantemente na
água ingerida participa dos ciclos de desmineralização e remineralização do esmalte dentário,
atuando de forma terapêutica e preventiva, tendo sido atribuída à fluoretação das águas uma
redução de 30 a 60% na incidência da cárie dentária. Para alcançar os efeitos preventivos, os teores
adequados precisam ser mantidos permanentemente, pois a interrupção temporária ou definitiva e
teores de flúor abaixo do recomendado acarretam a perda do benefício pela população. Para teores
acima do recomendado, corremos o risco de desenvolver a fluorose dentária nas crianças cujos
dentes estejam em formação. Este estudo propõe, através de uma metodologia qualitativa, usando
como estratégia investigativa a entrevista semi-estruturada e a análise documental, conhecer como o
município de Ribeirão Preto realiza o monitoramento da fluoretação das águas de abastecimento
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público, contextualizando-o com as políticas públicas de saúde, sendo no campo da saúde bucal, seu
principal avanço foi a redução do índice CPO-D, de 6,14 em 1992, para 1,95 em 2004. Contudo, o
município ainda apresenta dificuldades para universalização da assistência odontológica e para as
referências de especialidades. A rede de abastecimento público de água do município apresenta uma
singularidade ao ser constituída por 99 poços artesianos, que constituem 76 pontos para aplicação do
cloro e flúor, sendo que este último começou a ser adicionado a partir de 1987, somente atingindo
100% dos poços em 1996.Inúmeras dificuldades de ordem técnica, de recursos materiais, humanos,
administrativos e financeiros precisam ser superados para que a fluoretação efetivamente aconteça e
somente a partir de 1997 o heterocontrole passou a ser realizado. A partir de 2000 a Vigilância
Sanitária passou a realizar o acompanhamento da fluoretação e dentre as amostras analisadas,
menos de 50% estão com teor adequado para o flúor, geralmente abaixo de 0,6 ppm, com prejuízos
dos benefícios previstos por essa ação. As ações e projetos para melhorias na fluoretação ainda não
foram capazes de melhorar esses resultados. A participação e o controle social da fluoretação
representam ainda um processo incipiente na construção das políticas públicas vigentes no
Município.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17082005-102622/
Nº de Classificação: 4377
FERREIRA, Viviane. Acesso venoso central para hemodiálise: avaliação prospectiva da ocorrência
de complicações. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: As complicações de pacientes com insuficiência renal crônica submetidos ao tratamento
hemodialítico representam desafios para os profissionais de saúde. A variabilidade de fatores de risco
que predispõem a essas complicações têm sido, freqüentemente, investigada na literatura científica.
Nesse sentido, objetivou-se descrever as complicações locais e sistêmicas dos pacientes com
insuficiência renal crônica a partir da implantação do cateter temporário de duplo lúmen para
hemodiálise até sua retirada definitiva. Trata-se de um estudo de segmento que avaliou
prospectivamente os pacientes da implantação do cateter até sua retirada definitiva. Para o
estabelecimento do grupo estudado foi considerado um período de seis meses consecutivos de julho
a dezembro de 2003. Assim, após a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa procedeu-se a coleta
dos dados. Para análise dos resultados realizou-se a codificação das variáveis no banco de dados do
programa Microsoft Excel mediante dupla digitação, e, utilizou-se o programa Software Statistical
Package for Social Sciences, versão 10.0 na análise estatística. Dos 64 pacientes avaliados 38
(59,4%) eram do sexo masculino, 20 (31,2%) tinham como causa provável da insuficiência renal a
nefroesclerose hipertensiva, e, 35 (54,7%) implantaram o cateter devido à necessidade do tratamento
hemodialítico imediato. Totalizou-se no período 145 cateteres implantados, 29 (45,3%) dos pacientes
tiveram implantes únicos, 98 (67,6%) dos acessos foram a veia jugular interna direita, 40 (27,6%) das
trocas dos cateteres foram devido a febre. O tempo médio de permanência dos cateteres foi de 30
dias. A complicação local mais freqüente em 41 (64%) dos pacientes foi o funcionamento inadequado
do cateter com 26 dias de média para a ocorrência, e, a complicação sistêmica mais freqüente em 24
(37,5%) foi a febre com 34 dias de média para sua ocorrência, 27 (42,2%) dos pacientes
apresentaram infecção do sítio de inserção, e, 30 (47%) infecção da corrente sanguínea. O
Staphylococcus aureus foi o microrganismo mais isolado em 10 (33,4%) das hemoculturas.
Observou-se que 45 (70,4%) dos pacientes retiraram definitivamente o cateter devido à punção da
fístula arteriovenosa. O estudo apontou aspectos preocupantes, dentre eles, o tempo de permanência
do cateter, que expõe sobremaneira o paciente a diferentes complicações, em especial, a infecção. A
confecção da fístula arteriovenosa representa uma importante alternativa que contrapõe o uso do
cateter temporário.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16082005-140714/
Nº de Classificação: 4378
NEVES, Lis Aparecida de Souza. Prevenção da transmissão vertical do HIV/aids: compreendendo
as crenças e percepções das mães soropositivas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir

265
RESUMO: As medidas preventivas da transmissão vertical do HIV podem efetivamente reduzir as
taxas da infecção nas crianças. No entanto, são necessárias a participação e adesão das mães ao
tratamento. Buscando compreender as crenças que influenciam o comportamento das mães
portadoras do HIV em relação às medidas profiláticas da transmissão vertical, desenvolvemos este
estudo qualitativo. Foram entrevistadas 14 mulheres portadoras do HIV cujos filhos nasceram no
município de Ribeirão Preto e tinham no mínimo 6 meses de vida. Os dados foram tratados de acordo
com o método da Análise de Conteúdo e interpretados utilizando-se como referencial teórico o
Modelo de Crenças em Saúde (Rosenstock, 1974), composto pelas dimensões susceptibilidade
percebida, severidade percebida, benefícios percebidos e barreiras percebidas. Na análise emanaram
categorias que evidenciam as contradições da epidemia da aids: na susceptibilidade percebida
emergiram "invulnerabilidade antes da gravidez", "o pré-natal" e "susceptibilidade da criança"; quanto
à severidade da doença - "subestimação do HIV" e "medo da morte"; "crescer saudável" e "não ser
como eu", foram os benefícios percebidos pelas mães; em relação às barreiras possíveis,
encontramos a "descrença na existência do vírus", "dificuldades financeiras" e "omissão do
diagnóstico". Alguns aspectos das crenças podem ser considerados tanto como facilitadores como
dificultadores da adesão materna, dependendo do contexto sócio-econômico e cultural em que vive a
mãe. Conhecer a percepção das mães acerca das crenças que motivam os seus comportamentos
proporciona aos profissionais de saúde maior compreensão desses comportamentos, permitindo
ainda a possibilidade de elaboração de um planejamento mais efetivo de cuidados dentro de um
contexto culturalmente significativo, com maior probabilidade de promover a adesão da clientela.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06082005-154027/
Nº de Classificação: 4379
BRIENZA, Adriana Mafra. O processo de trabalho das enfermeiras na assistência pré-natal da
rede básica de saúde do município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 171 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: A perspectiva da assistência pré-natal vem se consolidando nas investigações da área de
saúde com vistas a promover o reconhecimento social e visibilidade dos trabalhos executados por
profissionais da saúde. A proposta deste estudo é compreender o processo de trabalho das
enfermeiras na assistência pré-natal da rede básica de saúde do município de Ribeirão Preto,
buscando identificar as ações desenvolvidas no atendimento às mulheres. Pressupomos que a
atuação da enfermeira proporciona uma apreensão mais ampliada das necessidades da gestante,
sendo um dispositivo que favorece a perspectiva de transformação do processo de trabalho. O
referencial teórico baseou-se no processo do trabalho em saúde e na assistência pré-natal.
Utilizamos a metodologia qualitativa e a técnica do grupo focal como procedimentos para a coleta de
dados. Os sujeitos do estudo foram cinco enfermeiras que atuam no referido serviço. A análise de
conteúdo foi utilizada para sistematizar os dados qualitativos. Identificamos que a apropriação da
assistência pré-natal pela enfermeira foi estimulada pela política da Secretaria Municipal de Saúde,
por meio da criação de um protocolo assistencial, sinalizando uma nova construção e concepção na
assistência às mulheres. As enfermeiras evidenciaram potencial para um "novo" trabalho na
assistência pré-natal, pontuando aspectos que não eram rotineiros na oferta do serviço de saúde,
como trabalho em grupo e a assistência à mulher vítima de violência. Foram valorizados aspectos
socioculturais e o trabalho em equipe, identificando possibilidades para uma aproximação da
integralidade da assistência, pela vinculação e centralidade do usuário.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13092005-115445/
Nº de Classificação: 4380 [ Lilacs ID 432729 ]
TRINDADE, Ruth França Cizino da. Entre o sonho e a realidade: a maternidade na adolescência
sob a ótica de um grupo de mulheres da periferia da cidade de Maceió - Alagoas. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades,
2005. 212 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
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RESUMO: Este foi um estudo de natureza qualitativa, que teve como objetivo compreender, a partir
da experiência de mulheres que se tornaram mães na adolescência, o significado da maternidade no
contexto de vida destas mães. Participaram 14 mulheres na faixa etária de 20 a 24 anos, residentes
na periferia de Maceió, capital do estado de Alagoas. A coleta de informação foi realizada por meio de
entrevistas, utilizando a história oral temática como procedimento metodológico. Foram construídas
narrativas, a partir das histórias de vida das mulheres, posteriormente, analisadas à luz do referencial
de gênero. Observamos que as entrevistadas tiveram sua iniciação sexual durante o período de
namoro quando não haviam recebido orientações prévias sobre sexualidade ou saúde reprodutiva.
Algumas mulheres conviviam com seus parceiros quando aconteceu a gravidez, porém, mesmo
assim, consideraram esse fato inesperado. Houve aceitação da gravidez pela maioria delas, e
também ocorreu a união, ainda que não de maneira legalizada, de muitos casais que não viviam
juntos. Tentativas de abortamento, quando da não-aceitação imediata do parceiro, foram relatadas.
As questões de gênero mostram-se presentes nas relações conjugais, com os parceiros figurando
como provedores da família e as mulheres mantidas sob sua dependência, centradas no ambiente
doméstico, assumindo responsabilidade pelo cuidado da casa, dos filhos e do companheiro. Os
homens agiam mais livremente, mantendo relações extraconjugais e chegavam a agredir suas
mulheres, em casa. Apesar de ressentidas com essa atitude dos companheiros, elas mantinham o
relacionamento com eles. As entrevistadas deixaram explícito que lamentavam a perda da liberdade,
do lazer, da oportunidade de trabalho e de estudo ao assumirem a maternidade. Por outro lado,
enfatizaram seu não-arrependimento por terem levado a gravidez até o fim. Assim o cotidiano dessas
mulheres parece centralizado no cuidar dos filhos, conscientes de que são elas as principais
responsáveis por eles, voltando todos os seus projetos de vida para este cuidado. A vida dessas
mães é marcada pelas condições de desigualdade em que vivem, social-econômica-cultural e de
gênero. Dessa forma, apesar de seus desejos manifestos elas encontram poucas oportunidades
objetivas de romperem com o contexto de vida em que estão inseridas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-21092005-083833/
Nº de Classificação: 4381
TRINCAUS, Maria Regiane. A morte em seu mostrar-se ao paciente oncológico em situação de
metástase. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CORRÊA, Adriana Kátia
RESUMO: O novo milênio traz consigo uma nova realidade para o Brasil: o envelhecimento da
população e com ele, o aumento dos números de casos de doenças crônicas, entre elas o câncer.
Minha proposta, neste estudo, foi compreender como os pacientes oncológicos, em tratamento
quimioterápico, por ocorrência de metástase, vivenciam a possibilidade da morte. Habitei o mundo da
oncologia, aproximando-me dos pacientes em sua dimensão existencial. Para tal, foram realizadas
entrevistas com sete pessoas adultas que fazem acompanhamento em uma clínica de oncologia
privada na cidade de Guarapuava-PR. Para análise dessas entrevistas, apropriei-me de algumas
idéias do referencial filosófico de Martin Heidegger. Dessa análise, a morte emergiu de vários modos:
implicitamente; como um fenômeno natural, vivido na impessoalidade, pela morte do outro ou "dos
casos de morte"; ou ainda como fenômeno que permeia a existência. A incerteza quanto ao futuro
emerge no confronto entre a possibilidade de morrer e a possibilidade de curar-se, mantendo-se,
porém, a esperança de não ser mais um ser-doente. A cura é enfocada pelo paciente não somente
na esfera biológica, mas também, na busca por uma melhor qualidade de vida, o que envolve um
ressignificar o momento presente. A dor e o sofrimento são mantidos no passado enquanto o
presente é refeito em um novo cotidiano que envolve o "mundo particular" da oncologia, um cotidiano
que é ameaçado pelos limites e temores impostos pela doença. A temporalidade vivenciada está
restrita principalmente à dimensão cronológica. A fé emerge significativamente nas falas como forma
de amenizar o sentimento que sufoca o ser-aí. Considerando a condição ontológica de ser com o
outro, a morte se mostrou, ao paciente com câncer, por meio de palavras, do falatório, de ações e do
olhar do outro, principalmente familiar, que ao mesmo tempo acolhe e denuncia. Essas situações
foram compreendidas como um modo inautêntico de cuidar. No entanto, na relação familiar a
consideração e a paciência também emergiram como modo de cuidar autêntico. Emerge ainda a
relação desses pacientes com os profissionais de saúde, revelando-se modos de cuidar quase
sempre inautênticos, marcados pelo não respeito à sua autonomia e ao direito de participação na
tomada de decisão sobre seu tratamento. Em meio a inautenticidade do cotidiano, alguns pacientes
também se reconhecem em sua finitude. Este estudo permitiu uma reflexão sobre o modelo
assistencial vigente, que não contempla o cuidar do homem em sua integralidade. É necessário
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construir competência humana para o cuidar integral, dirigindo-se não somente à cura, mas à pessoa
humana, em sua singularidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14092005-094226/
Nº de Classificação: 4382
CORRÊA, Aurea Christina de Paula. Paternidade na adolescência: vivências e significados no olhar
de homens que a experimentaram. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 140 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo conhecer e analisar as vivências e significados em
torno da paternidade durante a adolescência para homens que vivenciaram esse fenômeno,
buscando identificar os significados atribuídos por esses homens à essa vivência, identificar em suas
vivências relativas à sexualidade e reprodução como se operam as relações de gênero e identificar
como percebem as influências familiares frente ao processo de gravidez e paternidade adolescente. A
pesquisa foi realizada com sete homens na faixa etária de 21 a 34 anos de idade que foram pais
entre 14 e 19 anos, moradores de bairros periféricos de Cuiabá-MT, no período de março a maio de
2.004. Considerando o objeto de estudo foi utilizado o recurso da pesquisa qualitativa empregando a
técnica de história de vida para realizar o levantamento de dados. Ao final da coleta de informações
tínhamos aproximadamente 200 folhas de informações que foram trabalhadas com a aplicação da
técnica de análise de conteúdo baseada na proposta de Romeu Gomes. Com a técnica de análise de
conteúdo identificamos três núcleos temáticos que são: paternidade na adolescência: vivências e
significados atribuídos; adolescência: vivências e exercício da sexualidade e reprodução a partir das
relações de gênero; influências familiares nas vivências relativas aos processos da gravidez e
paternidade na adolescência. Após a análise dos dados concluiu-se que o exercício da paternidade
por adolescentes conforma-se como uma experiência positiva, plena de emoções e que se vivenciada
em sua plenitude, cultivando os afetos, vivenciando o cuidar, educar e o tocar resultará em uma
relação transformadora para jovens em processo de desenvolvimento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-19092005-091954/
Nº de Classificação: 4383
NIEVAS, Andréia Fernanda. Depressão em mulheres no climatério. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 58 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: Os sintomas psicológicos apresentados pela mulher, na fase do climatério, vem sendo
estudados desde o século XIX, dando-se destaque para a presença de sintomas depressivos. A
expectativa de vida das mulheres vem aumentando e é possível dizer que elas viverão um terço de
sua vida após a menopausa. A saúde mental e a qualidade de vida merecem especial atenção para
que as mulheres possam viver de maneira tão saudável quanto possível a fase do climatério. Para
entender um pouco mais a dinâmica entre sintomas depressivos e contexto biopsicossocial dessas
mulheres nos propusemos a realizar este estudo. Objetivos: caracterizar o grupo de mulheres na fase
do climatério e identificar a presença de sintomatologia sugestiva de depressão, analisando os
indicadores biopsicossociais relacionados. Metodologia: A pesquisa foi realizada com 30 mulheres
que freqüentaram pela primeira vez o Ambulatório Multidisciplinar do Climatério do HCFMRP-USP no
período de novembro de 2003 a dezembro de 2004. Foram aplicados dois questionários durante a
entrevista: a) Identificação e Contexto da Mulher no Climatério (ICMC) e b) Inventário de Beck. Os
dados foram analisados estatisticamente por análise bi-variada e multivariada. Resultados: Os dados
evidenciaram que a presença de sintomas sugestivos de depressão estavam aumentados entre as
mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos, não brancas, que tinham companheiro, que pertenciam aos
grupos biológicos B ou C, que tinham problemas com o cônjuge e as que vivenciaram hábito de beber
e situação de óbito recentemente ou de desemprego na família. Esses resultados permitem
conhecer melhor a mulher nesta fase de vida. Estas informações são subsídios importantes para a
assistência da equipe de saúde, especialmente da enfermagem, a essa população.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-04042006-092137/
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Nº de Classificação: 4384
ALMEIDA, Mariza Silva. Assistência de enfermagem à mulher no período puerperal: uma análise
das necessidades como subsídios para a construção de indicadores de gênero. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 168 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isília Aparecida
RESUMO: Entendendo que o gênero perpassa todos os espaços sociais, este estudo foi
desenvolvido sob tal enfoque, objetivando identificar a visão das puérperas sobre os cuidados de
enfermagem recebidos por elas, durante sua internação; analisar as necessidades das puérperas que
demandam cuidados de enfermagem, durante a internação, e identificar subsídios para a construção
de indicadores de gênero para o cuidado de enfermagem à puérpera, durante a internação, com base
nas necessidades identificadas. Para viabilizar os objetivos desta tese, adotamos uma metodologia
qualitativa, tendo o gênero como abordagem teórica e metodológica principal. O estudo foi realizado
com 58 mulheres que se encontravam nos primeiros 10 dias pós-parto normal, sem intercorrência
clínica ou obstétrica, numa maternidade pública de Salvador - Bahia, sendo que 25 delas participaram
do primeiro momento das entrevistas e 33, no segundo momento, por meio das oficinas de reflexão.
Para operacionalizar a técnica e tratar os dados coletados, optamos por utilizar a análise de
conteúdo, modalidade temática norteada por Bardin (1977). O interesse em conhecer as
necessidades de gênero das mulheres e os cuidados de enfermagem necessários para o seu
atendimento, durante sua internação no Alojamento Conjunto, conduziu-nos à apreensão de várias
ordens de necessidades práticas. Sentiram-se acolhidas, cuidadas e respeitadas no parto anterior,
em contraposição ao parto atual, no qual experienciaram o descuido, a desatenção, numa relação
impessoal, agressiva, por parte das profissionais de enfermagem, conduzindo-as ao sentimento de
desprezo e de humilhação. Apesar de terem expectativas de serem ouvidas, examinadas e avaliadas
nas suas condições físicas, sentiram-se desamparadas e frustradas por não serem atendidas em
suas necessidades. Em razão da dificuldade de acesso ao atendimento, disseram que, mesmo a
contragosto, procuraram os serviços dessa maternidade. Houve a necessidade da presença da
família, ao desejarem ter um(a) acompanhante, receber a visita dos filhos menores e sair de alta
precoce. A informação, orientação e segurança, explicitadas em suas falas, indicavam que
acreditavam que um serviço gratuito de saúde atenderia a esses componentes. Tinham como
necessidade de conforto uma melhor alimentação em relação à quantidade e à qualidade, além de
um ambiente agradável, higienizado e acolhedor. Indicaram que outros elementos como a disposição
de espaço e condições para o lazer o tornariam mais aprazível e diminuiriam a monotonia. Revelaram
a necessidade de cuidar da aparência, sentindo-se mal vestidas e despenteadas, demonstrando o
desejo de melhorar a auto-imagem. A partir dessas categorias, elaboramos elementos de subsídios
para a construção de indicadores de gênero que possibilitará a enfermagem prestar a assistência
com mais qualidade e menos iniqüidade de gênero. A proposição dos indicadores de gênero não
deve ser visto como domínio exclusivo da enfermagem, mas como um instrumento de apoio decisório
para o atendimento às necessidades das mulheres no puerpério, contribuindo sobremaneira para o
planejamento, gestão, monitoramento e avaliação da assistência.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-16052005-083231/
Nº de Classificação: 4385
NOGUEIRA, Paula Cristina. Ocorrência de úlcera de pressão em pacientes hospitalizados com
lesão traumática da medula espinhal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: A lesão traumática da medula espinhal (LTME) é um grande problema de saúde
ocasionado principalmente por acidentes automobilísticos, quedas, mergulho e a violência, como
ferimentos por arma de fogo (FAF). Pacientes com LTME tem um elevado risco para desenvolver
úlcera de pressão (UP) devido à perda da mobilidade e motricidade abaixo do nível medular
acometido. É importante a realização de estudos de ocorrência da UP para que medidas de
intervenção possam ser implementadas. Assim, este estudo foi realizado de forma retrospectiva em
um hospital universitário do interior do estado de São Paulo. Após a aprovação do comitê de
regulamentação e normas éticas da instituição, os prontuários foram revisados e 47 desses
atenderam aos critérios de inclusão: ter diagnóstico de LTME, ter idade igual ou superior a 18 anos
na época do trauma; ter informações referentes a primeira hospitalização após o trauma. A maior
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parte dos pacientes eram do sexo masculino (97,5%), brancos (68,1%), com idade entre 21 e 30 anos
(36,2%). A causa mais freqüente da LTME foi FAF (44,7%) seguido por colisão/capotamento de
veículo (23,4%). Quanto ao nível neurológico da lesão, houve predomínio no nível torácico (44,7%)
seguido pelo nível cervical. O tempo médio de hospitalização foi de 21,47 dias (DP= 28,50). Em
relação à procedência do paciente, 46,8% eram de Ribeirão Preto. Houve ocorrência de UP em 20
(42,5%) dos pacientes, com a média de 2,3 UP por paciente. Os locais de maior freqüência foram na
região sacral (36,95%) e calcâneos (17,4%). Apenas 25% dos prontuários tinham o registro da
dimensão da UP, 80% apresentavam o registro do aspecto e em 52,1% não havia o registro do
estágio de classificação. Houve uma maior freqüência de uso de medidas preventivas nos pacientes
com UP. Durante o período de internação, 44,7% dos pacientes tiveram outras complicações clínicas,
como pneumonia (25,5%). Dos pacientes com alta hospitalar, 34% tiveram outras internações nos
primeiros 6 meses após a LTME, sendo o principal motivo a infecção do sítio cirúrgico, seguido da UP
e infecção do trato urinário. Com este estudo, verificamos que há a necessidade de melhorar o
registro referente aos dados do paciente para que intervenções possam ser propostas. Programas de
educação permanente podem contribuir para modificar esta situação. Outros estudos de investigação
sobre o tema são necessários.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-20062005-094650/
Nº de Classificação: 4386
URSI, Elizabeth Silva. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da
literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: A tomada de decisão do enfermeiro na sua prática diária necessita ser fundamentada em
conhecimento científico. A prática baseada em evidências é uma abordagem que preconiza a
utilização de resultados de pesquisas na prática clínica, sendo a revisão integrativa um de seus
recursos. A presente investigação é uma revisão integrativa que teve como objetivo buscar e avaliar
as evidências disponíveis sobre as intervenções eficazes de enfermagem para a prevenção de lesões
de pele no paciente cirúrgico, no período transoperatório, ou em decorrência deste. Para a seleção
dos artigos utilizamos duas bases de dados, Cinalh e Medline, e a amostra desta revisão constituiu-se
em 14 artigos, referentes principalmente ao uso de superfícies de suporte. Após análise dos artigos
incluídos na revisão , os resultados dos estudos apontaram que os dispositivos considerados mais
eficazes na prevenção de lesões de pele foram o colchão de ar micropulsante, cobertura de colchão
de polímero de visco elástico seco e almofadas de gel sucessivamente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18072005-095456/
Nº de Classificação: 4387
CARDOZO GONZALES, Roxana Isabel. O tratamento supervisionado no domicílio para o
controle da tuberculose no município de Ribeirão Preto, SP - Brasil: avaliação do desempenho.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 100 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza C. Scatena
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório cujo objetivo foi avaliar o "desempenho" dos serviços
de saúde que executam o DOTS/TS Domiciliar no Programa de Controle da Tuberculose (PCT) em
Unidades de Saúde do Município de Ribeirão Preto. Utilizou-se como referencial metodológico os
enfoques básicos para avaliação da qualidade da atenção médica Estrutura-Processo-Resultado
proposto por Donabedian (1980) e modificado por Tanaka e Melo (2001) e Starfield (2002). Elaborouse os seguintes indicadores: Cobertura, Aproveitamento dos recursos, Agilidade do desempenho,
Monitoração da administração da medicação e Tempo gasto por visita domiciliar. Os dados foram
coletados em 4 PCT por meio da Técnica de Observação Sistemática das visitas domiciliares,
realizadas pelo profissional de saúde responsável pela supervisão do tratamento do paciente durante
o mês de julho de 2003. Foram acompanhados todos os pacientes que no período em estudo
receberam DOTS/TS no domicílio e aqueles que foram incluídos na supervisão durante a coleta de
dados. A avaliação do desempenho foi realizada na relação de indicadores e complementada em
função da análise por indicador a partir da média e do intervalo de confiança. Os indicadores
estudados mostraram que o planejamento de recursos, a organização do trabalho pela equipe de
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saúde, a definição de funções e a sistematização das ações no processo de tratamento do doente de
tuberculose podem influenciar no melhor desempenho do serviço de saúde em termos de cobertura,
aproveitamento dos recursos, agilidade, monitoração da administração da medicação e tempo gasto
por visita domiciliar. Assim, perante as restrições de recursos humanos e materiais no setor saúde,
existe a necessidade de reconsiderar outras formas de supervisão e/ou integração das atividades de
tratamento e controle da doença a outras estratégias de intervenção que resultem no uso racional dos
recursos, melhor cuidado de saúde e sucesso do tratamento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-30062005-120142/
Nº de Classificação: 4388
MARTINS, Camilla Soccio. A compreensão de família sob a ótica de pais e filhos envolvidos na
violência doméstica contra crianças e adolescentes. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: Atualmente um amplo processo de mobilização social contra a violência, nas famílias,
tornou-se urgente. O serviço de saúde é um espaço privilegiado para se atuar sobre o campo da
violência doméstica e são encontradas inúmeras dificuldades em lidar com o fenômeno por parte dos
profissionais da área. Nesse sentido, acreditamos que a falta de uma compreensão mais ampla sobre
o contexto familiar é uma das dificuldades que está relacionada à falta de conhecimento sobre o
assunto. A investigação, aqui apresentada, buscou conhecer e analisar a compreensão de família
para pais e filhos envolvidos no episódio da Violência Doméstica contra crianças e adolescentes
institucionalizados no Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vitimizado (CACAV). A
metodologia adotada é de abordagem qualitativa e utilizamos como instrumento de coleta de dados a
entrevista semi-estruturada aplicada aos pais e às crianças que foram vitimizadas, totalizando seis
famílias. Quanto à análise desses dados, escolhemos a análise de conteúdo, modalidade temática,
proposta por Bardin (1979). O referencial teórico que subsidiou nossa análise de dados foi o modelo
centrado na visão do contexto ecológico do desenvolvimento humano proposto por Urie
Bronfenbrenner. Identificamos, a partir das falas dos entrevistados, duas temáticas: "contexto familiar"
e "violência". Em relação à primeira temática, apreendeu-se que a visão dos pais sobre família é
diferente da visão das crianças e adolescentes vitimizados, uma vez que a ótica dos pais favorece a
compreensão da família como nuclear dentro de uma perspectiva que ainda permanece cultural e
socialmente estabelecida pela sociedade. Já as crianças apontam que o vínculo de amor e afeição
são mais significativos que laços consangüíneos, tal fato pode estar relacionado à vitimização,
considerando que a violência doméstica contribui para o enfraquecimento do sentimento de família.
Em relação à segunda temática, evidenciamos que o fato da criança e do adolescente
testemunharem ou vivenciarem a violência doméstica tenderá a reproduzir, por sua vez,
relacionamentos violentos em seu cotidiano, fazendo com que seja perpetuada a cadeia desse tipo
de violência. Acreditamos que tais perspectivas apresentadas neste estudo, dentro de um contexto de
significados, refletem a realidade pela qual passa a família, facilitando, assim, a prevenção desses
eventos. Dessa forma, é importante considerar que a partir do conhecimento da dinâmica familiar e
da forma como a violência é experienciada pelas suas vítimas e agressores é que podemos pensar
em uma estratégia de intervenção capaz de romper o ciclo perverso das relações familiares violentas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-08082005-090806/
Nº de Classificação: 4389
CARVALHO, Cesar Junior Aparecido de. Análise dos registros de enfermagem em uma unidade
cirúrgica de um hospital escola. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: A comunicação escrita na enfermagem constitui-se de uma importância crucial para a
continuidade dos cuidados prestados ao paciente, objetivando melhor qualidade na assistência
enfermagem. Trata-se de uma pesquisa, descritiva, retrospectiva com abordagem quantitativa que
tem por objetivo, classificar o conteúdo das anotações segundo as necessidades psicobiológica,
psicossocial e psicoespiritual; identificar a categoria profissional responsável pelo registro e o número
de anotações por turno de trabalho. A amostra foi composta por anotações efetuadas pela equipe de
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enfermagem no prontuário dos pacientes do sexo masculino internados na unidade de
gastroenterologia e urologia de um hospital escola no período de 01 de setembro a 31 de outubro de
2003. De acordo com os critérios de inclusão, foram selecionados, 62 prontuários contendo 1.448
anotações executadas pela equipe de enfermagem. Verificou-se nos dados que 35,0% das anotações
foram realizadas no período da manhã, 33,4% no período da tarde e 31,6% o que no período noturno.
A categoria profissional auxiliar de enfermagem obteve maior freqüência na produção de anotações,
perfazendo um total de 97,7%, seguida do enfermeiro com 2,9% das anotações. Os registros
relacionados às necessidades de nível psicobiológico compõe 68,2% das anotações, seguidos
daqueles do nível psicossocial com 31,8% das anotações, o nível psicoespiritual não foi contemplado
em nenhuma anotação. Concluiu-se neste estudo que as anotações realizadas pela equipe de
enfermagem necessitam ser aprimoradas e compostas de forma integral garantido qualidade na
assistência prestada ao paciente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-03102005-111948/
Nº de Classificação: 4390
ZANI, Adriana Valongo. Incidentes críticos do processo ensino-aprendizagem do curso de
graduação em enfermagem segundo a percepção de alunos e professores. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 191 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: O processo ensino-aprendizagem é complexo e apresenta várias incógnitas,
principalmente quando se pensa na avaliação de sua qualidade. Sendo assim, o objetivo deste
estudo foi identificar os fatores que interferem positivamente ou negativamente no processo ensinoaprendizagem, segundo a percepção de alunos e professores do curso de graduação em
Enfermagem. A metodologia utilizada foi um estudo descritivo com abordagem qualitativa através da
técnica de incidentes críticos. Fizeram parte do estudo 36 professores e 140 alunos do curso de
graduação em enfermagem de uma Universidade particular do Município de Londrina- PR. Após a
análise dos dados pode-se observar que os alunos indicaram 918 incidentes críticos, sendo 319 com
referências positivas e 599 com referências negativas, a categoria que mais obteve referências
negativas 317 e positivas 118 esteve relacionada à conduta do professor, em seguida a categoria
demonstração de interesse pelo auto-aprendizado com 122 incidentes, sendo 72 com indicação de
referências positivas e 45 negativas. No que tange aos 250 incidentes críticos referidos pelos
professores, 64 apresentaram indicação positivas e 186 negativas, sendo a interação com o grupo a
categoria que recebeu maior número de referências, sendo 10 com indicação positivas e 48
negativas, em seguida a categoria experiências profissionais anteriores do aluno com 40 incidentes,
sendo 13 referências positivas e 27 negativas. Estes dados demonstraram que para que a adequação
do processo ensino-aprendizagem ocorra de forma eficiente é necessário que haja um
relacionamento professor-aluno e aluno-aluno que respeite as diferenças, e as experiências
vivenciadas por cada um.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-30062005-112907/
Nº de Classificação: 4391
NAPOLEÃO, Anamaria Alves. Estudo da aplicabilidade de intervenções da NIC no atendimento a
crianças com o diagnóstico de enfermagem "desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionada
à presença de via aérea artificial" em um centro de terapia intensiva pediátrico. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interumidades,
2005. 301 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: Trata-se de estudo descritivo, cujo objetivo foi analisar a aplicabilidade de intervenções da
NIC no atendimento a crianças com o diagnóstico de enfermagem "desobstrução ineficaz de vias
aéreas relacionada à presença de via aérea artificial" em um centro de terapia intensiva pediátrico
(CTIP). Foi desenvolvido em três etapas. Na primeira, foram levantadas, junto às enfermeiras do
CTIP, as atividades que prescrevem cotidianamente para crianças com esse diagnóstico de
enfermagem. Foi realizado mapeamento comparativo dessas atividades, com 17 intervenções
apresentadas na NIC para o diagnóstico de enfermagem "desobstrução ineficaz de vias aéreas". Na
segunda etapa, esse mapeamento foi submetido à revisão por enfermeiras peritas. Na terceira etapa,
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08 dessas intervenções foram selecionadas para análise, pelas enfermeiras, quanto à aplicabilidade,
no CTIP, das atividades que não foram por elas mencionadas como prescritas cotidianamente na
primeira etapa. Como resultados, obteve-se um total de 49 atividades listadas pelas enfermeiras
como prescritas cotidianamente no CTIP para crianças com o diagnóstico de enfermagem
"desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionada à presença de via aérea artificial". Por meio do
mapeamento comparativo verificou-se que, 74 das 403 atividades constantes das intervenções
prioritárias e sugeridas da NIC possuíam correspondência com 39 atividades prescritas pelas
enfermeiras. Na terceira etapa, as 08 intervenções selecionadas para análise pelas enfermeiras
somaram 165 (100,0%) atividades. Destas, 45 (27,3%) haviam sido mapeadas como correspondentes
às indicadas pelas enfermeiras na primeira etapa. Das 120 (100,0%) atividades restantes que foram
analisadas quanto à sua realização ou não, 83 (69,2%) foram consideradas pela maioria das
enfermeiras como realizadas, 36 (30,0%) como não realizadas e 1 (0,8%) foi considerada pela
metade das enfermeiras como realizadas e pela outra metade como não realizada. Somando-se as
atividades correspondentes na primeira etapa e as atividades consideradas realizadas na terceira
etapa, obteve-se um total de 128 (77,6%) atividades consideradas pela maioria das enfermeiras como
realizadas. Quanto ao percentual atribuído à realização das atividades por intervenção, obtivemos os
seguintes resultados: "monitorização respiratória" (84,6%), "aspiração de vias aéreas" (84,0%);
"controle de vias aéreas" (80,0%); "inserção e estabilização de vias aéreas artificiais" (80,0%);
"controle de vias aéreas artificiais" (80,0%); "fisioterapia respiratória" (76,9%); "assistência
ventilatória" (75,0%) e "incremento da tosse" (36,4%). Concluímos que, houve um número menor de
atividades consideradas não realizadas no CTIP em relação à intervenção incremento da tosse,
porém, a maioria das atividades constantes na NIC e submetidas à análise pelas enfermeiras possui
aplicabilidade no CTIP.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-02082005-110717/
Nº de Classificação: 4392
CANDUNDO, Guedes. Infecções sexualmente transmissíveis e HIV/aids: conhecimento e crença
acerca dos riscos entre estudantes do ensino médio de Lubango, Angola - África. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Vivenciando no dia-dia que o número de casos das infecções sexualmente transmitidas
(IST) e da aids vem aumentando em todo mundo e na África, principalmente na população jovem, é
imprescindível a tomada de medidas preventivas para seu controle. Assim, desenvolvemos este
estudo do tipo descritivo transversal com o objetivo de identificar os conhecimentos e risco para IST e
aids entre estudantes de nível médio. O referencial teórico foi o "o Modelo de Crenças em Saúde" que
compõe as dimensões de susceptibilidade percebida, severidade percebida, benefícios percebidos e
barreiras percebidas. A população estudada constituiu-se de 385 estudantes, pertencente a três
escolas de ensino médio. A coleta dos dados ocorreu no período de maio a junho de 2004 e os dados
analisados quali-quantitativamente. Para análise quantitativa, os dados foram codificados e
registrados numa base de dados e tratados em estatística descritiva. Quanto aos dados qualitativos
foram tratados com base no Método de BARDIN (1977), sendo analisados e interpretados utilizando o
referencial teórico do Modelo de Crenças em saúde de Rosenstock (1974a). Quanto às
características demográficas, 59,9% dos estudantes eram do sexo feminino, 49,1% do sexo
masculino, a idade variou entre 13 e 45 anos, 83,9% referiram ser solteiros. Com relação às práticas
sexuais, 77,4% dos alunos investigados eram sexualmente ativos, sendo que 51,6% mencionaram
nunca terem usado ou usado algumas vezes o preservativo; 66,7% referiram nunca terem usado e ou
usado algumas vezes o preservativo com o parceiro fixo; 55,3% perceberam o risco de adquirir as
IST/ aids. Quanto as informações acerca das IST /aids 95,8% dos respondentes já ouviram falar da
aids, 95,3% de sífilis, 92,9% de gonorréia, 58,1% de hepatite B, sendo que 90,1% dos informantes
tiveram como fonte de informação a televisão, 85,4% o radio, 78,4% os amigos, 74,5% os livros,
65,9% o jornal. Quanto à susceptibilidade, através dos enunciados dos participantes referiram
perceber a sua vulnerabilidade e risco em adquirir IST/ aids. No tocante à severidade percebida, os
estudantes associaram a aids a doença sem cura e à morte. Os informantes demonstram terem tido
conhecimentos sobre os modos de transmissão e medidas preventivas das principais IST, porém
bastante limitados. Sobre benefícios percebidos, foram mencionados pelos investigados alguns
fatores facilitadores do uso do preservativo, como meio de prevenção e método contraceptivo, para
além da citação de algumas barreiras percebidas como, a dificuldade no uso do preservativo. Diante
destas situações, é imprescindível a implementação de programas educativos de prevenção com
vistas à promoção da saúde.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-28112005-090454/
Nº de Classificação: 4393
VIEIRA, Lúcio José. Reconstruindo a trajetória de mães de crianças que morreram por tétano
neonatal em Minas Gerais. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 139 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Helena Pessini de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa com o objetivo de compreender o adoecimento pelo tétano
neonatal, a partir da análise da trajetória de um grupo de 19 mães de crianças que morreram em
conseqüência da doença no período compreendido entre 1997 e 2002, em municípios do Estado de
Minas Gerais, Brasil. Para a análise, foram utilizadas Políticas de Assistência à Saúde da Mulher,
Imunização e a Estratégia de Saúde da Família. Os dados foram obtidos em entrevistas semiestruturadas e nos registros secundários do Cartão de Vacina e do Cartão da Gestante. A
metodologia adotada foi de natureza quantitativa e qualitativa, com enfoque nas representações
sociais sobre a experiência da doença e o risco de adoecimento. Para a análise das entrevistas,
utilizou-se o instrumento do discurso do sujeito coletivo. As mulheres, em sua maioria, são multíparas
em idade fértil, desconhecem a doença e seus mecanismos de prevenção, embora relatem as
principais manifestações clínicas do tétano neonatal associando-o ao mal-de-sete-dias. São evidentes
as práticas de tratamento inadequado do coto umbilical utilizadas pelas mulheres, sedimentadas no
risco potencial para a doença, a irregularidade do pré-natal, a ausência ou a administração de doses
insuficientes de vacina para a proteção do tétano neonatal e do tétano acidental, e procedimentos
pós-parto domiciliar impróprios utilizados pelas parteiras ou curiosas. Observou-se, pelas falas das
mães, a presença da crendice sobre os cuidados com o coto umbilical e a falha dos serviços no
processo de educação para a saúde. Urge implementar esforços estratégicos específicos,
direcionados à vigilância epidemiológica, à capacitação de parteiras e aos profissionais de saúde,
incrementar serviços de pré-natal e ampliar a cobertura vacinal para as mulheres, principalmente nas
regiões de onde provêm os casos da pesquisa, contribuindo, assim, para a eliminação da doença.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-20062005-164221/
Nº de Classificação: 4394
URIZZI, Fabiane. Vivências de familiares de pacientes internados em terapia intensiva: o outro
lado da internação. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CORRÊA, Adriana Katia
RESUMO: Considerando a importância de se construir um atendimento em saúde que considere a
pessoa em sua integralidade, em qualquer nível de atenção, a proposta deste estudo é compreender
a vivência de familiares de pacientes internados em Centro de Terapia Intensiva (CTI), na intenção de
contribuir para a humanização do cuidado nesse contexto. Tendo em vista a natureza do objeto de
investigação, envolvendo questões de ordem subjetiva e social, este trabalho foi conduzido a partir de
algumas idéias fundamentais do referencial fenomenológico. Nos meses de setembro a dezembro de
2004, foram entrevistadas 17 famílias de pacientes adultos internados em um CTI da Santa Casa de
Londrina, instituição filantrópica que atende pacientes do SUS, conveniados e particulares. A questão
norteadora deste estudo foi: Como está sendo para você ter um familiar internado aqui? Descreva
para mim. Da análise dessas entrevistas, emergiram algumas categorias temáticas: Experiência
difícil, dolorosa, sem palavras; Colocar-se no lugar e perceber o outro: aproximação ao sofrimento do
paciente; Rompimento da relação com o cotidiano familiar; O medo da morte do familiar; CTI: cenário
temido, mas necessário; Preocupação com o cuidado do familiar. Algumas facetas relativas ao
atendimento da família em CTI foram desveladas, emergindo pontos significativos a serem refletidos
pelos profissionais que ali atuam, contribuindo para a construção de um cuidado humanizado,
contemplando a singularidade da família e do paciente crítico.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-23062005-110913/
Nº de Classificação: 4395
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SCHERER, Zeyne Alves Pires. Grupoterapia e enfermagem: o estudante e a transição teóricoprática. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005.
139 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
CONTEL, José Onildo Bertiolli
RESUMO: O ensino da enfermagem, ao longo da sua história, vem sendo caracterizado pela
constante implementação de mudanças curriculares nos cursos de graduação e discussões de
propostas pedagógicas. Na atualidade, dentro do contexto bio-psico-social-econômico-cultural, tem
sido necessário considerar a complexidade do ser humano e o meio em que vive, no sentido de
viabilizar recursos que possibilitem a formação de profissionais competentes para lidar com os
desafios do século XXI. Não se pode, portanto, perder de vista as visões humanitárias, ameaçadas
pela própria contemporaneidade com suas relações virtuais e cada vez mais distante do toque e do
calor humano. Os estudantes de graduação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP
(EERP-USP), freqüentemente, trazem aos educadores as dificuldades que manifestam ao se
depararem com as atividades da prática profissional do enfermeiro, nova para os mesmos, e os
questionamentos e dúvidas que levantam em relação ao curso. Este estudo teve como objetivos:
verificar através das verbalizações em grupo a existência de sentimentos de ansiedade, angústia e
medo que, segundo a literatura, podem aparecer nos alunos de graduação em enfermagem na
transição teórico-prática; discutir os resultados obtidos neste trabalho de grupo à luz das fases do
desenvolvimento de grupo, com base no referencial de Yalom (1995) e Lasalle e Lasalle (2001);
investigar a opinião das participantes do estudo sobre aspectos positivos e negativos dos encontros
grupais, através do procedimento de entrevista individual. O grupo foi realizado na EERP-USP,
totalizando 16 encontros, com a participação de 12 alunas matriculadas na disciplina ERG-218
Fundamentos II. Trata-se de uma investigação qualitativa conduzida pela observação participante. O
estudo envolveu três momentos: pré-grupo (passos que precederam a coleta de dados), encontros
grupais (coleta de dados propriamente dita) e avaliação (através de entrevista individual). A análise
de dados foi feita com base no levantamento de temas presentes em cada encontro, relacionando-os
às fases do processo grupal (fase inicial, fase operacional e fase de término) e dos revelados nas
entrevistas de avaliação. Estes temas foram discutidos através de comentários reflexivos. Fatores
terapêuticos como: coesão, catarse, altruísmo e universalidade permearam os encontros grupais.
Foram identificadas, ainda, características de funcionamento como apoio, ênfase no aqui-agora e
diretividade como fatores que proporcionaram a estruturação do grupo. Conclui-se que, embora
limitada a um grupo específico de alunos, esta estratégia de suporte foi útil e merece atenção de
estudos futuros. O trabalho em grupo facilita as trocas de experiências relacionadas ao curso, bem
como traz a oportunidade de exposição de medos e angústias, enfrentados pelos estudantes,
auxiliando na formação de seres humanos incumbidos da tarefa de cuidar do outro.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-30062005-095855/
Nº de Classificação: 4396
LANGE, Celmira. Acidentes domésticos em idosos com diagnóstico de demência atendidos em
um ambulatório de Ribeirão Preto, SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 221 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIQUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O estudo teve por objetivo descrever os acidentes domésticos ocorridos com idosos
portadores do diagnóstico de demência, relacionando estes às suas condições de vida. Trata-se de
um estudo descritivo e seccional, realizado no período de 2001 a 2002. Participaram do estudo 110
idosos demenciados, residentes na zona urbana de Ribeirão Preto, SP, atendidos em um ambulatório
terciário de um hospital público. Os dados foram coletados no domicílio por meio de entrevistas,
previamente agendadas, com idosos e cuidadores. Os resultados evidenciaram que 65,5% dos
idosos eram do sexo feminino e 34,5% do masculino, variando a idade de 63 a 91 anos, com uma
média de 76 anos. Quanto à escolaridade, 45,5% dos idosos tinham até 4 anos de escolaridade, os
analfabetos e os que sabem ler e escrever somaram 35,5%. O resultado dos escores dos idosos no
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) foi padronizado em baixo e alto desempenho, de acordo com
a escolaridade de cada um, sendo que 91% tiveram baixo desempenho e 9% alto desempenho. Do
total dos idosos, 65,5% sofreram algum tipo de acidente doméstico, com a seguinte distribuição:
58,2% quedas, 29,1% aspirações e engasgos, 7,3% queimaduras, 6,4% cortes e ferimentos, 3,6%
intoxicações e 0,9% ingestão de corpo estranho. Quanto ao tipo de queda, 50% foram da própria
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altura, sendo que 34,4% dos idosos que caíram afirmaram ter medo de novas quedas. No que se
refere ao momento da queda, foram relatados 63,6% de fatores intrínsecos (alteração de equilíbrio,
dificuldade para caminhar, fraqueza muscular), enquanto os extrínsecos (piso escorregadio e/ou com
desnível, banheiro sem barras) atingiram 36,4%. As lesões mais relatadas, após a queda, foram os
ferimentos na cabeça com necessidade de sutura. As aspirações e engasgos foram causados por
alimentos de diversas consistências e a tosse esteve presente em 96,6% dos eventos. As
queimaduras ocorreram na cozinha, durante o preparo de alimentos, sendo 89,5% delas nos
membros superiores. Essas foram causadas em 41,2% pelo contato direto com objeto quente e/ou
chama/fogo. Os acidentes com objetos cortantes foram causados por facas, lâminas de barbear,
maçaneta, tesoura, vidro, ferro e as partes do corpo mais atingidas foram mãos, braços e faces. A
intoxicação por ingestão de medicamento foi referida por três idosos e a de corpo estranho foi
causada por deglutição de pedaços de sabão; 90,5% dos acidentes aconteceram com idosos de
baixo desempenho no MEEM e apenas 9,5% ocorreram com idosos de alto desempenho. A faixa
etária com maior freqüência de acidentes está entre 75 a 79 anos. Esses dados mostram que os
idosos com baixo desempenho no MEEM e idade entre 75 a 79 anos estão mais predisponentes a
sofrer acidentes. A equipe de saúde e a família devem constantemente realizar avaliação tanto nos
fatores intrínsecos quanto nos extrínsecos para estabelecer estratégias de prevenção de acidentes.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-23062005-113139/
Nº de Classificação: 4397
BERNARDES, Andrea. Gestão colegiada: a visão da equipe multiprofissional. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 194 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: O presente estudo surgiu do desejo de analisar as transformações ocorridas no cotidiano
de trabalho de diferentes profissionais, decorrentes da implantação de um modelo de gestão inovador
em um hospital público do município de Volta Redonda - RJ. O referencial teórico adotado trata-se da
Gestão Colegiada ou Participativa que foi amplamente estudada por Luiz Carlos de Oliveira Cecílio e
Gastão W. S. Campos, além de outros.Tem como objetivos compreender a estrutura organizacional
da instituição, identificar as alterações ocorridas na comunicação, tomada de decisão e poder,
identificar e analisar as dificuldades encontradas no processo de mudança do estilo gerencial, bem
como compreender como as mudanças interferem no cotidiano da equipe multiprofissional. A
pesquisa qualitativa, através da abordagem do Estudo de Caso, proporcionou uma análise ampla e
profunda do processo de implantação deste estilo gerencial participativo e descentralizado. As
técnicas empregadas para a Coleta de Dados foram a análise documental e entrevista semiestrututrada. Dentre as várias técnicas propostas para análise dos dados, optamos pela utilização da
Análise Temática de Conteúdo descrita por Bardin. Os resultados do estudo revelam facilitação no
processo de comunicação dentro das unidades assistenciais. Entretanto, a comunicação
interunidades ainda é incipiente. Embora o hospital tenha baixa governabilidade para assuntos
relacionados a Recursos Humanos, já que é uma autarquia da Prefeitura Municipal, a tomada de
decisão e o poder aumentaram no que se refere às questões internas. Um outro aspecto que vem
prejudicar a concretização do modelo de gestão, é que grande parte dos funcionários de nível
elementar não está completamente engajada neste processo, especialmente no que tange aos
profissionais que atuam no período noturno. Por outro lado, cabe ressaltar que, apesar dessa
desarticulação dos técnicos e auxiliares de enfermagem, estes conseguem visualizar que houve
relativização do poder e da autonomia para decidir no âmbito da unidade de trabalho. Acreditamos
que o enfermeiro é o profissional mais qualificado para assumir cargos gerenciais, no entanto, a
hegemonia e o poder médicos ainda se mantêm fortes na instituição. Ressaltamos que a maioria dos
profissionais médicos permanece por tempo reduzido na instituição, se dedica pouco às atribuições
gerenciais, além de ter dificuldades em flexibilizar as decisões e o poder. Estes fatos impedem a
completa integração e interação com os demais elementos da equipe, o que prejudica
expressivamente a efetivação do modelo de gestão adotado. Na tentativa de minimizar essas
ocorrências, são realizadas reuniões mensais onde são levantados e discutidos problemas inerentes
às unidades. Embora não haja a adesão completa dos profissionais e, apesar dos entraves que
ofuscam a implantação plena e mais eficaz do modelo de Gestão Colegiada, evidenciamos que há
maior adequação e qualidade no atendimento prestado ao usuário, fato que se constitui na principal
missão desta organização. Há que se ressaltar que a grande maioria dos profissionais considera que
houve uma repercussão positiva sobre a instituição, na medida em que se vislumbra a duplicação da
área física, aumento do número de leitos, a incorporação de tecnologias avançadas e uma
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quantidade muito maior de serviços oferecidos à população, sendo atualmente considerada como
referência da rede básica de saúde de Volta Redonda e dos municípios da região.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4398
ASSUNÇÃO, Rosana Claudia de. Avaliação dos aspectos éticos e legais dos registros de
enfermagem na parada cardiorrespiratória em hospital escola do Paraná. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DALRI, Maria Célia Barcellos
RESUMO: A reanimação cardiopulmonar no hospital é um evento complexo, exigindo dos
profissionais de saúde conhecimentos científicos, bem como habilidades e competências, tanto no
atendimento do evento, como no registro do prontuário. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os
aspectos éticos e legais dos registros de enfermagem no atendimento a pacientes que apresentaram
parada cardiorrespiratória e foram a óbito no ano de 2003, em um hospital escola do interior do
Paraná. A metodologia utilizada foi um estudo descritivo, retrospectivo, transversal com abordagem
quantitativa dos registros de enfermagem, efetuados pela equipe de enfermagem no prontuário do
paciente. Após analisarmos 114 prontuários pôde-se observar uma grande lacuna nos registros de
enfermagem quanto aos aspectos éticos e legais. Seguindo as orientações de Du Gás (1998) em
relação à identificação da categoria funcional, encontramos 101 (88,60%) registros sem identificação;
em relação aos dados de identificação do profissional encontramos 108 (94,74%) destes feitos de
forma inadequada. Nas medidas terapêuticas, realizadas pelos vários membros da equipe, nos
deparamos com 103 (90,35%) registros sem informação Observamos que a respeito das informações
pertinentes ao estado geral do paciente tais informações não estão presentes em 108 (94,74%) dos
registros e que em 92 (80,7%) deles em relação às respostas específicas do paciente quanto à
terapia e à assistência tampouco houveram Com base no referencial teórico de Potter e Perry (2004)
referente à concisão e organização 114 (100%) registros apresentaram-se inadequados. Dessa forma
verificamos que existe uma deficiência na elaboração dos registros de enfermagem, o que é
inconcebível tanto no aspecto legal quanto na ética.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-20062005-101556/
Nº de Classificação: 4399
AGOSTINI, Rosângela de. O conflito como fenômeno organizacional: identificação e abordagem
na equipe de enfermagem de um hospital público. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: Nos modelos de gestão clássicos o conflito era tido como algo prejudicial à organização
sendo, na maioria das vezes ignorado, no entanto, tendências contemporâneas visualizam-no como
um fenômeno inevitável e que está presente nas organizações. Porém, acredita-se que o mesmo
deva ser gerenciado adequadamente para promover mudanças no ambiente de trabalho. Nossa
vivência como enfermeira demonstra que na equipe de enfermagem os conflitos acontecem com
freqüência, todavia são escassos os estudos realizados no Brasil sobre essa temática. Esta pesquisa
objetivou analisar a natureza dos conflitos frente às relações pessoais, grupais, ambiente físico e
organização do trabalho na equipe de enfermagem e, descrever como os conflitos são abordados e
processados por essa equipe no âmbito da estrutura organizacional hospitalar. Para tal, foi realizada
uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória através da utilização de entrevista semi-estruturada
aplicada a dezenove profissionais da equipe de enfermagem de um hospital público geral de médio
porte da cidade de Londrina, PR, Brasil. Realizou-se análise de conteúdo, com identificação de
unidades de significação extraídas dos textos das entrevistas, sendo posteriormente analisadas
segundo referencial das teorias administrativas e da gestão contemporânea. As falas dos sujeitos
evidenciam que os conflitos ocorrem devido à falta de clareza da missão e objetivos organizacionais;
ao modelo de organização adotado pelo serviço de enfermagem; à estrutura do ambiente físico
inadequada; as políticas de contratações de pessoal diferenciadas; as relações pessoais e grupais na
equipe de enfermagem, à comunicação ineficaz e dimensões da liderança. Em relação ao
gerenciamento dos conflitos, por parte da enfermagem, pode-se destacar que existe uma tentativa
para que os conflitos sejam gerenciados através de diálogo com os envolvidos, entretanto, ainda
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prevalecem os valores individuais. Percebe-se, também, que as várias causas dos conflitos são
decorrentes de problemas funcionais que dependem de instâncias superiores, de políticas articuladas
de recursos humanos e de saúde. Os resultados indicam a necessidade dos enfermeiros adquirirem
posições mais articuladas institucionalmente e, neste sentido faz-se imperativo a reavaliação dos
projetos político-pedagógicos das escolas de enfermagem a fim de implementarem estratégias de
participação e mediação grupal visando o desenvolvimento gerencial do futuro enfermeiro.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-03082005-115129/
Nº de Classificação: 4400
SUDAN, Luci Cristina Pulga. Práticas educativas aos trabalhadores de saúde: vivência de
estudantes de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. Programa Interinstitucional, 2005. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CORRÊA, Adriana Katia
RESUMO: Os serviços de saúde podem se constituir em espaços de construção e reconstrução de
propostas educacionais voltadas aos trabalhadores, a partir dos problemas vivenciados no cotidiano.
Esta pesquisa tem como proposta apreender os significados atribuídos pelos egressos do Curso de
Enfermagem da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) do município de Londrina-PR, às
experiências vivenciadas na realização de atividades educativas, junto aos trabalhadores de saúde,
durante o estágio curricular supervisionado. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de
natureza qualitativa. A obtenção dos dados se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas
gravadas, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2004. Participaram da pesquisa dez
egressos que realizaram essa disciplina, no período de fevereiro à junho de 2004, em Unidades
Básicas de Saúde. Da análise das entrevistas emergiram seis categorias: sentimentos apresentados
pelos estudantes ao realizarem atividade educativa; escolha das temáticas; escolha das estratégias
pedagógicas; a inserção do trabalhador nas atividades educativas; processo de avaliação; avaliação
do curso de graduação. A partir da apresentação geral da análise das categorias, foi possível a
construção de algumas reflexões sobre a prática educativa no contexto de formação e da educação
em serviço. Considerando a incipiente formação pedagógica do estudante e a lógica da educação
continuada nos serviços, campo de estágio, é nítido que o estudante reproduz o ensino tradicional,
apresentando pouco espírito crítico e problematizador para análise da realidade. Desse modo, é
fundamental repensar e reconstruir a formação no que se refere à prática educativa e investir na
construção da educação permanente no contexto da saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-20062005-090730/
Nº de Classificação: 4401
GATTÁS, Maria Lúcia Borges. Interdisciplinaridade em cursos de graduação na área da saúde
da Universidade de Uberaba - UNIUBE. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 209 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender como o significado de interdisciplinaridade foi
percebido pelos sujeitos envolvidos nos cursos aglutinados na Área da Saúde da Universidade de
Uberaba- UNIUBE. A expressão Área diz respeito à integração de cursos e suas disciplinas. A Área,
matriz virtual, operacionalizou a experiência interdisciplinar através do Programa de Promoção de
Saúde – Pró-Saúde. Este programa foi elaborado com a participação dos diferentes cursos de
graduação a partir do reconhecimento das prioridades de saúde da população-alvo. O estudo foi
desenvolvido em uma Unidade Básica de Saúde-UBS sob gerência plena da UNIUBE, no bairro
Alfredo Freire. Para compreender a experiência colocada em prática, foi construído um instrumento
específico relativo à percepção do significado de interdisciplinaridade e da percepção da experiência
com o Pró-Saúde. O instrumento reunia dados de identificação pessoal, formação escolar e
profissional dos entrevistados (diretores, professores, alunos dos cursos, coordenadores dos
subprogramas, além de funcionários da UBS e usuários), bem como suas percepções sobre sua
experiência interdisciplinar. Pela análise dos depoimentos, concluiu-se que a Área foi a indutora e o
Pró-Saúde foi o facilitador do processo interdisciplinar entre os cursos de graduação da Área da
Saúde. Concluiu-se, também que a interdisciplinaridade, além do conhecimento cognitivo que lhe é
constitutivo, tem componente de ordem subjetiva representado pela vontade de cooperação,
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colaboração, diálogo, abertura do conhecimento para o outro e realização de trabalho comum. Em
suma, a interdisciplinaridade envolve questões de atitudes frente à construção do conhecimento, sua
compreensão e sua práxis.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-20062005-083314/
Nº de Classificação: 4402
ECHEVARRIA GUANILO, Maria Elena. Burns Specific Pain Anxiety Scale - BSPAS: adaptação
transcultural e validação preliminar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram adaptar a "Burns Specific Pain Anxiety Scale" (BSPAS),
incluindo a "Impact Event Scale" (IES), para a língua portuguesa; avaliar a consistência interna das
versões em português da BSPAS e da IES, por meio de sua aplicação em um grupo de pacientes
brasileiros que sofreram queimaduras; comparar as medidas de ansiedade obtidas com o instrumento
traduzido e as medidas do IDATE; comparar as medidas de dor obtidas com o instrumento traduzido
e as medidas obtidas com a aplicação da Escala Visual Analógica para dor (EVA). A BSPAS é um
instrumento específico para avaliar a ansiedade antecipatória e a dor em pacientes vítimas de
queimaduras, proposta em holandês em duas versões (nove e cinco itens). A versão de nove itens foi
selecionada para ser submetida a um processo de adaptação transcultural. A IES avalia o impacto
psicológico que um evento traumático tem sobre a pessoa, e neste estudo diz respeito ao impacto
provocado pela queimadura. O processo de adaptação seguiu os seguintes passos: tradução da
BSPAS e da IES para a língua portuguesa por dois tradutores brasileiros com domínio da língua
holandesa; obtenção do consenso das versões das duas escalas em português; avaliação das
versões em português por um Comitê de Juízes (enfermeiros, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
psicólogo e pesquisadores na área e na metodologia); "back-translation" das escalas para o holandês
por dois tradutores fluentes na língua holandesa com conhecimento da língua portuguesa; obtenção
do consenso das versões em holandês; comparação das versões original em holandês e do
consenso em holandês; análise semântica dos itens e pré-teste das versões finais em português. As
versões adaptadas para o português (BSPAS - VP e IES - VP) foram aplicadas em conjunto em um
grupo de 21 pacientes brasileiros, maiores de 15 anos, internados na Unidade de Queimados do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os resultados mostraram, entre os
participantes, média de escores altos de manifestações de dor, imediatamente após a realização de
procedimentos de banho e curativo, e manifestações de baixa (29%) e de média ansiedade-estado
(71%), no final da primeira semana de internação. Obteve-se pontuação média de escore com a
aplicação da BSPAS - VP de 46,60 (DP: 22,53) e da IES - VP de 62,80 (DP: 28,60). A aplicação de
testes de avaliação da consistência interna representada pelo Alfa de Cronbach para a BSPAS - VP
foi de 0,905 e para a IES - VP foi de 0,841. Esses valores indicam alta consistência interna entre os
itens dos instrumentos por estarem próximos de 1,00. Não foi encontrada correlação entre a BSPAS VP e o IDATE e entre a IES - VP e o IDATE. Os dados mostraram correlação entre a IES - VP e a
BSPAS - VP (0,594; p<0,01) e entre a SCQ e a BSPAS - VP (0,536; p<0,05). Concluímos, assim, que
a BSPAS - VP e a IES - VP para seu primeiro estágio de aplicação para população brasileira
encontram-se adequadas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-23062005-081623/
Nº de Classificação: 4403
CANINI, Silvia Rita Marin da Silva. Fatores de risco para acidentes percutâneos na equipe de
enfermagem de um hospital-escola de Ribeirão Preto, SP. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 139 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
MORAES, Suzana Alves de
RESUMO: Introdução: a transmissão ocupacional de patógenos veiculados pelo sangue é hoje
considerada um problema de saúde pública. Os trabalhadores de enfermagem têm sido os mais
acometidos por acidentes ocupacionais percutâneos e são também os que têm apresentado maior
número de soroconversão para o HIV. Apesar de as precauções-padrão terem sido instituídas desde
1996 pelos Centers for Disease Control, e serem reconhecidas como a melhor estratégia para
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prevenção desses acidentes, suas recomendações não têm sido totalmente incorporadas à pratica
diária desses profissionais. Objetivo: identificar os fatores de risco para ocorrência de acidentes
percutâneos entre a equipe de enfermagem. Metodologia: optou-se pelo delineamento do tipo casocontrole, sendo considerados casos (n=200) os trabalhadores de enfermagem que registraram
acidentes percutâneos no HCFMRP-USP, no período de 01/01/2003 a 30/07/2004, os quais foram
emparelhados com os controles (n=200) por sexo, função e setor de trabalho. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas individuais e analisados por meio de estatística descritiva e pela
técnica de regressão logística multivariada, utilizando-se o programa SPSS, versão10.0, versão para
Windows. Resultados: os fatores de risco identificados no modelo final do presente estudo foram:
escores de adesão de risco identificados no modelo final do presente estudo foram: escores de
adesão às precauções-padrão (£ 30) abaixo da mediana (OR=6,71; IC95%=3,44-13,07), £ 09 anos
de experiência profissional na enfermagem (OR=2,94; IC95%=1,44-6,03), aumento de hora na
jornada de trabalho semanal (OR=1,03; IC95%=1,01-1,05), trabalhar no turno diurno fixo (OR=2,71;
IC95%=1,36-5,41), avaliar o risco de se acidentar como baixo (OR=9,09; IC95%=3,68-22,42) e médio
(OR=4,65; IC95%=2,67-8,10) e ter sofrido acidentes percutâneos prévios (OR=4,01; IC95%=2,386,75). Ao se analisarem os fatores de risco para as Unidades Campus e Unidade de Emergência,
separadamente, os fatores de risco se mantiveram, exceto na Unidade Campus, onde a variável
“tempo de experiência profissional na enfermagem” não foi estatisticamente significante e a idade se
constituiu num fator de proteção, ou seja, para o aumento de cada ano de idade do trabalhador, a
chance de ocorrência de acidentes percutâneos decresceu 0,93 vez (OR=0,93; IC95%=0,89-0,97).
Conclusões: o presente estudo confirmou a associação entre a baixa adesão às precauções-padrão
por parte dos trabalhadores da equipe de enfermagem e a ocorrência de acidentes percutâneos, além
de permitir a identificação de outros importantes fatores de risco. Acredita-se que os resultados
obtidos nessa investigação possam subsidiar a elaboração e a implementação de estratégias
preventivas mais eficazes e, conseqüentemente, conferir maior segurança à saúde desses
trabalhadores.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4404
BERNARDES, Elexandra Helena. Princípios do Sistema Único de Saúde: concepção dos
enfermeiros da estratégia de saúde da família, de uma cidade do Estado de Minas Gerais. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 191 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: Os princípios do Sistema Único de Saúde na concepção dos enfermeiros da Estratégia de
Saúde da Família é um estudo realizado, com oito enfermeiros atuantes em equipes de Saúde da
Família, de uma cidade do Estado de Minas Gerais. Neste trabalho buscamos identificar e analisar as
concepções que os enfermeiros, membros de equipes de Saúde da Família possuem sobre os
princípios de: universalidade, equidade e integralidade, estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde,
assim como identificar as relações estabelecidas pelos enfermeiros entre os referidos princípios e a
Estratégia de Saúde da Família. Utilizamos como referencial teórico a Atenção Primária à Saúde e o
Sistema Único de Saúde. No percurso metodológico, utilizamos a abordagem qualitativa, entrevista
semi-estruturada. Para trabalharmos os vários dados coletados, utilizamos a análise temática, onde
identificamos cinco unidades temáticas: a formação, as concepções de: universalidade, equidade e
integralidade e a relação entre estes princípios e a Estratégia de Saúde da Família. Os resultados
evidenciaram a Universalidade como sendo um direito de todos os cidadãos à saúde, um direito ao
atendimento a qualquer nível de atenção, sem qualquer tipo de discriminação, onde todos têm direito
e cabe as autoridades o dever e a garantia deste direito de acesso. Equidade foi apontada pelos
entrevistados como sinônimo de igualdade, em que todas as pessoas devem ser atendidas, tratadas
da mesma forma, com igualdade, sem privilégio de nenhuma pessoa sobre a outra. A integralidade,
por ser um termo polissêmico, foi analisada sobre três perspectivas: a do homem, a das práticas e a
da organização dos serviços de saúde. A concepção de homem apareceu como um dos pontos
norteadores para se afastar ou aproximar da concepção fragmentada, na busca de uma articulação
das práticas destes trabalhadores, bem como na maneira que estes acreditam ou defendem a
organização dos serviços de saúde em termos de recursos humanos, materiais e físicos. Assim
identificamos que as concepções específicas, dos três princípios investigados, na maioria das vezes,
têm sido relatadas e compreendidas de maneira memorizada, pouco clara e até distante de seus
significados originais. Estes achados nos remete a refletimos, em boa medida, que devemos resgatar,
aprofundar e rever os projetos, as práticas didático-pedagógicas que vêm sendo utilizadas no
processo de formação profissional para o setor saúde, no sentido de que estas têm se dado de
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maneira tradicional, pontual e desarticulada do projeto político, com poucas possibilidades de formar
sujeitos sociais com capacidade crítica e propositiva para atuarem com potencialidades, nos espaços
sociais, para transformar as organizações das práticas e dos serviços institucionais, que visem
consolidação de políticas sociais mais universalizantes, justas e integrais e do Sistema Único de
Saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-21122005-141317/
Nº de Classificação: 4405
SILVEIRA, Camila Santejo. A pesquisa em enfermagem oncológica no Brasil: uma revisão
integrativa. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Foi realizada uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de caracterizar as
pesquisas na área de enfermagem oncológica. O levantamento bibliográfico abrangeu as publicações
nacionais em enfermagem oncológica, de 1980 a 2004, disponível nos bancos de dados Lilacs e
BDENF. Foram identificados 91 artigos, dos quais 84 compuseram a amostra final do estudo. A
análise dos estudos permitiu identificar que os mesmos foram publicados com maior freqüência na
Revista Brasileira de Cancerologia e que as publicações se intensificaram após o ano 2000. Em
relação à identificação dos autores, a maioria é docente (41,5%); 85,3% dos pesquisadores são
enfermeiros; 33,4% procedem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo e da Universidade Federal de São Paulo. Os estudos, em sua maioria, foram desenvolvidos na
região Sudeste e 52,4% deles foram localizados na base de dados Lilacs; as palavras-chave mais
utilizadas foram enfermagem e câncer (72,6%); 66,7% dos estudos apresentaram os objetivos de
forma clara, 23,8% não apresentaram objetivos, 9,5% não apresentaram adequadamente os objetivos
e 19,0% eram derivados de dissertação ou tese. Entre os desenhos de pesquisa, 36,9% utilizaram a
abordagem metodológica qualitativa e 21,4% a quantitativa; 9,5% realizaram estudos quantiqualitativos e 32,1% não discriminaram o método utilizado. Em relação à ética, 41,7% dos estudos
não fizeram nenhuma referência; 65,5% apresentaram as características da amostra estudada e
34,5% não apresentaram; 45,2% dos estudos investigaram pacientes com diferentes tipos de câncer,
sendo a enfermagem em ginecologia a área com maior número de investigações. Em relação à área
temática destacam-se os estudos referentes à atuação do enfermeiro com 16,6%; 39,3%
apresentavam quadro teórico; 97,6% apresentavam revisão de literatura em todas as etapas do
processo de pesquisa; 89,3% apresentavam considerações finais ou conclusões; 65,5% responderam
aos objetivos e 71,4% fizeram recomendações para o desenvolvimento da profissão. Identificamos o
grande interesse da enfermagem pela abordagem metodológica qualitativa, devido ao grande número
de estudos. Entretanto, como os resultados apontaram a falta de esclarecimentos importantes para
demonstrar o rigor dos estudos analisados, consideramos que ainda não há um corpus de estudos
que possibilite a metanálise ou metassíntese desse conhecimento. Destacamos que esse corpus
dificulta a aplicação dos resultados de pesquisa para a prática assistencial de enfermagem em
oncologia. Além disso, sugerimos identificar prioridades de pesquisa em enfermagem oncológica;
refinar estratégias de síntese de resultados de pesquisa; criar uma cultura de pesquisa dentro das
instituições de saúde; desenvolver estudos relacionados aos tipos de câncer mais incidentes; replicar
estudos em outros contextos; conduzir com rigor os estudos respeitando-se as etapas do método
científico e melhor elaboração dos relatórios encaminhados para publicação, a fim de que a pesquisa
em enfermagem oncológica possa promover cuidados efetivos e com qualidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18072005-104537/
Nº de Classificação: 4406
CINTRÃO, Márcia Alves. Enfermagem psiquiátrica e/ou saúde mental nos cursos de habilitação
profissional de técnico de enfermagem e qualificação profissional de auxiliar de enfermagem.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: Esta pesquisa analisou os Cursos de Enfermagem em Nível Técnico, localizados nas
cidades da Regional de Saúde de Araraquara, com relação à Disciplina de Enfermagem Psiquiátrica
e/ou Saúde Mental nos anos de 2003 e 2004. A constatação da inconstância dessa Disciplina na
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grade curricular dos referidos Cursos, especialmente na questão da prática, nortearam esta pesquisa.
Para isso, depois de delimitado o universo de pesquisa, foi utilizado um instrumento em forma de
questionário semi-estruturado, contendo perguntas fechadas e semi-abertas, o qual foi dividido para
análise em três blocos, sendo o primeiro referente a escolas e aos Cursos, o segundo sobre o corpo
docente e o terceiro sobre o conteúdo teórico e de estágio da Disciplina de EP/SM. Foi solicitado
também o plano de ensino das referidas Disciplinas. A análise procedeu-se de forma qualitativa e
quantitativa. Os resultados demonstraram dicotomia entre teoria e estágio, ausência de estágio em
vários Cursos, conteúdo dos Planos de Disciplina voltados ao modelo médico-hospitalocêntrico,
embora já apresente traços na Reabilitação Psicossocial. A maioria dos docentes trabalha em outros
locais além da docência, nem sempre há formação específica na área, mantém-se na forma
tradicional de ensino e parecem desconhecer a importância da Disciplina. Pelas indicações esta
Disciplina existe apenas para constar na grade curricular dos Cursos. Conclui-se ser necessária uma
mudança urgente neste ensino, além de qualificar e sensibilizar o quadro de docentes para a
importância desta Disciplina.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-30092005-150929/
Nº de Classificação: 4407
GOZZO, Thais de Oliveira. Movimentação precoce do braço no controle do seroma póslinfadenectomia axilar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Este estudo teve o objetivo de avaliar a eficácia da movimentação precoce do braço, no
controle da formação de seroma, em mulheres com câncer de mama submetidas a linfadenectomia
axilar (LA). Foi realizado um estudo comparativo com a participação de 39 mulheres, com diagnóstico
de câncer de mama, unilateral de qualquer extensão, submetidas à cirurgia com LA. A coleta dos
dados foi realizada de julho de 2004 à janeiro de 2005, Setor de Onco-ginecologia e Mastologia do
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). As mulheres foram divididas,
aleatoriamente, em dois grupos: Grupo Movimento (GM) e Grupo Controle (GC). No GC, as 20
mulheres receberam as orientações rotineiras da unidade e no GM, as 19 mulheres foram orientadas
à movimentação precoce e sistemática do braço, com um programa específico de movimentos
iniciados antes da alta hospitalar e continuando no domicílio. Todas as participantes foram avaliadas
antes da cirurgia, no primeiro dia pós operatório, de 5 a 10 dias e de 30 a 40 dia depois da cirurgia.
Através do teste estatístico de Mann-Whitney observou-se que os grupos foram homogêneos para as
variáveis idade e índice de massa corpórea, apesar de o número de sujeitos não ter sido
estatisticamente significante. O tempo de permanência do dreno e o volume drenado, foram menores
no GM. A incidência de seroma foi igual para os dois grupos, mas a resolução foi mais rápida e
menos invasiva no GM. Pode-se assim concluir que apesar de a amostra não ter sido
estatisticamente significante, a movimentação precoce e sistematizada favoreceu uma melhor
absorção do seroma e não esteve associada a outras complicações cirúrgicas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19072005-161653/
Nº de Classificação: 4408
D'ALENCAR, Bárbara Pereira. Biodança como processo de renovação existencial do idoso:
análise etnográfica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 220 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Manuela Rino
RESUMO: O objetivo principal desta pesquisa foi compreender o significado da Biodança para oito
idosos entre quinze que compõem o grupo de Biodança do SESC de Fortaleza, Ceará, Brasil. O
método de investigação caracterizou-se como uma etnografia com a observação participante
registrada em diário de campo, associada às entrevistas. O trabalho de campo teve a duração de um
ano e nove meses, com freqüência semanal no ambiente do grupo de convivência que utilizava o
sistema Biodança, que tem como referencial imediato a vida. É definida por seu criador Rolando Toro
como um sistema de integração e desenvolvimento humano, orientado para o estudo e a expressão
das potencialidades humanas induzidas pela música, pela dança, por exercícios de comunicação em
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grupo e vivências integradoras. Foi utilizada a análise de narrativa com base em Paul Ricoeur. Nas
entrevistas, os significados da Biodança que emergiram do processo de análise e interpretação
firmam a reconstrução do cotidiano dos idoso e a melhora de suas condições de saúde, com o
aumento do ímpeto vital e a vontade de viver; ajuda aos idosos a sentirem-se inseridos no mundo, em
sintonia com a natureza, propicia vivências com autonomia e desperta projetos existenciais. É uma
estratégia que fortalece o enfrentamento das dificuldades e, como tal, estimula a liberdade, amplia o
círculo de relacionamento, promovendo a acolhida e a solidariedade, incentiva a mudança de atitudes
e comportamentos diante da vida. Neste sentido, a Biodança promove a renovação existencial dos
idosos. A contribuição deste estudo para o enfermagem direcionada ao envelhecer saudável indica a
Biodança como uma estratégia capaz de promover o cuidado solidário, conforme Boykin,
Schoenhofer, Bettinelli e Watson, passível de ser utilizada e convalidada no processo de cuidado
humano, objetivando a promoção da saúde dos idosos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-12122005-100114/
Nº de Classificação: 4409
SILVEIRA, Cristiane Aparecida. Acidentes no trabalho entre mulheres em situação de
emergência atendidas em um hospital de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: A inserção da mulher no mercado de trabalho tem ocorrido como um processo crescente;
as duplas ou triplas jornadas, os baixos salários e as condições perigosas e insalubres têm
ocasionado implicações negativas para sua saúde, especialmente relacionadas aos Acidentes de
Trabalho (AT) e doenças relacionadas ao mesmo. Os AT têm aumentando em número e freqüência e
retratam a violência e o desrespeito ao trabalhador existente no mundo do trabalho. Mulheres
acidentadas e com ferimentos ocupacionais são encaminhados e/ou procuram o atendimento à
saúde, sendo que, muitas vezes, os acidentes possuem forte associação com o trabalho. O estudo
objetivou identificar a ocorrência de AT, entre mulheres, atendidas em situação de emergência em um
hospital-escola na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, caracterizando-as quanto aos seus dados
pessoais e profissionais; os AT foram identificados quanto ao número, tipo, causas, partes do corpo
afetadas, diagnósticos médicos atribuídos por ocasião do atendimento aos acidentados e eventuais
encaminhamentos posteriores efetuados pelos profissionais de equipe de saúde. O estudo abrangeu
dois anos (2002-2003), obedecendo os procedimentos éticos recomendados, sendo autorizado pela
Direção da instituição, consultando-se as anotações dos prontuários dos pacientes, a fim de que se
identificar os AT femininos. Constatou-se que 82 mulheres sofreram 117 AT, considerando que 61
(74,39%) sofreram um acidente no período de dois anos estudados, observando-se também a
ocorrência de poliacidentabilidade. Das 82 mulheres que sofreram AT, a maioria tinha idade entre 25
e 40 anos (52,78%); 47,56% casadas; 89,02% eram procedentes de Ribeirão Preto. Quanto à
ocupação e/ou profissão exercida, os maiores percentuais (23,17% cada um) eram trabalhadoras dos
serviços domésticos e de técnicas e auxiliares de enfermagem. Os AT ocorridos foram, em sua
maioria, típicos (60,98%) e ocorreram período da manhã (41,46%). Quanto ao profissional que
efetuou o registro no prontuário da acidentada, 52,44% dos casos foi realizado por mais de um
membro da equipe de saúde. Quanto às causas dos AT, a maioria (32,93%) ocorreu por "Quedas"
seguidas de "Exposição a Forças Mecânicas Inanimadas" (19,51%); Quanto aos diagnósticos
médicos a maioria foi Traumatismos (78,62%); as partes do corpo mais afetadas nos acidentes, em
35,37% dos casos, foram os membros inferiores. Em relação aos encaminhamentos efetuados,
39,02% corresponderam a alta do paciente. Sugestões são feitas no sentido de minimizar tais
ocorrências, de proteção ao trabalho da mulher e treinamento dos profissionais de saúde para que
possam oferecer um melhor atendimento a estas acidentadas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-17082005-114514/
Nº de Classificação: 4410
KLUTHCOVSKY, Ana Cláudia Garabeli Cavalli. Qualidade de vida dos agentes comunitários de
saúde de um município do interior do Paraná. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio MINTER, USP/ UNICENTRO, 2005. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Anglela Maria Magosso
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RESUMO: Este é um estudo descritivo, de corte transversal e com abordagem quantitativa, tendo
como objetivo avaliar a qualidade de vida de agentes comunitários de saúde de um município do
interior do Paraná, Brasil. Foi utilizado um instrumento genérico para avaliar qualidade de vida,
elaborado por pesquisadores da Organização Mundial da Saúde, denominado WHOQOL-bref, na
sua versão para o português. Este instrumento é composto de duas partes. A primeira refere-se à
ficha de informações sobre o respondente. A segunda consta de 26 questões, sendo que as duas
primeiras avaliam a qualidade de vida de modo geral e a satisfação com a própria saúde (Qualidade
de Vida Geral), as outras 24 questões estão divididas em quatro domínios: Físico, Psicológico,
Relações Sociais e Meio Ambiente. A coleta de dados foi realizada durante reuniões, de forma autoadministrada. Do total de 196 agentes comunitários de saúde, o grupo de estudo ficou composto por
169 agentes (86,2% do total existente). Os dados foram analisados utilizando-se medidas
descritivas e o programa estatístico SPSS. O nível de significância adotado foi de 5%. A
confiabilidade do WHOQOL-bref mostrou-se satisfatória, com coeficiente Alfa de Cronbach de 0,87
para as 26 facetas e para os domínios variou de 0,50 (domínio Relações Sociais) a 0,72 (domínio
Físico). A maioria dos agentes era do sexo feminino (89,3%); idade entre 19 e 30 anos (47,9%) e
idade média de 31,1 anos (DP=8,8); 61,5% com segundo grau completo e com predomínio de
casados (42,6%). Quanto à qualidade de vida, numa escala de 0 a 100, onde maiores escores
médios indicam melhor avaliação da qualidade de vida, a Qualidade de Vida Geral obteve um escore
médio de 69,6 (DP=14,5). O domínio Relações Sociais obteve o melhor escore médio, 75,8
(DP=14,2). O domínio Físico obteve escore médio de 74,2 (DP=13,2) e o domínio Psicológico, 74,0
(DP=11,4). O domínio Meio Ambiente obteve o menor escore médio, de 54,1 (DP=12,0). As facetas
que obtiveram os maiores escores médios em cada domínio foram: relações pessoais (domínio
Relações Sociais); mobilidade e capacidade de trabalho (domínio Físico); espiritualidade, religião e
crenças pessoais e auto-estima (domínio Psicológico) e ambiente no lar e segurança física e proteção
(domínio Meio Ambiente). As facetas que obtiveram os menores escores médios em cada domínio
foram: suporte ou apoio social (domínio Relações Sociais); energia e fadiga (domínio Físico); pensar,
aprender, capacidade de memória e concentração (domínio Psicológico), e recursos financeiros e
oportunidades de recreação/lazer (domínio Meio Ambiente). Pela correlação entre cada questão que
compõe o domínio e o escore médio do domínio, observou-se que todas as facetas foram
estatisticamente significativas, em maior ou menor proporção, em cada um dos respectivos domínios.
Os resultados obtidos sugerem uma avaliação positiva para a Qualidade de Vida Geral e para os
domínios Relações Sociais (maior escore médio entre os domínios), Físico e Psicológico, e uma
avaliação intermediária para o domínio Meio Ambiente (menor escore médio entre os domínios). Este
estudo possibilitou uma avaliação sobre qualidade de vida geral de um grupo de agentes
comunitários de saúde e melhor entendimento sobre o tema.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-27092005-100622/
Nº de Classificação: 4411
MELLO, Rosâne. Identidade social de usuários, familiares e profissionais em um centro de
atenção psicossocial no Rio de Janeiro. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 254 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antônia Regina Ferreira
RESUMO: A partir das mudanças que vêm ocorrendo na política de saúde mental, surgiram várias
inquietações no que diz respeito aos resultados deste processo para os usuários, familiares, e
profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Estas inquietações se estenderam
também ao significado que estava sendo constituído por estes sujeitos sobre os CAPS. Surgiu,
então, o desejo de estudar as identidades que estão emergindo destes sujeitos que atuam no cenário
do CAPS, no que concerne a sua participação e integração a este serviço, como também conhecer os
significados que estão sendo construídos a respeito destes serviços. O presente estudo possui os
seguintes objetivos: Conhecer a identidade dos usuários, familiares e profissionais que atuam no
cenário do CAPS e conhecer os significados relacionados ao CAPS. A pesquisa foi realizada com
onze usuários, onze familiares e doze profissionais. O estudo seguiu o caminho teórico-metodológico
da Teoria Ego-Ecológica, proposto por Zavalloni. Esta teoria permite conhecer a identidade do
indivíduo, suas peculiaridades e sua realidade através da representação que ele possui acerca de si
mesmo e do grupo. Esta teoria permite também compreender cada sujeito/identidade inserido em
seu contexto, assim como as relações estabelecidas entre ele e seus pares e entre eles e os sujeitos
de outros grupos com os quais se relacionam. Esta rede de relacionamentos intra e intergrupal
possui significados que o Inventário Multifásico de Identidade Social (IMIS) permitiu conhecer e
analisar de forma criteriosa e sensível. Este trabalho revelou o usuário com uma autopercepção
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fortificada, com esperança de constituir uma nova família e conseguir um emprego digno. Contudo,
as mudanças observadas na identidade dos sujeitos com diagnóstico de transtorno mental não se
estendem aos seus familiares que continuam sendo vistos de forma negativa, tanto pelos usuários
como pelos profissionais. Para que a reabilitação social ocorra os familiares precisam ser incluídos
neste processo, precisam se implicar mais no tratamento de seus familiares, e também os usuários e
profissionais precisam modificar o modo como percebem e se relacionam com os familiares. O
presente estudo mostrou que, apesar das dificuldades encontradas, o modelo psicossocial tem
beneficiado a pessoa com transtorno mental, porém observa-se uma certa paralisia no movimento da
Reforma Psiquiátrica. Indubitavelmente o modelo psicossocial beneficia a pessoa com transtorno
mental severo, contudo, atualmente, corre-se o risco da cronificação destes sujeitos dentro do CAPS.
O movimento da Reforma Psiquiátrica conseguiu mostrar que o modelo manicomial é ineficaz no
tratamento das pessoas com transtorno mental, porém esse é só o começo do processo de
reabilitação psicossocial. Faz-se necessário avançar neste processo e ir além do CAPS para que os
usuários alcancem a vida. A falta de medicação e de alimentação, o número insuficiente de serviços
e funcionários e a dificuldade em realizar uma assistência adequada vêm sobrecarregando e gerando
estresse nos profissionais e, como um dos profissionais entrevistados fala, "O CAPS é uma estrutura
em crescimento, que não sabemos aonde vai dar".

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-14092005-104112/
Nº de Classificação: 4412
SIMÃO, Manuel. Hipertensão arterial e fatores de risco associados: estudo entre universitários da
cidade de Lubango - Angola. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 135 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: A pesquisa, desenvolvida entre universitários da cidade de Lubango - Angola, teve o
objetivo de identificar a prevalência da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e os fatores de risco
associados naquela população. Adotou-se como referencial teórico o Modelo de "Campo de Saúde"
de Lalonde, composto pelos elementos de biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e
organização dos serviços de saúde. A população estudada foi composta de 667 universitários, entre
18 e 55 anos de idade, média 29 anos e desvio padrão de 8. Obtiveram-se os dados por meio de
entrevista individual, realizada na própria escola onde estudavam. Ao término de cada entrevista,
procedeu-se à aferição do peso, altura, valores da pressão arterial (PA), circunferência abdominal e
do quadril. Para avaliação do peso, utilizou-se balança portátil; para mensuração da estatura utilizouse fita métrica inelástica, afixada em parede plana a 50 centímetros do chão. Aferiu-se a PA usando o
método auscultatório, com esfigmomanometros do tipo aneróides testados e devidamente calibrados
e manguitos de bolsa de borracha compatíveis com a circunferência braquial do indivíduo. Os dados
relativos à biologia humana indicaram que 17,1% dos indivíduos apresentavam sobrepeso; 3,2%,
obesidade. Identificou-se uma prevalência de HAS de 23,5%. Ao se analisarem os antecedentes
familiares, 40,3% relataram que tinham pelo menos um dos pais hipertenso e 22,0% possuíam, no
mínimo, um parente do 1º grau com a doença. Quanto ao meio ambiente; 36,1% tinham dedicação
exclusiva aos estudos; 55,5% trabalhavam no setor público; 28,9% não possuíam renda individual;
51,3% tinham renda individual de até 250 dólares. Quanto à renda familiar, 27,0% não souberam
informar; 33,1% indicaram renda de até 250 dólares; 51,9% indicaram que somente uma pessoa da
família contribuía com a renda familiar. Em relação ao estilo de vida, 86,2% realizavam atividade
física, 61,2% a praticavam três ou mais vezes por semana; 60,6% indicaram preferência à ingestão
de alimentos salgados; 4,0% eram fumantes; 47,6% dos fumantes começaram com o hábito próximo
aos 19 anos; 8,4% dos não-fumantes compartilhavam locais fechados com fumantes no dia-dia;
40,6% faziam uso de bebida alcoólica; 59,8% consideravam-se estressados; 15,3% das mulheres
usavam contraceptivo hormonal. Quanto ao atendimento à saúde, 82,8% já haviam aferido a PA em
alguma ocasião e 65,4% deles não se lembravam do valor encontrado; 12,7% não tinham
conhecimento prévio da causa da HAS; 92,1% utilizavam algum tipo de serviço de saúde; 73,6%
buscavam serviços de saúde somente em casos de necessidade, para tratamento médico. Conclui-se
que estes dados revelam uma elevada prevalência de HAS, considerando que a maioria dos
participantes eram jovens; falta de maiores informações sobre a HAS e presença de hábitos
autocriados que se constituem em fatores de risco para as doenças hipertensiva e cardiovasculares
em geral, que podem ser modificados mediante implementação de programas educativos com ações
voltadas à promoção da saúde, visando ao controle dessas doenças.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-13092005-105607/
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Nº de Classificação: 4413
MACEDO, Laura Christina. Participação e controle social na área de saúde: uma revisão
bibliográfica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: Ao se estudar a história do desenvolvimento da participação e do controle social no Brasil,
nota-se que a evolução cronológica busca a legalização do direito à participação e ao controle social,
conquistado principalmente através dos movimentos sociais organizados a partir da década de 70.
Este trabalho analisou a produção científica a respeito da participação e do controle social no setor
saúde, no Brasil, no período advindo da Carta Constitucional de 1988, através de artigos indexados
na base de dados LILACS, nos últimos dez anos. Para a análise, os artigos foram classificados de
acordo com o tema correlacionado com a participação e o controle social. Ao analisar os dados foi
possível concluir que apesar do direito de participação e controle social estar garantido pela
legislação vigente, o processo para a construção desses direitos caracteriza-se por vários desafios na
consolidação do direito à saúde conquistado através da Constituição Cidadã. O aumento do número
de espaços formais para essas atividades não garante a qualidade dessa participação. Ou seja, é
preciso avaliar se os espaços institucionais têm sido usados para a tomada de decisões em favor dos
interesses coletivos, de forma democrática, ou se apenas surgiram novos espaços para a
representação de velhos interesses corporativistas e individuais.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22122005-113432/
Nº de Classificação: 4414
CANDIDO, Mariluci Camargo Ferreira da Silva. Transtornos depressivos: desenvolvimento de um
material didático para educação a distância. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 196 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: A falta de conhecimento dos sintomas e das variantes da depressão é apontada como um
dos fatores responsáveis pela deficiência na identificação e no cuidado do profissional enfermeiro aos
pacientes deprimidos. A educação a distância pode ser uma alternativa para acelerar o processo de
disseminação desses conhecimentos bem como atingir um grande contingente de profissionais,
sendo possível inclusive combinar educação e certificação. A presente pesquisa objetivou elaborar
material didático sobre transtornos depressivos para ser utilizado em sistemas de ensino à distância.
Trata-se de uma pesquisa aplicada, motivada essencialmente pela necessidade de resolver um
problema concreto e imediato. Perpassa também o campo da pesquisa descritiva, visto que, descreve
o processo de elaboração e análise do referido material didático. Este processo constitui-se em 3
momentos: o primeiro momento ocupou-se do levantamento bibliográfico sobre depressão,
desenvolvendo e preparando o material didático para a educação à distância. Foi uma tarefa que
exigiu cuidados técnicos e pedagógicos; o segundo constou de identificação da opinião dos
especialistas sobre o material. Após a leitura e a análise, os especialistas fizeram recomendações e
preencheram um questionário analisando o material; o último constou da análise, adequação e
apresentação do material didático produzido. Na reformulação e apresentação dos resultados
buscou-se abordar os principais aspectos incorporados ao material didático construído. A produção
do material didático não é dissociada da teoria pedagógica, estão intimamente ligados. Isso quer
dizer que é necessário coordenar as atividades de montagem do material didático sobre transtornos
depressivos de educação na Internet, conjugando conhecimentos do conteúdo, da pedagogia,
informática, psicologia, comunicação, marketing, entre outros. Esta pesquisa inclui o diagnóstico, o
contexto, a conduta de entrada, prioridades, objetivos, conteúdo, recursos, métodos e avaliação e foi
estruturada em nove módulos contendo informações gerais e aspectos relativos aos transtornos
depressivos, como: história, conceitos, epidemiologia, fatores de risco, classificação, diagnóstico,
tratamento, suicídio e os respectivos cuidados de enfermagem. As considerações finais desta
pesquisa apontam para algumas reflexões: o principal aspecto a ser considerado em qualquer
processo educacional e na elaboração de material didático é a fundamentação pedagógica; deve
primeiramente levar em consideração o aluno nas suas especificidades e ser útil no atendimento às
necessidades detectadas; ocorreram dificuldades decorrentes da falta de acessoria de uma equipe
preparada para trabalhar com educação a distância no que se refere às questões relacionadas à
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pedagogia, à didática e a tecnologia. Pretende-se que este material didático colabore para atender a
necessidade de formação e/ou atualização dos profissionais e acadêmicos de enfermagem e outros
profissionais da saúde no atendimento ao portador de transtorno depressivo, à sua família e a
comunidade.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-03102005-103314/
Nº de Classificação: 4415
ROSSI, Vilma Elenice Contatto. Suporte social familiar no cuidado de pessoas adultas com
diabetes mellitus tipo 2. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2005. 146 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emília
RESUMO: O diabetes é considerado uma das doenças crônicas mais prevalentes na atualidade. Para
seu tratamento, é necessário que a pessoa incorpore no seu cotidiano dieta, atividade física,
automonitorização da glicose sanguínea e, com o passar do tempo, uso de medicamento. Desta
forma, é importante o envolvimento da família nesse processo, incentivando a pessoa a aderir aos
cuidados necessários. O presente estudo, de natureza descritiva, foi desenvolvido na cidade de
Passos-MG, com pessoas matriculadas no Programa de Assistência ao Diabético, com objetivo de
analisar a influência do apoio social familiar no cuidado de pessoas com diabetes tipo 2. Os dados
foram coletados no período entre 1 de setembro a 30 de dezembro de 2004, de 51 pessoas por meio
de entrevista individual, utilizando-se a Técnica do Incidente Crítico para obtenção dos relatos
positivos e negativos de eventos que envolveram os familiares, que pudessem estar influenciando no
cuidado. Foram utilizados dois instrumentos, sendo o primeiro para a caracterização das pessoas
participantes e o segundo para a coleta dos incidentes críticos propriamente ditos. Após análise dos
relatos, foram definidas quatro categorias principais: alterações na família/amigos, alterações
decorrentes da doença, práticas terapêuticas e alterações salariais/poder aquisitivo. Os relatos
positivos se referiram ao apoio da família no cuidado diário, adesão a hábitos saudáveis,
confraternizações com familiares/amigos, participação em grupos, entre outros. Os relatos negativos
se referiram à falta de apoio da família, discussões e preocupação com familiares, depressão,
sentimento de medo e isolamento, desemprego, dentre outros. Viver com diabetes significa ajustar-se
a uma complexa reciprocidade entre as relações familiares, emoções, hábitos e controle da glicemia,
enfim, mudanças às vezes consideradas drásticas tanto no estilo de vida pessoal quanto familiar. É
imprescindível o envolvimento dos profissionais, pessoas com diabetes mellitus e familiares no
cuidado. Uma estratégia utilizada é o incentivo à participação em grupos de diabéticos, envolvendo
os familiares, o que poderá contribuir para a adesão aos cuidados, visando a prevenção de
complicações agudas e crônicas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-21092005-094720/
Nº de Classificação: 4416
OLIVEIRA, Regina Celia de. Análise do sistema de utilização de medicamentos em dois
hospitais da cidade de Recife-PE. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 214 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Sílvia Helena De Bortali
RESUMO: A presente pesquisa, tipo descritivo, objetivou descrever o sistema de utilização de
medicamentos em dois hospitais situados na cidade de Recife-PE. Com essa finalidade, buscou-se
caracterizar a estrutura do sistema de medicação, descrever o processo de medicação e analisar os
resultados sob a perspectiva do paciente e dos profissionais de enfermagem sobre o sistema. Para
tanto, a população foi composta por 14 médicos, 14 enfermeiros, 22 farmacêuticos, 30 auxiliares de
farmácia, 50 auxiliares de enfermagem, 63 pacientes e 372 folhas de prescrição de medicamentos e
evolução de enfermagem. As técnicas utilizadas para coleta de dados foram a observação não
participante e a entrevista, por meio de roteiros estruturados. Os resultados revelaram que, na
estrutura, os ambientes do preparo de medicamentos se encontraram em discordância com a
legislação vigente; os recursos materiais para o preparo e administração dos medicamentos precisam
ser revisados e ajustados de modo a suprirem as necessidades do serviço e oferecerem mais
segurança aos pacientes; os recursos humanos da farmácia e da enfermagem precisam ser
dimensionados. Foi observado que os recursos humanos de nível médio não receberam treinamento
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e nem foram reciclados, nos últimos cinco anos, sobre o tema medicamentos. Na análise do processo
foi observado o conteúdo das prescrições e constatou-se que nelas faltavam informações importantes
sobre as especificações dos medicamentos. Quanto ao processo de preparo e administração dos
medicamentos revelaram pontos críticos nos dois hospitais. Apesar do sistema ter apresentado
esses aspectos que comprometem a qualidade da assistência, na opinião de 70% dos pacientes no
Hospital 1 e 52,4% do Hospital 2, o sistema foi considerado bom e na opinião de 44% dos
profissionais de enfermagem do Hospital 1 e 53,3% do Hospital 2 o consideraram regular. Diante dos
resultados apresentados para se atingir a qualidade no sistema de medicação, mudanças são
necessárias em termos da política dos recursos humanos e do incremento da educação continuada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-13022006-151939/
Nº de Classificação: 4417
LEITE, Adriana Moraes. Efeitos da amamentação no alívio da dor em recém-nascidos a termo
durante a coleta de teste do pezinho. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 158 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
LINHARES, Maria Beatriz Martins
RESUMO: O objetivo geral do estudo foi avaliar o efeito da amamentação materna no alívio à dor dos
recém-nascidos (RNs) a termo, durante todo o procedimento de coleta de sangue para a triagem
neonatal – (Teste do Pezinho), em comparação aos não amamentados. Trata-se de estudo analítico
de caráter experimental, do tipo ensaio clínico randomizado, realizado no ambulatório de um hospital
universitário de Ribeirão Preto - SP. A amostra constituiu-se de 60 RNs a termo submetidos 0 coleta
de sangue para o teste do pezinho, distribuídos aleatoriamente em dois grupos: experimental, com 31
RNs mantidos no colo da mãe e amamentados desde 5 minutos antes do procedimento, até o final da
recuperação, e grupo controle com 29 RNs não amamentados e mantidos no colo materno durante o
procedimento. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, e o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido foi firmado com os pais dos RNs, antes da coleta dos dados. As
manifestações comportamentais como estado de consciência, mímica facial (NFCS adaptada - fronte
saliente, olhos apertados, sulco naso-labial aprofundado), comportamento de auto-regulação dos
RNs, comportamento materno e sucção, foram filmadas por meio de duas câmeras. As freqüências
cardíacas foram obtidas com um monitor cardíaco, sendo registradas a cada minuto desde o período
basal até o final da recuperação. Os resultados referentes aos parâmetros comportamentais dos
grupos experimental e controle foram comparados nos períodos de antissepsia/punção/ordenha,
compressão da lesão e na recuperação (5 minutos após). Os resultados referentes às freqüências
cardíacas foram comparados desde o período basal até a recuperação. A Normalidade foi testada por
meio do teste não paramétrico de Kolmogorov-Sirnov. Quando Normalmente distribuídos, para as
variáveis quantitativas utilizou-se ANOVA com medidas repetidas, seguida do Teste post hoc de
Bonferroni, possibilitando comparação inter e intra grupos. Quando a Normalidade não foi satisfeita,
para a comparação entre os dois grupos, utilizou-se o teste não paramétrico para duas amostras
independentes, denominado Mann-Whitney e, para a comparação no mesmo grupo (evolução no
tempo), utilizou-se o teste não paramétrico para K>2 amostras dependentes, Friedman, seguido de
comparações múltiplas. Para as variáveis qualitativas (ou categóricas) utilizou-se o teste Quiquadrado e teste exato de Fisher. O Teste Mann Whitney mostrou diferença entre os grupos e o
percentual de manifestações da mímica facial, ocorrendo em proporção significativamente maior no
grupo controle quando comparado ao experimental, em todos os períodos analisados. Com relação
às variações dos escores medianos relativizados da escala NFCS adaptada entre os períodos de
antissepia/punção/ordenha, punção/ordenha, compressão e recuperação no mesmo grupo, houve
diferença significativa em ambos os grupos (teste Friedman), com p<0,05 em todos os períodos. No
grupo controle, o choro foi o estado de sono e vigília predominante desde o início da coleta até o final
da recuperação, enquanto que no grupo experimental predominaram os estados de sono, exceto
durante a punção do calcâneo. Houve maior número de manifestações de auto-regulação nos RNs do
grupo controle, assim como mais manifestações maternas com intenção de confortar o bebê. No
grupo experimental houve um decréscimo gradual da freqüência de sucções ao longo do
procedimento. A ANOVA mostrou que tanto para as médias das freqüências cardíacas médias, como
para as mínimas e máximas, a interação foi significativa, sendo os valores de p = 0,00 para as médias
das freqüências cardíacas mínimas e máximas e 0,009 para as médias das freqüências cardíacas
médias. Constatou-se que os grupos se comportaram de forma diferente ao longo do procedimento.
Quanto às comparações referentes aos valores médios das freqüências cardíacas médias nos
diferentes períodos no mesmo grupo, para o grupo experimental a ANOVA mostrou diferença
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significativa entre os valores do período basal e dos períodos de antissepsia/punção/ordenha e de
compressão com p=0,021 e 0,032 respectivamente, entre os períodos de compressão e recuperação
(p=0,05), e entre os períodos de antissepsia/punção/ordenha e recuperação (p=0,05); não houve
diferença significativa entre os valores dos períodos basal e de recuperação e entre os períodos de
antissepsia/punção/ordenha e de compressão (p=1). Concluiu-se que a amamentação materna foi
eficaz na redução das respostas relacionadas à dor decorrente da coleta de sangue para o teste do
pezinho, pois os resultados mostraram uma diminuição significativa das manifestações fisiológicas e
comportamentais dos RNs do grupo experimental, em todas as fases do procedimento, quando
comparadas àquelas do grupo controle.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-08052007-165955/
Nº de Classificação: 4418
SAAR, Sandra Regina da Costa. Especificidade do enfermeiro: uma visão multiprofissional.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 135 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: Neste estudo investigou-se a prática profissional do enfermeiro com o objetivo de
identificar sua especificidade profissional. Foram analisadas vinte e nove dissertações e teses
dedicadas ao estudo da prática profissional, do papel e da identidade do enfermeiro. Foram
entrevistados 01 nutricionista, 02 psicólogos, 03 enfermeiros, 03 fisioterapeutas, 04 farmacêuticos, 10
dentistas, e 17 médicos, totalizando quarenta profissionais da saúde, 39 deles de uma organização
militar de um município de Minas Gerais e um docente da escola de Enfermagem da Universidade
Federal de Minas Gerais. Os dados foram analisados à luz da Teoria de Papéis tomando-se por
referencia a Análise de Discurso. Os resultados evidenciaram que: a prática profissional da
enfermagem é historicamente construída para o cuidar, o gerenciar e o ensinar; que há dificuldade de
identificação de seus atores, por parte de espectadores externos, que chamam a todos enfermeiros;
que há ambigüidade e discrepância nas expectativas quanto ao papel do enfermeiro; que o traço
marcante do perfil profissional do enfermeiro é a gerência/administração sendo o que o distingue dos
demais profissionais da equipe de saúde e na equipe de enfermagem, portanto, esta é a sua
especificidade profissional.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08022006-101337/
Nº de Classificação: 4419
GRADIM, Clícia Valim Côrtes. Sexualidade de casais que vivenciaram o câncer de mama.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa
Interunidades, 2005. 182 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Este é um estudo qualitativo que teve como objetivo conhecer junto a casais como a
prática sexual é exercida após a mulher ter tido o câncer de mama, utilizando-se como referencial
teórico as relações de gênero e, como metodologia, a Teoria Fundamentada em Dados. Por meio de
entrevistas com nove casais, em que a mulher havia tido um diagnóstico de câncer de mama,
obtivemos os dados que após análise permitiu a criação de dois diagramas; 1- a mama após o
câncer: um olhar - órgão que ficou afetado pela cirurgia, independente de ter ocorrido a mastectomia
e que ficou longe das carícias no ato sexual. 2- O exercício da sexualidade dos cônjuges - nos
homens o desejo sexual não diminuiu pela doença da esposa, mas as relações sexuais, sim, em
razão de a mulher não estar disposta para o ato, principalmente no período de quimioterapia. As
relações de gênero estiveram presentes no desenrolar de cada fase da doença e do tratamento,
sendo que os papéis sexuais se mantiveram dentro dos padrões de nossa cultura. A desinformação
masculina foi maior do que a feminina, mas os casais utilizaram alguma forma de enfrentamento. Os
dados permitiram verificar que muitos mitos, como o abandono da mulher pelo homem, a nudez da
mulher, o encerramento da vida sexual, não acontecem se o casal já tiver realizado uma construção
de vida a dois.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-12122005-103133/
Nº de Classificação: 4420
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MAMEDE, Fabiana Villela. O efeito da deambulação na fase ativa do trabalho de parto. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 100 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: O trabalho teve como objetivo analisar a associação entre a deambulação e a duração da
fase ativa do trabalho de parto e avaliar o nível de dor da parturiente durante toda esta fase. 0bjetivos
específicos: 1)identificar quantitativamente o trajeto percorrido durante a deambulação de parturientes
no trabalho de parto; 2) verificar a presença de correlação entre a distância deambulada e a duração
da fase ativa do trabalho de parto; 3) verificar a presença de correlação entre a distância deambulada
a cada hora do trabalho de parto com a duração do mesmo; 4) avaliar o nível de dor da parturiente
durante toda a fase ativa do trabalho de parto. Metodologia: estudo analítico de intervenção do tipo
quase experimental. Fizeram parte do estudo 80 parturiente primíparas, admitidas em trabalho de
parto espontâneo, no início da fase ativa (4 a 5 cm de dilatação cervical), que foram monitoradas em
toda a fase ativa do trabalho de parto, ou seja, até completar 10 cm de dilatação cervical e
encaminhamento para a sala de parto. Instrumentos de coleta de dados: podômetro para medir a
distância percorrida em metros, Escala Visual Numérica de dor (EVN), formulário para o registro de
dados. Análise dos dados: distribuição de freqüência, teste de Correlação paramétrico de Pearson,
teste de Correlação não paramétrico de Spearman e teste de Regressão Linear Simples. Resultados:
as participantes percorreram uma distância média de 1624metros, 63,09% da fase ativa do trabalho
de parto e em um tempo médio de 5 horas. Verificou-se que a quantidade deambulada durante as
três primeiras horas da fase ativa está associada a um encurtamento do trabalho de parto, sendo que
a cada 100 metros percorridos ocorreu uma diminuição de 22 minutos na primeira hora, 10 minutos
na segunda hora e 6 minutos na terceira hora. Os dados apontam que a indicação do uso de ocitócito
e ruptura da bolsa amniótica não influenciaram na duração da fase ativa do trabalho de parto. Quanto
aos escores de dor, verificou-se que a pontuação dos mesmos aumentou à medida que a dilatação
cervical avançava. Foi encontrada uma correlação positiva apenas aos 5 cm de dilatação, ou seja,
quanto maior os trajetos percorridos maiores foram os escores de dor pontuados pelas parturientes.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22122005-105613/
Nº de Classificação: 4421
ARAÚJO, Renilda Rosa Dias Ferreira de. Educação conscientizadora na prática do enfermeiro
em hanseníase. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. Programa Interunidades, 2005. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: No presente estudo de natureza qualitativa, objetivamos levantar as necessidades de
aprendizagem, com o desenvolvimento de um programa educativo relacionado à hanseníase com o
seu portador, mediado pela metodologia da pesquisa-ação e baseado no referencial teórico da
educação conscientizadora de Paulo Freire. Trabalhamos com dezenove sujeitos no primeiro
momento e com seis de ambos os sexos, nos momentos subseqüentes. A investigação ocorreu em
uma Faculdade de Medicina do interior paulista. A coleta de dados foi efetivada por meio de
entrevistas, observação participante, círculo de discussões e visita domiciliar. A análise dos dados foi
desenvolvida à luz do referencial da educação conscientizadora. Os resultados apontaram cinco
temas geradores: a desinformação da doença, sinais e sintomas da hanseníase, transmissão da
doença, estigma e a falta de prevenção para as incapacidades físicas. Elaboramos um plano de
ensino para cada tema gerador, desenvolvemos o programa educativo com situações
problematizadoras da realidade do portador, motivando o sujeito ao diálogo. O levantamento das
necessidades de aprendizagem demonstrou a relevância da inserção do portador em um processo
educativo, no qual este foi o sujeito da ação, principalmente ao utilizarmos as temáticas com
estratégias facilitadoras para o seu aprendizado. O programa educativo desenvolvido desencadeou a
tomada de consciência, o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o autocuidado. A
avaliação do processo de conscientização permitiu comprovarmos a mudança de um sujeito passivo
em ativo e reflexivo, multiplicador de informações e transformador de sua realidade, respeitando seu
contexto cultural.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-08122005-101259/
Nº de Classificação: 4422
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ARAÚJO, Laura Filomena Santos de. Processos de subjetivação inscritos na constituição da
experiência de si da/o enfermeira/o, nas práticas assistenciais de um cenário de trabalho
exemplar: a unidade de terapia intensiva. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Program Interinstitucional PICDT/UFMT, 2005. 235 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: O objetivo deste estudo foi descrever e analisar os processos de subjetivação inscritos na
constituição da experiência de si da/o enfermeira/o, nas práticas assistenciais de um cenário de
trabalho exemplar – a Unidade de Terapia Intensiva; submetendo-os ao olhar foucaultiano sobre os
regimes de verdade, através do qual pretendeu-se interrogar as condições nas quais a/o enfermeira/o
problematiza o que ela/e é. Nos processos de subjetivação, buscamos indagar das tecnologias do eu
- jogos de verdade através dos quais a/o enfermeira/o se dá a pensar seu próprio ser, quando se
percebe, se reconhece, se julga como tal. O referencial teórico utilizado foi de Michel Foucault,
complementado por estudos de Jorge Larrosa sobre os dispositivos de produção e mediação da
experiência de si. O local de pesquisa foi a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Universitário
Júlio Muller da rede pública de serviços do Sistema Único de Saúde do município de Cuiabá e o
grupo pesquisado foi formado prioritariamente por enfermeiras/os que aí exerciam atividades de
assistência em saúde, pois uma vez que as tecnologias do eu constituem dispositivos de
reflexividade, nos interessou a experiência de si mesmo da/o enfermeira/o; entretanto, sempre
considerando que outros trabalhadores participam desta construção. Os instrumentos técnicos
utilizados buscaram apreender as práticas assistenciais em sua materialidade discursiva e não
discursiva, buscando selecionar casos e registros exemplares, assim como casos dissonantes destas
práticas. A análise dos dados se deu pela construção de diversas grades de pesquisa, produto do
olhar sob a materialidade das práticas, das relações de poder entre os sujeitos, das relações do
sujeito consigo mesmo, pois a constituição da experiência de si da/o enfermeira/o - como experiência
historicamente singular; relaciona campos de discurso, campos de poder e processos de
subjetivação. Os dispositivos de produção e mediação da experiência de ser enfermeira/o mostram
sua materialidade nas práticas diárias de leitura e de intervenção sobre o corpo/máquina na UTI nos
mecanismos nos quais se desenvolveram (e se desenvolvem) competências em torno da objetividade
do corpo da clínica e se produziu (e ainda se produz) a experiência de ser, a(o) enfermeira(o), a
extensão do olho e do braço médico; nos mecanismos nos quais se apreendeu (e se apreende
cotidianamente) a linguagem clínica e se produziu (e ainda se produz) a experiência de ser, a(o)
enfermeira(o), um sujeito do discurso Clínico; e também nos mecanismos nos quais se marcou (e se
marca) o lugar de cada um, e se produziu (e se produz diariamente) a experiência do lugar de si
mesmo, a(o) enfermeira(o), em relação aos outros agentes das práticas na UTI. Nestes mecanismos,
segue-se produzindo um olhar profissional, como olhar mais Clínico que Cuidativo; e uma atuação
profissional orientada pela Clínica. Na complexidade desta experiência, e de forma contingente a
estes dispositivos e mecanismos, está a indagação das possibilidades de governo de si da/o
enfermeira/o nos atuais cenários do trabalho.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-28112005-112621/
Nº de Classificação: 4423
COUTINHO, Silvano da Silva. Atividade física no Programa Saúde da Família, em municípios da
5ª Regional de Saúde do Estado do Paraná - Brasil. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio MINTER, USP/ UNICENTRO, 2005. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: O objetivo geral desta pesquisa foi identificar e analisar as percepções dos Secretários
Municipais de Saúde da 5ª Regional de Saúde do Estado do Paraná acerca da realização de
atividades físicas no Programa Saúde da Família (PSF). Como objetivos específicos elegemos
caracterizar e analisar a prática da atividade física nos PSFs dos referidos municípios, bem como,
verificar a inserção de profissionais de educação física nessas equipes do PSF. Tomamos como
pressuposto teórico as discussões sobre promoção da saúde presentes nas Conferências
Internacionais de Promoção da Saúde, buscando articulá-las à teoria e a prática da atividade física.
Trata-se de um estudo descritivo exploratório (TRIVIÑOS, 1992), com abordagem qualitativa, sendo
os sujeitos constituídos de onze secretários de saúde dos municípios da regional citada, e também
nove profissionais da área da saúde que são responsáveis pelas atividades físicas realizadas no PSF
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destes municípios. Os dados empíricos foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas
realizadas com os secretários de saúde, e também dos questionários aplicados com os profissionais
de saúde responsáveis pela realização das atividades físicas. A organização dos dados foi feita
conforme ferramenta metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC (LEFÈVRE, 2000). Após
construirmos os DSCs, elegemos três unidades temáticas, a partir dos conteúdos: Processo de
Educação em Saúde, Atividades Físicas no PSF, Prevenção e Promoção da Saúde. Como
considerações finais, ressaltamos: o processo de educação em saúde demonstra ter um caráter mais
modelador que emancipatório. O entendimento de promoção da saúde está mais ligado à uma visão
limitada do processo saúde-doença, pautado no conceito de saúde como ausência de doenças, com
alguns apontamentos para uma visão mais ampliada, abarcando aspectos sociais e psicológicos.
Verificamos de forma incipiente a realização de atividades físicas em nove equipes de PSF nos
municípios participantes da pesquisa, principalmente a caminhada, sob a iniciativa e responsabilidade
de profissionais da saúde (quatro enfermeiras, três fisioterapeutas e dois profissionais de Educação
Física). Sobre a prática da atividade física no PSF, os gestores a identificam como uma estratégia na
prevenção de doenças crônicas, em especial, obesidade, diabetes e hipertensão. Na perspectiva de
se aproximar à um conceito mais ampliado de promoção da saúde, os gestores ressaltaram que a
atividade física inserida na estratégia do PSF pode trazer outros benefícios além dos biológicos, tais
como: desenvolvimento da autonomia para realização dos afazeres do dia-a-dia, melhoria do convívio
social, interferência em situações de risco social, educação em saúde e como opção de lazer, no
entanto, ainda de forma incipiente. Para tanto, sugerimos que é preciso se (re) pensar a formação dos
profissionais da saúde, em especial, a do profissional de Educação Física, buscando uma visão de
promoção da saúde, que abarque todas as suas possibilidades, potencialidades, bem como, sua
complexidade. Também é preciso vislumbrar outras estratégias que ampliem as possibilidades da
atividade física ser incorporada de forma mais sistematizada e ampliada, na atenção à saúde,
valorizando o conhecimento da área de Educação Física na construção do SUS.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-03122005-102018/
Nº de Classificação: 4424
GATTI, Raquel Rosalva. Prevalência de excesso de peso em adolescentes de escolas públicas e
privadas da cidade de Guarapuava-PR. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto . Convênio MINTER, USP/ UNICENTRO, 2005. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: O excesso de peso é um grave problema de saúde pública na atualidade e vem sendo
considerado uma epidemia nos países desenvolvidos. Este quadro predispõe os indivíduos a risco
de desenvolvimento de doenças crônicas não-transmissíveis e quando instaladas na adolescência,
são agravantes para perpetuação na idade adulta. O presente estudo teve como objetivo estimar a
prevalência de excesso de peso em 386 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 10 e 14
anos, de duas escolas públicas e duas escolas privadas da cidade de Guarapuava-PR. A análise foi
realizada com dados de peso e altura e cálculo do Índice de Massa Corporal, levando em
consideração a idade, sexo, rede de ensino e a presença de maturação sexual. Como resultados,
encontrou-se prevalência de sobrepeso de 13,0% e obesidade de 3,4% com níveis mais elevados em
meninos do que em meninas. Praticamente a metade dos adolescentes apresentava sinais de
maturação sexual e desses, 70,0% tinham sobrepeso. Porém, naqueles com obesidade, a
distribuição em relação à maturação sexual foi igual. Analisando-se pela origem da escola, os alunos
da rede privada apresentaram índices mais elevados (16,2% de sobrepeso e 3,8% de obesidade) em
relação aos da rede pública (10,0% de sobrepeso e 3,0% de obesidade). Concluiu-se que a alta
prevalência de sobrepeso encontrada pode evoluir para obesidade justificando assim, a necessidade
de políticas públicas que incentivem mudanças de hábitos de vida envolvendo a prática de atividade
física e alimentação mais saudável.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-30012006-121845/
Nº de Classificação: 4425
BORGES, Eline Lima. Tratamento tópico de úlcera venosa: proposta de uma diretriz baseada em
evidências. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2005. 304 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Marie Helena Larcher
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RESUMO: No Brasil, os avanços nas pesquisas nacionais e internacionais não têm sido traduzidos na
construção de diretrizes para nortear o tratamento tópico da úlcera venosa. Ainda persistem muitas
dúvidas a respeito dos melhores tratamentos, o que gera uma diversidade de condutas. Este estudo
foi desenvolvido em três etapas, com o objetivo de construir uma proposta de diretriz para tratamento
tópico de úlcera venosa, a partir de evidências da literatura, e avaliar a concordância de especialistas
das áreas de enfermagem e medicina antes e após duas intervenções. Na primeira etapa, buscaramse as evidências pelo levantamento bibliográfico de publicações indexadas em diversas bases de
dados. Para serem elegíveis, as publicações tinham que avaliar a terapia de compressão ou tópica no
tratamento de úlcera venosa e relatar uma medida objetiva de redução de edema ou cicatrização de
ferida. Na segunda etapa foi construída a proposta de diretriz, amparada nas evidências da literatura
e diretrizes internacionais. Na terceira etapa, de delineamento quase-experimental, utilizou-se a
técnica Delphi (Delfos) para identificar a opinião dos especialistas a respeito das recomendações e a
influência das evidências e da opinião dos pares para a busca de concordância. Pela revisão
sistemática de 33 estudos primários, 2 metanálises e 4 diretrizes, concluiu-se que o uso de terapia
compressiva por bandagens ou meias aumenta as taxas de cicatrização e o não uso está associado
com a recorrência da úlcera. O tratamento com compressão resulta em cicatrização confiável na
maioria dos pacientes, mas deve ser associado a coberturas. Ao final da revisão sistemática,
extraíram-se 82 recomendações que constituíram a proposta de diretriz, composta de 8 domínios: 1
avaliação do paciente e de sua ferida; 2 documentação dos achados clínicos; 3 cuidado com a ferida
e pele ao redor; 4 indicação da cobertura; 5 uso de antibiótico; 6 melhoria do retorno venoso e
prevenção de recidiva; 7 encaminhamentos dos pacientes; 8 capacitação profissional. O estudo
quase-experimental foi desenvolvido com 42 médicos dermatologistas, angiologistas e cirurgiões
vasculares e 31 enfermeiros membros da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia ou
estomaterapeutas de várias cidades do Brasil. Durante a pesquisa, houve perda de 15 participantes.
No primeiro momento, quando os participantes receberam as recomendações para a prática baseada
em evidências, as melhores concordâncias ocorreram em quatro domínios. Após a primeira
intervenção, quando os participantes receberam a proposta de diretriz com os estudos que as
embasavam e o nível de evidência, houve aumento dos participantes na posição concordante em
todos os domínios, sendo que o domínio 2 manteve-se como o melhor aceito e o 4 como o menos
aceito. Após a segunda intervenção, quando os participantes tomaram conhecimento da opinião dos
seus pares, houve aumento de participantes na posição concordante na maioria dos domínios, com
exceção do domínio 4. O melhor aceito passou a ser o domínio 8 e o menos aceito manteve-se o
domínio 4. Observou-se que as intervenções resultaram em mudanças estatisticamente significativas
nos domínios 1, 3, 6 e 7. Pode-se afirmar que ambas intervenções foram capazes de modificar a
posição dos participantes, levando-os para a posição de concordância quanto às recomendações
baseadas em evidências para o tratamento de úlceras venosas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-12122005-110012/
Nº de Classificação: 4426
ZERBETTO, Sonia Regina. A disciplina de enfermagem psiquiátrica e saúde mental no ensino
médio de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 225 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria Alice Ornellas
RESUMO: A presente pesquisa teve como objeto de estudo o ensino da disciplina de enfermagem
psiquiátrica e saúde mental no ensino médio de enfermagem e como objetivo geral analisar esse
ensino e a sua relação com os ideários da Reforma Psiquiátrica.Como objetivos específicos,
caracterizar os cursos de ensino médio de enfermagem, centrando na disciplina de enfermagem
psiquiátrica e saúde mental, e investigar a configuração deste ensino. O materialismo histórico e
dialético constituiu-se no referencial teórico-metodológico, tendo como subsídios os conceitos de
ideologia de Gramsci e cotidiano e não-cotidiano de Agnes Heller. As instituições voltadas à
educação profissional técnica de enfermagem, sendo duas escolas públicas (PROFAE e Escola
Técnica Paula Souza) e uma privada (SENAC), situadas numa cidade do interior de São Paulo,
foram eleitas como campo empírico desse estudo. Os sujeitos escolhidos foram enfermeirosprofessores da referida disciplina e coordenadores do curso, tendo como instrumentos de pesquisa, a
entrevista semi-estruturada e o formulário. Para ajudar na contextualização das instituições escolares
e para caracterizar os cursos e as respectivas disciplinas de enfermagem psiquiátrica e saúde
mental, obteve-se acesso às suas estruturas curriculares e dos respectivos programas das referidas
disciplinas, além de outros documentos oficiais. Através da triangulação e da comparação de dados,
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foi feita a validação da investigação. A partir de uma análise dialética dos programas dos cursos e dos
depoimentos dos atores sociais envolvidos, percebeu-se que dos seus saberes e fazeres emergiram
convergências e divergências. Dessa maneira, resultaram temas sobre a alienação do trabalho
educativo, os quais envolveram dificuldades nas suas condições objetivas e subjetivas, identificadas
na falta de participação no processo de planejamento dos cursos e seus programas; fragmentação
teórico-prática; prevalência do contrato de trabalho temporário; falta de formação específica e
experiência profissional na área de saúde mental. Apesar de haver um predomínio do enfoque
preventivista e biológico, há tentativas de superação realizadas tanto pelas escolas, como por seus
professores, tais como: introdução de alguns conteúdos da Reforma Psiquiátrica nos programas de
ensino; realização de estágios supervisionados, nos Centros de Atenção Psicossocial, e iniciativas
individuais de alguns docentes em buscarem romper com a manutenção de uma ideologia em que
preconiza a cultura manicomial.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4427
ROCHA, Roseanne Montargil. Pé diabético: fatores comportamentais para a sua prevenção.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 185 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Estudo quanti-qualitativo realizado no Centro Educativo de Enfermagem para Adultos e
Idosos, em 2004, com os objetivos de identificar os fatores que influenciam o comportamento de
pessoas diabéticas acerca dos cuidados essenciais com os pés, com vista à prevenção do pé
diabético e verificar a discrepância entre conhecimento e comportamento acerca destes cuidados
essenciais com os pés. O referencial metodológico baseou-se no modelo Predisponing, Reinforcing
and Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evoluation - PRECEDE. Participaram 55 pessoas
diabéticas, que atenderam os critérios de inclusão e exclusão. Utilizou-se para a coleta de dados
formulário, questionários e entrevista semi-estruturada. Em relação ao diagnóstico social e
epidemiológico obtivemos que a maioria dos sujeitos é do sexo feminino; na faixa etária de 60 a 79
anos; com diabetes do tipo 2; o tempo de diagnóstico variou de 6 a 10 anos; com grau de instrução e
poder aquisitivo baixos; e condições de moradia satisfatórias. Quanto ao tratamento, todos os sujeitos
referiram seguir um plano alimentar; 65% realizavam atividade física; 74,5% utilizavam agente oral e
36,4% insulina. No que se refere as comorbidades 70,9% apresentavam hipertensão arterial; 50,9%
catarata; 23,6% retinopatia; 30,9% doença vascular periférica e 63,4% obesidade. Os valores de
glicemia, colesterol, triglicérides e hemoglobina glicada A1c estavam acima do limite superior do
método. As alterações neuropáticas, circulatórias e dermatolocais mais significativas foram: o
ressecamento, a fissura, o dedo em garra; a acentuação do arco plantar; a elevação do dorso plantar;
os calos; a cãibra, o adormecimento; o formigamento; a ausência de sensibilidade; a alteração da
mobilidade articular; as varizes; o edema; a onicomicose; a unha encravada e corte inadequado das
unhas. Em relação ao diagnóstico comportamental e educacional houve discrepância entre o
comportamento e o conhecimento em relação aos cuidados essenciais com os pés. Os
comportamentos adequados foram: secagem dos espaços interdigitais; uso de calçados macios e
confortáveis; não utilização de bolsa de água quente; verificação do calçado antes de usá-los; não
andar descalço. Os conhecimentos corretos mostraram que os sujeitos reconhecem a importância: do
exame diário dos pés; do corte de unhas adequado; de lavar os pés diariamente; de não andar
descalço e de secar os espaços interdigitais. A análise qualitativa dos dados possibilitou identificar
três categorias analíticas a percepção das pessoas diabéticas frente às complicações nos pés
advindas do diabetes, o significado da descoberta e vivência do diabetes; e a influência dos
referentes sociais. Estas categorias nos permitiram identificar as crenças comportamentais e
normativas que influenciam o comportamento de pessoas diabéticas acerca dos cuidados essenciais
com os pés. Entre as crenças encontramos: retardo na cicatrização de feridas; o diabetes leva ao
desequilíbrio emocional, psicológico e físico; o homem é mais descuidado que a mulher; a amputação
é o fim da vida; a expressão pé diabético é uma alerta constante;hidratar os pés é coisa de mulher;
grupo de educação em diabetes como fonte de aprendizado; os pares ajudam e encorajam e a família
(cônjuge, filhos, parceiros) interfere positiva e negativamente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08122005-090107/
Nº de Classificação: 4428
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SILQUEIRA, Salete Maria de Fátima. O questionário genérico SF-36 como instrumento de
mensuração da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes hipertensos. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benidita dos
RESUMO: Nas últimas décadas, as doenças crônicas têm desempenhado um importante papel na
morbimortalidade da população mundial atingindo não só a população idosa, mas também jovens em
idade produtiva. Entre as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial (HA) é considerada uma
das principais causas de doença do adulto em todo o mundo industrializado e na maioria dos países
em fase de desenvolvimento, principalmente, nos grandes centros urbanos. A alta prevalência da
doença tem se tornado um grande problema de saúde pública afetando milhares de pessoas e,
conseqüentemente, a Qualidade de Vida dessa população. O presente estudo é do tipo transversal
com objetivo geral de descrever a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes hipertensos
de uma Unidade de Saúde de um município do estado de Minas Gerais, no ano de 2005, segundo o
Instrumento genérico de avaliação de QVRS, SF-36. O estudo foi realizado em uma Unidade de
Saúde de um município de Minas Gerais - Brasil. A coleta de dados foi realizada junto a pacientes
hipertensos assistidos na Unidade no período entre março e maio de 2005. Considerando os critérios
de exclusão, 256 pacientes hipertensos foram selecionados para participarem deste estudo. Os
resultados relacionados às variáveis sócio-demográficas e aos escores padronizados do instrumento
SF-36, segundo seus domínios foram apresentados e discutidos segundo os quartis, valores máximos
e mínimos e graficamente representados por meio de Boxplots. Adicionalmente, valores médios e
respectivos desvios-padrão foram apresentados. A consistência interna do instrumento foi verificada
por meio dos valores de alfa de Cronbach e correlações produto-momento de Pearson entre os
domínios da escala. O programa estatístico SPSS, versão 10.1 para Windows foi utilizado. Entre os
pacientes estudados, idade média igual a 61 anos, com desvio-padrão de 13 anos, sendo 72,3% do
sexo feminino. A raça predominante foi a negra, 37,9% (incluindo as raças mulata e mestiça). A
maioria (65,3%) possuía 1º grau incompleto e, em relação às profissões/ocupações, 50% era do lar,
seguida de aposentados 30,5%. Em relação ao estado civil, a maioria, 58,2 possuía um
companheiro(a). Em relação às propriedades de medida do SF-36, foi obtido um valor para alfa de
Cronbach igual a 0,92, mostrando que houve consistência nas respostas dos indivíduos às questões.
Tal resultado pôde ser verificado, também, para cada um dos domínios do SF-36, com valor mínimo
para o alfa de Cronbach igual a 0,68 e máximo igual a 0,95. Todos os domínios mostraram
correlações positivas significativas entre eles, sendo o valor mais baixo igual a 0,154, entre Estado
Geral de Saúde e Aspectos Emocionais e, o mais alto igual a 0,659 entre Vitalidade e Saúde Mental.
O grupo estudado apresentou um elevado perfil de saúde, sendo os menores valores medianos igual
a 65 para Vitalidade e 70 para Capacidade Funcional e o maior igual a 100 para Aspectos Físicos,
Aspectos Emocionais e Aspectos Sociais. No presente estudo, foi possível aplicar o instrumento SF36 em um número significativo de hipertensos, sendo que este se mostrou válido para avaliar, de
forma multidimensional, o Perfil de Saúde do grupo considerado, e, apesar da hipertensão arterial ser
considerada uma doença crônica com caráter progressivo-degenerativo, não foram encontrados,
neste estudo, resultados que mostrassem comprometimento dos sujeitos em relação a seu Perfil de
Saúde. Ao contrário, os 256 pacientes entrevistados mostraram, em sua maioria, satisfação,
tranqüilidade e segurança com a assistência encontrada na Unidade de Saúde considerada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17052007-160822/
Nº de Classificação: 4429
ABRANCHES, Sueli Soldati. A situação ergonômica do trabalho de enfermagem em unidade
básica de saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2005. 216 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: O trabalho de enfermagem em unidades básicas de saúde é caracterizado por situações
geradoras de riscos à saúde, muitas vezes desconhecidas. Esta investigação teve como objetivo
analisar as condições do trabalho de enfermagem em uma unidade básica de saúde, utilizando-se o
método ergonômico proposto por IIDA (1990). Os dados foram coletados utilizando-se formulários,
aplicados às trabalhadoras de enfermagem, contendo variáveis relativas aos dados dos profissionais,
do ambiente e postos de trabalho e à atividade do trabalho e a técnica de observação. Os resultados
evidenciaram que 50% das trabalhadoras é portadora de hipertensão arterial, 75% está com peso
acima do ideal, a maioria identifica a excessiva de tarefas demandada pela população em relação ao
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insuficiente número de trabalhadoras como fator predisponente de estresse e violência ocupacional
que interferem na qualidade de vida no trabalho. O ambiente apresenta inadequação de mobiliários
nos postos de trabalho, ruído e temperaturas em níveis elevados. A situação de trabalho é geradora
de violência do tipo estrutural e psicológica portanto, a situação de trabalho analisada não oferece
adequadas condições de trabalho as trabalhadores de enfermagem. Pode-se inferir que a situação de
trabalho vivida pela enfermagem na UBS interfere na qualidade de vida do trabalho em saúde
coletiva, culminando na influência sobre sua saúde, desempenho e bem-estar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07122005-104056/
Nº de Classificação: 4430
MOURA, Priscilla Negrão de. Estado nutricional de alunos de 6 a 10 anos do ensino fundamental
(1º e 2º ciclos) de escolas públicas municipais da zona urbana do município de Pinhão.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio
MINTER, USP/UNICENTRO, 2005. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: A avaliação da situação nutricional de crianças na fase escolar é de suma importância
para o diagnóstico de saúde e risco de doenças nessa faixa etária, uma vez que pode evitar
morbidades no futuro. Nesse sentido, a presente pesquisa foi realizada com o objetivo de estimar a
prevalência de alterações do estado nutricional de alunos do ensino fundamental (1.º e 2.º ciclos) em
escolas públicas municipais da cidade de Pinhão - PR, com vista a contribuir para aumentar a
cobertura dos sistemas de informação sobre a situação nutricional da população do município. Por
cálculos estatísticos, foi definida a amostra em 400 alunos, para uma estimativa estatisticamente
significativa. Esta foi estratificada, ou seja, 7 escolas foram investigadas com porcentagem
proporcional ao número total de alunos de cada escola e os alunos de todas séries (1.ª a 4ª.) foram
sorteados aleatoriamente e após essa seleção, foram pesados e medidos. O critério de exclusão foi:
alunos fora da faixa etária definida, ou seja, inferior a 6 anos e superior a 10 anos de idade. Os
métodos utilizados para avaliação do estado nutricional foram a medida de peso e estatura e dados
relacionados à idade e sexo dos escolares. Posteriormente, foi realizada a classificação das crianças
em eutróficas, em risco nutricional, baixo peso e com excesso de peso pelos percentis e escores Z de
peso por estatura, peso por idade e estatura por idade. Foram avaliados 381 escolares regularmente
matriculados no ensino fundamental, de 1.ª a 4.ª séries, da zona urbana do município de Pinhão - PR.
Como resultados, o estudo demonstrou que a maior porcentagem de excesso de peso foi de 5,2%
pelo critério de percentil e o de baixo peso foi de 3,9%, embora o risco nutricional em todas as
avaliações foi alto (6,6 a 17,6%). A baixa altura para a idade ficou entre 9,2 e 10,2%. Como
conclusão, o estudo evidencia o nanismo nutricional grave caracterizado pelas altas porcentagens de
baixa altura para a idade encontradas como um dos fatores associados à subnutrição. Esses dados
servem como subsídio para instrumentalizar ações com relação à situação nutricional da população
do município, direcionando os serviços das secretarias de saúde e de educação a partirem para uma
investigação ativa sobre a situação nutricional de sua população e não apenas dos usuários dos
serviços públicos. Poderão também ser implementadas ações de promoção à saúde no ambiente
escolar, utilizando-se da alimentação escolar, como medidas necessárias para melhorar este
diagnóstico, bem como outras políticas públicas que favoreçam as famílias como cesta básica, bolsa
escola e emprego, entre outras.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-22122005-115816/
Nº de Classificação: 4431
MESSIAS, Denise Xavier. A experiência da família frente ao idoso com câncer. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio MINTER,
USP/UNICENTRO, 2005. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: A transição demográfica e epidemiológica trouxe consigo o aumento das condições
crônicas no Brasil e no mundo e o câncer surge como um problema de grande impacto para a família,
provocando sentimentos, dificuldades sócio-econômicas e acúmulo de tarefas aos familiares,
particularmente aos cuidadores. Os objetivos desta pesquisa visaram compreender a percepção do
grupo familiar de baixa renda em relação à sua experiência frente à presença do câncer no idoso e
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descrever a sua organização familiar no que se refere ao cuidado prestado a ele. Utilizou-se a
abordagem qualitativa, com o uso da entrevista semi-estruturada como fonte de coleta de dados a
três familiares de acordo com critérios de elegibilidade definidos nesta pesquisa. As informações
foram analisadas pela Análise Temática, de onde emergiram quatro categorias: 1. sentimentos da
família em relação ao diagnóstico do câncer; demonstrando o sofrimento, a dor, a revolta diante do
impacto do câncer e a aceitação desta condição por alguns familiares; 2. o câncer e sua relação com
a fé: as cuidadoras primárias expressaram sua religiosidade perante a doença de seu marido e de
sua mãe. 3. dificuldades surgidas no contexto familiar em decorrência da doença, envolvendo os
aspectos financeiros relacionados ao alto custo da doença e 4. mudanças na organização familiar
frente ao processo de cuidar: evidenciando o processo de desorganização familiar que a doença
provoca, o papel do cuidador primário no processo de cuidar e o papel da mulher desempenhado as
atividades de cuidar. Concluímos que famílias que têm renda mensal entre um e dois salários
mínimos com doentes acometidos por câncer, merecem uma atenção especial dadas as
singularidades presentes no intercurso de uma enfermidade de longa duração como o câncer. É
necessário pensar que uma maior aproximação e seguimento destas famílias tenham frutos
importantes para a superação ou minimização de aspectos que são inerentes ao processo de cuidar,
desenvolvendo habilidades específicas para uma melhor qualidade de vida do cuidador primário e
conseqüentemente da família e do familiar doente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07022006-094125/
Nº de Classificação: 4432
GOMES, Priscila Tsupal Tenório. Práticas alimentares de crianças menores de um ano que
compareceram na Segunda Etapa da Campanha Nacional de Vacinação nos Postos de Saúde
fixos da cidade de Guarapuava-PR, em 2004. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio MINTER, USP/UNICENTRO, 2005. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: A alimentação da criança no primeiro ano de vida é essencial para o crescimento e
desenvolvimento adequados. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento
materno seja exclusivo até os seis meses de vida e que os alimentos complementares sejam
introduzidos a partir desta idade. Os objetivos desta pesquisa foram estimar a prevalência do
aleitamento materno em crianças menores de 1 ano de idade e descrever a alimentação
complementar entre as crianças estudadas. O estudo transversal, descritivo abrangeu 821 crianças
menores de um ano de idade vacinadas na Segunda Etapa da Campanha Nacional de Vacinação nos
Postos de Saúde da cidade de Guarapuava-PR. A coleta dos dados foi realizada com as mães e/ou
responsáveis por crianças menores de 1 ano de idade que compareceram aos Postos de Saúde
naquela data. O instrumento utilizado nesta pesquisa foi o questionário elaborado e validado pelo
Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo-SP e parcerias. A análise dos
dados deu-se através da análise das freqüências simples de todas as variáveis coletadas. Com
relação aos indicadores de aleitamento materno, 68,9% das crianças estavam em aleitamento
materno, sendo 86,2% e 39,8% entre crianças menores de 4 e 6 meses, respectivamente.
Considerando os indicadores de aleitamento materno exclusivo e predominante, verificou-se que
entre as crianças menores de 4 meses foi de 46,4% e 41,4%, respectivamente. Para as crianças
menores de 6 meses, verificou-se os seguintes percentuais: 37,3% e 18,9%, respectivamente. Entre
as crianças menores de quatro e seis meses, 31,9% e 45,3% estavam recebendo outro tipo de leite
que não o humano. Entre as crianças menores ou iguais a 4 meses, 5,1% estavam em alimentação
complementar, e entre as menores ou iguais a 6 meses 14% , recebendo chá, água, suco, fruta, sopa
de legumes e comida de panela nas últimas 24 horas. Este estudo mostrou que os indicadores de
Aleitamento Materno - Aleitamento Materno e Aleitamento Materno Exclusivo estão muito aquém do
preconizado pela OMS e que a introdução da alimentação complementar é precoce tanto entre
crianças amamentadas como em crianças não amamentadas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06022006-114838/
Nº de Classificação: 4433
KMETIUK, Silvana Franco. Prevalência de anemia ferropriva em crianças matriculadas em duas
creches municipais de Guarapuava-PR, 2005. Ribeirão Preto.. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio MINTER, USP/UNICENTRO, 2005. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo descrever a prevalência de anemia ferropriva em
crianças matriculadas em duas creches municipais de Guarapuava - PR, no ano de 2005.
Caracteriza-se como seccional ou corte transversal, de prevalência e de base populacional,
envolvendo 156 crianças com idade inferior a seis anos, matriculadas nas creches municipais da zona
urbana da cidade. Para caracterizar a população estudada foram obtidas informações junto às fichas
cadastrais nas creches sobre variáveis relativas à criança: data de nascimento e sexo. Para
mensuração da dosagem de hemoglobina sangüínea, foram coletadas amostras de sangue na ponta
do dedo médio, para leitura em hemoglobinômetro portátil (Hemocue). A prevalência da anemia nas
creches estudadas foi de 42,9%, ou seja 67 das 156 crianças em que se determinou a concentração
de hemoglobina com valores inferiores a 11 g/dl. A prevalência para o sexo feminino foi de 42,3%, ou
seja, entre as 71 meninas, 30 delas apresentaram concentração de hemoglobina com valores
inferiores a 11g/dl e, para o sexo masculino igual a 43,5%, ou seja, entre os 85 meninos, 37 deles
apresentaram concentração de hemoglobina com valores inferiores a 11g/dl. Dentre as 67 crianças
com anemia, 25 (37,3%) crianças apresentaram anemia grave, sendo que no grupo das 30 meninas
com anemia, 10
( 33,3%) apresentaram anemia grave e, no grupo dos 37 meninos com anemia,
15 (40,5%) apresentaram anemia grave. Ainda nas 67 crianças com anemia 45 (67,2%)
apresentavam idade inferior a 24 meses, sendo que no grupo das 30 meninas com anemia, 21 (70%)
apresentavam idade inferior a 24 meses e para o grupo das 37 meninos com anemia, 24 (64,9)
apresentavam idade inferior a 24 meses. Dentre as 25 crianças com anemia grave, 17 (68,0%)
apresentavam idade inferior a 24 meses, sendo que para o grupo de 10 meninas com anemia grave,
9 (90%) apresentavam idade inferior a 24 meses e, para o grupo de 15 meninos com anemia grave, 8
(53,3%) apresentavam idade inferior a 24 meses. Alguns fatores podem ter contribuído para esse
resultado. Um deles é o estado nutricional das crianças antes de ingressarem nas escolas infantis, o
qual poderia já estar comprometido. Outro importante fator a ser considerado é a baixa inserção
sócio-econômica das crianças que freqüentam as creches municipais, a qual impõe condições de vida
que as tornam mais vulneráveis à diarréia, às infecções respiratórias e às parasitoses intestinais,
podendo comprometer, de forma marcante, o consumo de alimentos por redução do apetite e por
diminuição da absorção de nutrientes entre eles o ferro. Espera-se que os resultados forneçam
subsídios para um melhor conhecimento e acompanhamento da situação nutricional destas crianças,
já que constituem instrumento essencial para a aferição das condições de saúde da população
infantil, além de oferecer medidas objetivas das condições de vida da população em geral.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-28062006-152856/
Nº de Classificação: 4434
OLIVEIRA, Carlos Aparecido de. O sistema de Informações HIPERDIA em Guarapuava/PR 20022004: implantação e qualidade das informações. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio MINTER, USP/UNICENTRO, 2005. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: Este estudo transversal teve como objetivos: conhecer o sistema HIPERDIA e descrever a
qualidade das informações contidas na ficha do HIPERDIA em Guarapuava/PR, no período de maio
de 2002 a novembro de 2004. A coleta de dados deu-se na cidade de Guarapuava/PR, no mês de
abril de 2005, quando foram pesquisadas 5.500 fichas do HIPERDIA, extraímos aleatoriamente 612
amostras do total das fichas, que transcrevemos, codificamos com o programa Microsoft EXCEL e
apresentamos com o programa estatístico Statistical Package For The Social Sciences (SPSS) for
Windows. Os resultados mostram que o sistema de informação em saúde HIPERDIA foi criado para
ajudar na reorganização da assistência às pessoas portadoras de hipertensão arterial e diabetes
mellitus, tanto no município estudado quanto em âmbito nacional, estando ainda em fase de
implantação. Alguns dados considerados obrigatórios deixaram de ser informados em algumas fichas
por exemplo: raça, escolaridade, estado civil, cintura, peso, altura, data da consulta e assinatura do
responsável pelo atendimento. Consideramos que a omissão destas informações pode interferir, além
de não completar, o processamento final dos cadastros, influenciando negativamente em possíveis
estudos do perfil epidemiológico desta população, bem como impossibilitar o acompanhamento e
implementação de estratégias que poderiam transformar a atual condição clínica desses indivíduos.
Sugerimos que os responsáveis pelos SIS no Brasil possam oferecer treinamento específico para os
profissionais envolvidos diretamente com o cadastramento e acompanhamento de hipertensos e
diabéticos. Outra ação importante seria a avaliação dos SIS, pelo modo como a organização da
assistência está sendo prestada nos serviços de saúde, bem como pela satisfação dos usuários. Com
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efeito Starfield,(2002,p.597) diz que: "a informatização tornou-se uma ferramenta epidemiológica que
veio com seu potencial para melhorar não apenas a atenção clínica, mas também o planejamento, a
prestação de serviços e a avaliação dos serviços".

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-26112005-005921/
Nº de Classificação: 4435
FUJINAGA, Cristina Ide. Prontidão do prematuro para início da alimentação oral: confiabilidade e
validação clínica de um instrumento de avaliação. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto., 2005. 120 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Na assistência ao prematuro, percebe-se uma grande dificuldade por parte da equipe de
saúde em precisar o momento ideal para transição da alimentação gástrica para via oral, através de
uma avaliação global e do comportamento de sucção do bebê. Assim, os objetivos da presente
investigação foram testar a confiabilidade e a validade clínica do instrumento de avaliação da
prontidão do bebê prematuro para iniciar sua alimentação por via oral, testando sua acurácia,
sensibilidade e especificidade. O instrumento foi constituído dos seguintes itens: idade corrigida,
estado de consciência, postura e tônus global, postura dos lábios e língua, reflexo de procura,
sucção, mordida e vômito, movimentação e canolamento de língua, movimentação da mandíbula,
força de sucção, sucções por pausa, manutenção do ritmo de sucção por pausa, manutenção do
estado alerta e sinais de estresse. Para cada item o escore variou de 0 a 2, com pontuação máxima
de 36 pontos. Participaram do estudo 60 bebês prematuros, que atenderam os seguintes critérios de
inclusão: idade gestacional corrigida igual ou superior a 30 semanas e menor ou igual a 36 semanas
e 6 dias; estabilidade clínica e capacidade de se manterem fora da incubadora, por pelo menos 10
minutos; balanço calórico de, no mínimo, 80 calorias/kg/dia; ausência de deformidades faciais,
distúrbios respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais e neurológicos ou síndromes que
impedissem ou dificultassem a alimentação oral e não terem recebido alimentação láctea por via oral.
Para o teste de confiabilidade, utilizou-se o coeficiente Kappa para verificar a concordância entre dois
observadores. Para validação clínica, comparou-se o resultado obtido no instrumento com a
performance do bebê no seio materno, definida como padrão-ouro; aplicaram-se o instrumento de
avaliação e, a seguir, ofereceu-se o seio materno, e considerou-se desempenho adequado quando o
bebê ingeriu um volume inicial de 5 ml de leite, com presença de sucção, sem apresentar sinais de
estresse. Os resultados apontaram confiabilidade adequada, com exceção dos itens canolamento de
língua, manutenção do ritmo sucção por pausa e sinais de estresse. O instrumento foi validado e
definiu-se os pontos de corte em 28, 29 e 30, recomendando-se o ponto 28, com sensibilidade de
73,91% e especificidade de 64,86%. Conclui-se que o instrumento demonstrou ser um protocolo
objetivo, adequado e seguro para avaliar a prontidão do prematuro para o início da alimentação oral.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-25052007-171954/
Nº de Classificação: 4436
SOARES, Sandra Regina Rosolen. Centro de atenção psicossocial: como o usuário vivencia o
cotidiano do serviço. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. Convênio MINTER, USP/UNICENTRO, 2005. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: No Brasil, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm sido considerados experiências
inovadoras no cuidado às pessoas em sofrimento psíquico. Estes dispositivos territoriais organizam
suas práticas em pressupostos da Reforma Psiquiátrica devendo transpor as práticas tradicionais da
psiquiatria. Esta pesquisa visa analisar o Centro de Atenção Psicossocial "Espaço Vivo" localizado
em um município do interior paulista, enquanto um dispositivo que apresenta-se como intermediário à
internação psiquiátrica e cujo eixo institucional tem se baseado nos pressupostos da Reabilitação
Psicossocial. Para a realização deste estudo, primeiramente, descrevi a estrutura e dinâmica do
CAPS e, em um segundo momento, pretendi entender como o processo terapêutico oferecido pelo
serviço é percebido pelos usuários atendidos. Para a apreensão do proposto trilhei o caminho da
pesquisa qualitativa, realizando um estudo de caso, descritivo e analítico. Para a coleta dos dados
foram realizadas observação participante e entrevistas semi-estruturadas com os usuários atendidos
pelo serviço, totalizando onze pacientes. Os dados colhidos foram submetidos à análise temática. Os
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resultados apresentados na pesquisa foram estruturados por meio de três grandes temas emergidos
dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa. O primeiro deles foi A influência organicista no cuidado
prestado pelo serviço. A partir deste recorte foi analisado e discutido como os usuários têm percebido
as práticas terapêuticas no serviço. Sendo assim, surgiram outros subtemas vinculados a esta
questão: a valorização do profissional médico, a ênfase na terapêutica medicamentosa e a
importância da abordagem terapêutica sobre os sintomas apresentados pelos usuários. O segundo
tema que emergiu durante a análise foi O CAPS enquanto cenário favorecedor da rede de relações
sociais. Neste, discuti como o espaço do CAPS tem se conformado dentro das ações terapêuticas,
nas relações usuário/serviço e usuário/profissional, a formação do vínculo, e, também, como os
usuários têm percebido e utilizado do CAPS. O último tema apresentado é o que traz a emergência
do Trabalho terapêutico voltado à vida cotidiana do usuário. Nele, foram abordadas as dificuldades e
facilidades dos usuários em enfrentar os desafios da vida cotidiana e como as práticas terapêuticas
do serviço têm se conformado nesta direção. Constatei que a ação cotidiana do serviço acontece em
terreno contraditório, uma vez que foi possível apreender práticas ainda ligadas ao modelo tradicional
da psiquiatria mas, também, ações inovadoras e que vão ao encontro da reforma psiquiátrica e
reabilitação psicossocial. Ao final deste estudo pretendo colaborar nas reflexões sobre o trabalho em
saúde e, também contribuir para a organização dos serviços de saúde mental, a fim de melhorar o
cuidado oferecido aos usuários que passam por uma experiência de sofrimento psíquico.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16042007-171040/
Nº de Classificação: 4437
KLUTHCOVSKY, Fábio Aragão. Avaliação do processo de expansão do Programa Saúde da
Família em um município do sul do Brasil. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio MINTER, USP/UNICENTRO, 2005. 202 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: Este é um estudo de caso com abordagens qualitativa e quantitativa, tendo como objetivo
a descrição do histórico e a avaliação do processo de expansão do PSF em um município do Sul do
Brasil, ocorrido entre dezembro de 2002 e dezembro de 2004. Foi utilizado o referencial Donabedian
para avaliação de estrutura, processo e resultado e posterior comparação, em um estudo tipo before
and after, na evolução da cobertura pelo PSF, calculada pela sistemática do Ministério da Saúde, de
23,85%(dez/2002) para 70%(dez/2004). A discussão dos resultados foi realizada em conjunto com
uma descrição do histórico da expansão de 11 para 33 equipes de saúde da família através de
pesquisa documental onde, mediante análise de conteúdo, se procedeu a identificação de temas
relativos à estrutura, processo e resultado relacionados com o PSF. Em relação à estrutura, foram
comparados recursos financeiros, recursos humanos, instalações físicas, veículos, referência
especializada, exames complementares e gastos com medicamentos. Proporção de organização de
prontuários individuais por famílias, cobertura por consultas médicas e de enfermagem e cobertura de
visitas domiciliares no PSF foram os itens analisados em processo. Para a avaliação de resultado
foram comparadas as taxas de mortalidade infantil, percentual de cobertura de gestantes com mais
que 6 consultas de pré-natal, taxas de incidência de internações no SUS por infecções respiratórias e
doença diarréica em menores de 5 anos. A comparação entre os momentos evidencia um significativo
incremento em todos os itens de estrutura comparados, com destaque para recursos financeiros e
humanos, referência especializada e instalações físicas. Em relação a processo, foi adotada
maciçamente uma sistemática de arquivamento de prontuários individuais por famílias cadastradas,
houve um aumento dos quantitativos de consultas médicas no PSF com redução de consultas de
clínica médica, pediatria e de urgência. Como resultante, na comparação entre os momentos, houve
queda no quantitativo e cobertura de consultas nas especialidades básicas. A cobertura por consultas
de enfermagem aumentou em 160,7% no período de comparação. A cobertura de visitas domiciliares
na sistemática do SISPACTO aumentou em 92,3% entre os momentos analisados, sendo estudada a
variação por categoria profissional. Na avaliação de resultado ocorreu uma piora na cobertura de
gestantes com mais que 6 consultas de pré-natal com redução de 61,6% para 50,0%. Os coeficientes
de internação no SUS por infecção respiratória aguda e por doença diarréica aumentaram em 29,1%
e 15,3%, respectivamente. A mortalidade infantil reduziu em 33,0 %, de 28,8‰ para 19,3‰. A
descrição histórica resgata o período anterior à expansão até o final de 2004, término da análise
deste estudo. A combinação dos dados quantitativos com a descrição histórica permitiu identificar os
elementos facilitadores e dificultadores em um processo de expansão.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16122005-114331/
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Nº de Classificação: 4438
RIBEIRO, Rosa Lúcia Rocha. Enfermagem e famílias de crianças com síndrome nefrótica: novos
elementos e horizontes para o cuidado. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 194 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Semiramis Melani Melo
RESUMO: O objetivo deste estudo é compreender como as crianças com Síndrome Nefrótica estão
sendo cuidadas, buscando identificar novos elementos contextuais e horizontes para reconstruir o
cuidado de enfermagem, tendo como foco a família. Trata-se de um estudo qualitativo com apoio
teórico-metodológico na hermenêutica, fundamentada principalmente em Gadamer e Ricouer. Foi
realizado com famílias de crianças com Síndrome Nefrótica usuárias do Ambulatório de Nefrologia
Pediátrica do Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá.
Para a coleta de dados foram usados o histórico de enfermagem da família, a construção do
genograma e do ecomapa, a análise de documentos e a entrevista. Seis famílias e quatro membros
da equipe do serviço de saúde participaram do estudo, totalizando 42 participantes. Os encontros
aconteceram no hospital ou no domicílio das famílias. Os resultados foram discutidos em quatro
temas: Apresentação das famílias, no qual elas são mostradas por meio das suas biografias, projetos,
personagens e contexto. Elas têm em comum história de perdas, afastamento das origens, morte de
pessoas significativas, separações, paternidades presumidas e outros problemas de saúde além da
doença da criança em foco. Não são famílias 'convencionais' e têm uma grande mobilidade no
espaço geográfico. As condições materiais de existência são sofríveis. Padecem pelas condições
próprias da doença e pela ausência de políticas sociais que dêem suporte ao seu cotidiano. Contam
fatos que aparentemente não têm nenhuma relação com a criança doente, mas que foi entendido
como um 'dar-se a conhecer' da família para que o contexto do cuidado pudesse ser compreendido;
Na trajetória da doença da criança na família, são apresentados os caminhos percorridos desde o
início da doença, o esforço para superar as dificuldades financeiras, as mudanças na vida da família,
o temor das recidivas, a busca por explicações para a sua ocorrência e o orgulho da família em
superar o pior; no cuidado da criança com Síndrome Nefrótica, revelam-se os horizontes dos
cuidadores, familiares e profissionais de saúde, e o cuidado possível a partir dos arranjos da família e
limites da equipe do serviço. Estes expuseram os seus dilemas e limites no enfrentamento do cuidado
à criança e na abordagem da família. Familiares e equipe expressaram a necessidade de uma mútua
interação para compor o produto do amplo diálogo, o cuidado, que deve incluir o conhecimento
técnico-científico, as subjetividades e os horizontes das famílias. Ao final da discussão, faz-se o
exercício da avaliação do cuidado e do serviço de Nefrologia Pediátrica a partir da proposta de
avaliação formativa de Ayres, compreendida como um recurso técnico e político para a reorientação
da racionalidade das práticas de saúde, por meio de um conjunto de procedimentos sistemáticos para
dar visibilidade ao que é feito por referência ao que se pode e/ou se quer fazer em saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-13122005-133156/
Nº de Classificação: 4439
CHAVES, Lucieli Dias Pedreschi. Produção de internações nos hospitais sob gestão municipal
em Ribeirão Preto-SP, 1996-2003. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 144 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANSELMI, Maria Luiza
RESUMO: A municipalização vem transformando a lógica das relações entre usuários, serviços e
gestores e, neste cenário as ações desenvolvidas pela Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria
(DACA) tornam-se cada vez mais relevantes. Os objetivos deste estudo foram: descrever a produção
de internações hospitalares processadas e remuneradas, no período de 1996 a 2003, pela Secretaria
Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP (SMS-RP), nos aspectos físicos e financeiros; identificar os
fatores explicativos para a variação desta produção segundo relato dos sujeitos que produzem e/ou
utilizam as informações sobre internação hospitalar no município de estudo. As bases teóricas da
investigação constituíram-se: das Normas Operacionais Básicas e Normas Operacionais da
Assistência à Saúde com vistas à implementação do Sistema Único de Saúde; o financiamento, o
sistema de informações e gestão das internações hospitalares na esfera local de saúde. Para
desenvolvimento da pesquisa adotou-se uma abordagem descritiva utilizando dados
quantiqualitativos. A população de estudo constituiu-se de todas as internações hospitalares
processadas/pagas pela SMS-RP, através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-
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SUS), para os cinco hospitais (A,B,C,D e E) contratados/conveniados com o SUS, no período de
1996-2003, nas especialidades de clínica médica, cirurgia, obstetrícia e pediatria. As técnicas de
coleta de dados foram a pesquisa documental em banco de dados oficiais da DACA e DATASUS
referente às internações hospitalares e, a realização de entrevista semi estruturada e ilustrada por
uma vinheta. Foram sujeitos do estudo 18 pessoas que no sistema local de saúde, produzem e/ou
utilizam as informações pertinentes às internações hospitalares no município para fins de avaliação,
auditoria, controle e tomada de decisão quanto à distribuição de Autorização de Internação Hospitalar
(AIH) e alocação de recursos financeiros. No período de 1996-2003 foram pagas pela SMS-RP
160.612 internações, totalizando gastos da ordem de R$ 98.154.570,78. Houve, no período, um
incremento de 56% no número de internações e de 156,3% nos recursos financeiros. Nos hospitais B
e C, ambos filantrópicos, as internações cresceram 91,3% e 27,9%, respectivamente, concentrando
cerca de 2/3 das internações do período. O hospital A (privado) mostrou redução de 85,9% no volume
de internações, porém os valores médios de AIH são elevados, indicando que o hospital pode ter se
especializado em procedimentos de alto custo. As internações na especialidade de clínica cirúrgica
cresceram 72,4% e, na clínica médica, 60,7%. Na especialidade de obstetrícia o crescimento de
internações foi de 31,6% e na pediatria de 31,4%. O valor médio de AIH apresentou variação entre os
cinco hospitais, sendo que o menor valor foi de R$ 40,38 na pediatria e o maior, de R$ 6.963,82 na
clínica cirúrgica. Os valores financeiros alocados tiveram um crescimento acentuado em relação a
produção física. Os fatores explicativos apontados pelos entrevistados para a variação na produção
de internações dizem respeito à estrutura demográfica e envelhecimento da população; organização
do sistema local de saúde; incorporação tecnológica, financiamento e atuação do gestor. Os
resultados obtidos indicam a necessidade de organização e sistematização das atividades da DACA
para instrumentalizar o gestor nos aspectos de fiscalização, controle, regulação e avaliação da
produção de internações no âmbito do sistema local de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-21122005-162146/
Nº de Classificação: 4440
IWAMOTO, Helena Hemiko. Recursos humanos de enfermagem na rede hospitalar do município
de Uberaba - Minas Gerais. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 125 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANSELMI, Maria Luiza
RESUMO: A área de enfermagem tem vivenciado algumas problemáticas relativas a recursos
humanos, entre elas: escassez de enfermeiros, insatisfação no trabalho e alta rotatividade nos
serviços. Este estudo descritivo teve como objetivos: descrever a distribuição das diferentes
categorias de trabalhadores de enfermagem segundo variáveis demográficas e de inserção no
emprego na rede hospitalar do município de Uberaba-Minas Gerais; mensurar e descrever a
rotatividade desses trabalhadores. O estudo foi realizado em 11 hospitais, sendo um público, seis
privados e quatro filantrópicos. A população constituiu-se de todos os enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem que, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2003, mantiveram
vínculo empregatício nos hospitais estudados. As variáveis demográficas estudadas foram: sexo e
idade; aquelas de inserção no emprego: regime de contrato, jornada semanal, tempo de trabalho e
rendimento médio. A rotatividade foi verificada aplicando-se indicadores globais: taxas de admissão
(TA) e de desligamento (TD), taxa líquida de substituição (TLS), permanência média no emprego (em
anos); e específicos: tempo mediano de trabalho dos demitentes (em meses) e curva de
sobrevivência no emprego. Os dados foram coletados mês a mês, em fontes secundárias originárias
do cadastro de empregados e folha de pagamento. Durante o ano de 2003 estiveram empregados na
rede hospitalar 1.368 trabalhadores de enfermagem, sendo 805 auxiliares de enfermagem, 417
técnicos de enfermagem e 146 enfermeiros. Essa força de trabalho era composta, majoritariamente,
por mulheres (81,8%), com idade mediana de 38 anos, a maioria cumprindo jornada de trabalho
semanal de 36 horas, sob contrato celetista. Nos hospitais privados e filantrópicos os trabalhadores
eram mais jovens que no público; 70% dos técnicos de enfermagem, 60% dos auxiliares de
enfermagem e 50% dos enfermeiros tinham menos de cinco anos no emprego atual. Os enfermeiros
apresentaram média de rendimentos de 5|-10 SM e os técnicos e auxiliares de enfermagem, de 2|-5
SM. Nos hospitais estudados ocorreram 327 admissões e 276 demissões. As taxas de admissão dos
trabalhadores (31%) foram superiores às de desligamento (26,1%). Os hospitais privados apresentam
as maiores TA (44,3%) e TD (42,1%). A TLS dos trabalhadores foi de 24,3%. O maior nível de TLS
situou-se nos hospitais privados (30,7%). O quadro de trabalhadores da rede hospitalar seria
totalmente renovado em 3,6 anos; nos hospitais privados, isso ocorreria em 2,4 anos enquanto no
público, em 5,3 anos. Todos os enfermeiros seriam substituídos em 4,7 anos e os técnicos e
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auxiliares de enfermagem em, aproximadamente, 3,5 anos. A mediana de tempo de trabalho dos 276
trabalhadores que saíram do emprego foi de 19 meses; para os demitentes do hospital público, esse
tempo foi de 37 meses; nos hospitais privados, de 13 meses, cerca de um ano; pelas curvas de
sobrevivência no emprego dos demitentes, identificou-se maior estabilidade e, por conseqüência,
menor rotatividade para o grupo de trabalhadores do hospital público. De modo geral, a rotatividade
nos hospitais estudados pode ser considerada elevada. Os resultados do estudo trazem contribuições
importantes, tanto à direção dos hospitais e serviços de enfermagem, como ao gestor local com vistas
ao gerenciamento de recursos humanos em enfermagem no município.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-15052006-101523/
Nº de Classificação: 4441
SLOMP, Fátima Martinez. Assistência ao recém-nascido em uma unidade do Programa de
Saúde da Família de Guarapuava-PR. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Convênio MINTER, USP/UNICENTRO, 2005. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo descrever a assistência ao recém-nascido (RN) no período
neonatal, realizada em uma unidade do Programa de Saúde da Família (PSF) do Município de
Guarapuava-PR, com vistas a subsidiar a organização da atenção à saúde da criança no contexto da
família. Trata-se de estudo descritivo, a partir do levantamento de dados registrados em declarações
de nascidos vivos e em prontuários de famílias com bebês nascidos no período de 01/10/2003 a
30/09/2004, num total de 90 RNs. Verificou-se que grande parte dos RN apresentou Apgar 9/10,
nasceu na faixa de normalidade de peso e a termo (acima de 3.000g e de 37 a 41 semanas de
gestação), porém há um número expressivo de RN de baixo peso ao nascer (peso menor que 2.500g)
e prematuros (menos que 36 semanas de gestação). No tocante às mães, mais da metade realizaram
7 ou mais consultas de pré-natal, sendo que uma parcela significativa o fez abaixo do recomendado;
a maioria dos partos foi cesáreo; metade delas tem idade entre 20 e 29 anos, sendo encontrado
número expressivo de gestantes em idade considerada de risco gestacional (16 entre 15 e 19 anos e
14 acima de 35 anos); e grande parte tem nível de escolaridade inferior a 8 anos de estudo.
Constatou-se que a maioria dos RNs recebeu aleitamento materno exclusivo e vacinação completa
no período neonatal e 6 (6,6%) foram hospitalizados por pneumonia. A cobertura vacinal e o
aleitamento materno foram os componentes da assistência materno-infantil que apresentaram melhor
resposta às ações realizadas pela equipe do PSF. Em relação aos atendimentos, tem-se que a
maioria dos RNs foi visitada por Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), no período neonatal
precoce e uma parcela relativamente pequena compareceu à unidade no período neonatal para 8
atendimento pelo médico e/ou pela enfermeira, sendo que esse atendimento está centrado na
demanda espontânea. A partir da descrição da forma de captação da clientela e da verificação dos
atendimentos realizados, foi possível construir um fluxograma de atendimento ao recém-nascido.
Depreendeu-se que o fluxograma representa uma forma adequada de identificar o tipo de demanda,
o atendimento de cada profissional, os procedimentos, encaminhamentos, retornos, assim como as
lacunas. Permitiu, ainda, visualizar o período neonatal esquematicamente, possibilitando contribuir na
organização da assistência ao recém-nascido em unidades de PSF.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16122005-112919/
Nº de Classificação: 4442
AQUINO, Jael Maria de. Estressores no trabalho das enfermeiras em centro cirúrgico:
conseqüências profissionais e pessoais. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 154 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renata Curi
RESUMO: O estresse tem sido um tema bastante discutido, nos últimos anos, pela comunidade
científica. Vários estudos têm apresentado o estresse como causador de doenças, sendo
considerado o "mal do século". O centro cirúrgico é um dos ambientes mais complexos do hospital,
pois concentra os recursos humanos e materiais necessários ao ato cirúrgico e, freqüentemente, as
suas atividades são desenvolvidas em um clima de tensão, pela existência de procedimentos
estressantes geradores de ansiedade, quer pela gravidade dos pacientes, quer pela complexidade
dos atos anestésico e cirúrgico. Nesta pesquisa, estabelecemos os seguintes objetivos: identificar o
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estresse das enfermeiras de centro cirúrgico; identificar os estressores do ambiente de trabalho
dessas enfermeiras; relacionar o estresse das enfermeiras de centro cirúrgico com o prazer e o
sofrimento no trabalho. A amostra foi constituída por 30 enfermeiras que trabalham em sete unidades
de centro cirúrgico de hospitais da cidade de Recife-PE, destes dois são hospitais universitários. Os
dados foram coletados através do Inventário de Estresse para Enfermeiro e de uma entrevista semiestruturada com roteiro. Investigaram-se o estresse e os estressores presentes no cotidiano de
trabalho da enfermeira e sua freqüência. Os resultados deste estudo tiveram por base a amostra de
30 enfermeiras do sexo feminino, com 60% casada sendo que para 66,7% escolheram a enfermagem
como primeira opção no concurso vestibular. Foram identificados os seguintes fatores como
causadores de estresse: falta de material necessário ao trabalho é um fator estressor para 29
(93,7%), falta de recursos humanos, este foi considerado um fator estressor para 23 (73,3%),
trabalhar em instalações físicas inadequadas 22 (73,3 %), trabalhar com pessoas despreparadas 17
(56,7%), prestar assistência a pacientes graves este foi considerado um fator para 14 (46,6%), sentir
desgaste, emocional com o trabalho é considerado um fator estressor para 21 (70,0%), administrar ou
supervisar o trabalho de outras pessoas é um fator estressante para 18 (60%). Além disso, foram
identificados sentimentos em relação ao trabalho, especialmente as comunicações e a maneira como
as informações circulam na sua organização. Esses mostram como as enfermeiras, participantes
dessa pesquisa, apresentam um grau significativo de insatisfação no processo de comunicação.
Também evidenciou-se insatisfação com relação ao salário e a sua experiência profissional. A
estrutura da organização para as participantes desta pesquisa apresentou-se com muita insatisfação.
Da análise do conteúdo expresso pelas enfermeiras, obtiveram-se 4 categorias temáticas: sofrimento
no trabalho da enfermeira de centro cirúrgico; prazer no trabalho da enfermeira de centro cirúrgico,
relacionamento da enfermeira de centro cirúrgico com o paciente, a equipe médica e a equipe de
enfermagem; estratégias de enfrentamento usadas pelas enfermeiras de centro cirúrgico. Conclui-se
que o ambiente de trabalho do centro cirúrgico é estressante em vários aspectos o que afeta o
desempenho profissional e pessoal das enfermeiras.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19102006-154614/
Nº de Classificação: 4443
SANTOS, Lúcia Helena Pereira dos. Estratégias e avaliação no processo ensino-aprendizagem e
a postura do professor na educação profissional em enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Objetivamos levantar a opinião de alunos e professores sobre o significado de ser bom e
mau professor; as estratégias de ensino e os critérios de avaliação utilizados nas aulas. Trabalhamos
um estudo qualitativo usando a metodologia participativa mediada pela Pesquisa-Ação. Investigamos
47 sujeitos (12 professores e 35 alunos) da educação profissional de nível técnico em enfermagem,
de uma instituição mineira. Os dados foram obtidos por meio de questionário e da observação
participante. Após categorização efetuou-se a análise dos dados. A maioria dos educadores
entrevistados referiu que bom professor é aquele que é aberto, responsável, facilitador, entre outros.
E o mau professor, assume postura autoritária e adialógica. Já os alunos evidenciaram ser bom
professor aquele que domina e sabe passar conteúdo e para o mau professor, o inverso. Professores
e alunos destacaram a aula expositiva, como a técnica mais utilizada em sala de aula e os alunos
evidenciaram uso excessivo de retroprojetor para esse tipo de aula. Quanto ao processo de avaliação
os professores demonstraram preocupação em contemplar várias modalidades avaliativas, e os
alunos destacaram provas, trabalhos individuais e em grupo como as técnicas mais utilizadas. Sobre
as dificuldades enfrentadas na sala de aula, os professores mencionaram o desinteresse, e os alunos
enfatizaram a desmotivação nas aulas. A respeito do ensino à distância, professores e alunos
revelaram conhecimento sobre essa modalidade de ensino. Os alunos revelaram necessidade de
maior motivação na vida dos professores e no processo ensino-aprendizagem. Os resultados finais
foram compartilhados com alunos e professores, explicitando que isso representaria o lançamento de
uma semente, necessitando maior investimento na área, sobremaneira às complexas questões que
se atrelam o processo ensino-aprendizagem e a relação professor-aluno.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16122005-111433/
Nº de Classificação: 4444
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TONINI, Nelsi Salete. O planejamento em saúde mental no contexto da reforma psiquiátrica: um
estudo dos municípios da região oeste do Paraná. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 236 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objetivo investigar o planejamento das
ações de saúde mental no contexto da reforma psiquiátrica, bem como conhecer a compreensão dos
gestores municipais de saúde acerca desse processo. Utilizamos como referencial teórico, para
embasar este estudo, o Planejamento Estratégico Situacional proposto por Carlos Matus e os
pressupostos da Reforma psiquiátrica. O estudo foi desenvolvido em nove municípios da região
Oeste do Paraná. A coleta de dados deu-se por meio da análise documental dos Planos Municipais
de Saúde e também pela realização da entrevista semi-estruturada com gestores municipais. O
trabalho de campo foi realizado no período de julho a dezembro de 2004. Para discutirmos os dados
referentes à análise documental utilizamos os momentos do Planejamento Estratégico Situacional e
para organização e análise dos dados obtidos nas entrevistas utilizamos como técnica o Discurso do
Sujeito Coletivo proposto por Lefèvre & Lefèvre. Construímos quinze Discursos do Sujeito Coletivo
com fragmentos dos discursos individuais e nestes foram identificados treze temas geradores de
significações. Em relação ao entendimento dos sujeitos sobre a reforma psiquiátrica percebemos que
o consenso é de uma sociedade mais juñta para`estes indivíduos, quando apontam a humanização e
a reintegração social como positividade da proposta da reforma. Quanto ao planejamento em saúde
mental, percebemos que existem muitas dificuldades no sentido de sua utilização como ferramenta
para a constituição e a consolidação de uma rede de atenção aos familiares e indivíduos portadores
de transtornos psíquicos. No entanto, resgatamos na fala dos gestores os esforços e iniciativas que
revelam um pensar estratégico no interior deste processo.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-02062006-121608/
Nº de Classificação: 4445
OTERO, Liudmila Miyar. Implementação e avaliação de atendimento ao paciente diabético
utilizando o protocolo Staged Diabetes Management. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2005. 207 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Trata-se de um estudo quase-experimental, prospectivo, comparativo, do tipo antes e
depois, realizado no Centro Educativo de Enfermagem para Adultos e Idosos. Objetivo geral: avaliar o
impacto do Protocolo Staged Diabetes Management no controle metabólico dos pacientes diabéticos
do Centro Educativo de Enfermagem para Adultos e Idosos da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo. Objetivos específicos: caracterizar a população do estudo,
segundo variáveis sociodemográficas - sexo e idade - e clínicas - tipo de diabetes, tempo de
diagnóstico e co-morbidade -; descrever a evolução do tratamento e dos sinais e sintomas dos
pacientes estudados; descrever e comparar, o índice de massa corporal (IMC), perfil glicêmico,
lipídico e da pressão arterial dos pacientes diabéticos, antes e depois da implementação do Protocolo
SDM; avaliar o conhecimento dos pacientes diabéticos acerca de sua doença, antes e depois da
implementação do Protocolo SDM e descrever a satisfação dos pacientes, depois da implementação
do Protocolo SDM. A população foi constituída por 54 pacientes diabéticos do tipo 1 e do tipo 2, que
atenderam aos critérios de inclusão e exclusão, de agosto de 2003 a abril de 2005. Para a coleta de
dados, foram utilizados formulários, questionários, fichas de registros e exames laboratoriais, em três
pontos denominados P0 — inicio do estudo; P6 - seis meses após o início do estudo, e P12 - o final
do estudo. Na análise dos dados, utilizou-se o programa estatístico SPSS-11.5. Para a apresentação
dos dados, os pacientes foram subdivididos em dois grupos G1 e G2. No grupo G1, foram alocados
os pacientes diabéticos que encontravam-se no P0 em bom controle metabólico para cada um dos
parâmetros clínicos, e no G2 os que estavam fora dos valores considerados como bom controle
metabólico. Os resultados mostraram que a população do estudo caracterizou-se por pacientes
adultos e idosos, com idade entre 29 e 78 anos, com mediana de 60 anos; com predomínio do sexo
feminino, 74,1%. Quanto ao tipo de diabetes, a maioria, 96,3% é do tipo 2; o tempo de diagnóstico
cuja mediana foi de 6,0, as co-morbidades mais freqüentes foram hipertensão, obesidade,
dislipidemia e problemas vasculares. Quanto ao IMC, observou-se uma redução que não foi
significativa para os grupos G1IMC e G2IMC. No que se refere a Hemoglobina A1c, houve redução
significativa no G2HbA1c (p»0) de 1%, sendo que a redução foi de 8,8±1,2% para 7,8 ±1,1%. No G1,
em relação ao perfil lipídico, houve aumento significativo do LDL (p»0) de 88,3±19,9 mg/dl para
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111,4±24,4 mg/dl, e redução significativa do HDL (p»0), de 56,2±10,9 mg/dl para 44,4±9,2 mg/dl.
Quanto ao colesterol total e os triglicerídeos, não houve diferença significativa. No grupo G2, houve
redução significativa do colesterol total (p»0) de 229,9±20,2 mg/dl para 207,9±48,3 mg/dl e aumento
significativo do HDL (p»0) de 34,5±2,3 mg/dl para 41,0±14,5 mg/dl. Não houve diferença significativa
para os triglicerídeos. No que se refere à pressão arterial sistólica, no G1PAS, não houve diferença
significativa. No G2PAS, houve redução significativa (p»0) de 146,0±8,8 mmHg para 128,8±9,9
mmHg. Quanto à pressão arterial diastólica, no G1PAD, não houve diferença significativa. No
G2PAD, houve redução significativa (p»0) de 89,5±7,6 mmHg para 72,2±6,5 mmHg. Quanto ao
conhecimento dos pacientes acerca dos cuidados para o controle metabólico, houve aumento
significativo (p»0), com destaque para os tópicos referentes a diabetes mellitus: conceito,
fisiopatologia e tratamento; atividade física e alimentação. Conclui-se que a implementação de um
atendimento ao paciente diabético por equipe multiprofissional, contribuiu para melhorar o seu
controle metabólico e a satisfação dos pacientes.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06022006-084419/
Nº de Classificação: 4446
MATSUBARA, Tatiana Camila. Crise familiar e transplante de medula óssea: evidências para
assistência de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa que utilizou a revisão integrativa da literatura que objetivou as
possíveis intervenções de enfermagem para os familiares de clientes transplantados de medula
óssea. Realizou-se a busca de artigos e teses nas bases de dados eletrônicas Lilacs e Medline
(período de 01/01/1990 a 05/05/2005), utilizando-se as palavras: "bmt" e "family" e "bone marrow
transplantation" e "family" respectivamente. Foram identificadas duas publicações no Lilacs, sendo
que apenas uma foi pertinente ao tema proposto e 807 publicações no Medline, das quais apenas 24
abordavam o tema proposto, a amostra foi constituída por 25 publicações. Para análise dos artigos
utilizou-se um instrumento para identificação das características dos artigos, níveis de evidências,
delineamento da pesquisa, características da crise familiar, fatores que influenciam a habilidade das
famílias para enfrentar e se adaptar a uma crise e, por fim, intervenções de enfermagem propostas.
Foi utilizado o modelo de crise proposto por Hill e Hansen que classifica a crise em quatro categorias:
características do evento, ameaças percebidas, avaliação dos recursos da família e experiência
passada em crises. Os resultados mostraram que 96% dos artigos foram obtidos do Medline, sendo
que 12 (48%) artigos foram desenvolvidos por enfermeiros e os demais por outros profissionais. Em
relação ao tipo de revista, 36% dos artigos foram publicados em periódicos específicos de
enfermagem, sendo que 72% provém dos EUA, 16% da Grécia, Canadá, Polônia e Brasil
(distribuídos igualmente) e 12% não foi possível identificar a procedência. As evidências clínicas
variaram entre os níveis 4(64%), 5 (4%) e 6 (28%), e mostraram a importância da comunicação
efetiva e clara entre os membros familiares, equipe e paciente para minimizar a ansiedade e
depressão; que os tipos específicos de família, suas características, coesão, poucos conflitos,
orientações culturais e intelectuais e ênfase religiosa promovem maior suporte emocional aos
mesmos e que os grupos de apoio e redes de apoio minimizam a ansiedade, angústia e a depressão
vivenciada pelo paciente e sua família. Quanto às intervenções percebe-se que a maioria está voltada
para os aspectos psicológicos e sociais, sendo relevantes a ação do enfermeiro nas propostas de
estratégias de enfrentamento para o familiar e o paciente frente às diversas fases do TMO. As
intervenções propostas na literatura vão ao encontro das sugeridas pela NIC para os diagnósticos de
enfermagem "processos familiares interrompidos e enfrentamento familiar comprometido"; em
especial o suporte emocional (64%), suporte familiar (36%), redução da ansiedade (28%), grupo de
apoio ( ? ), melhora do enfrentamento ( ? ) e assistência quanto aos recursos financeiros (24%).
Apreende-se que outras intervenções sugeridas pela NIC poderão ser desenvolvidas pelos
enfermeiros.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08032006-160206/
Nº de Classificação: 4447
SIMPIONATO, Érica. A enfermagem familiar na promoção da saúde de famílias de crianças com
insuficiência renal crônica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2005. 137 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Semiramis Melani Melo
RESUMO: O objetivo deste trabalho é compreender a vivência das famílias de crianças com
insuficiência renal crônica submetidas à diálise peritoneal, a fim de subsidiar os cuidados de
enfermagem, levando em conta a qualidade de vida e a promoção da saúde da família. O referencial
teórico fundamenta-se em Enfermagem Familiar na Promoção da Saúde. Os sujeitos deste estudo
foram famílias de crianças com insuficiência renal crônica em diálise peritoneal. Os dados foram
coletados por meio de entrevista em profundidade, leitura de prontuários e através da construção do
genograma e ecomapa. Participaram 4 famílias, totalizando 13 membros. A Promoção da Saúde nas
famílias consiste em um processo que tem início com a avaliação da família, através de um
levantamento de dados. O Suporte Social e a Rede Social com os quais as famílias mantêm contato
não têm suprido todas as necessidades de apoios. A Comunicação da equipe de saúde com a família
tem sido controladora leve e pesada e a da família é identificada por ser controladora e pequena. A
doença afeta os papéis de pais, filhos e irmãos e a troca de papéis é comum nestas famílias. Após a
experiência da doença e da terapêutica em seu cotidiano, as famílias relatam a mudança de
significado em suas vidas. Devemos considerar no cuidado a criança doente, os membros da família,
a unidade familiar e o contexto em que está inserida. O plano de intervenção para a Promoção da
Saúde deve ser realizado com a família, em um diálogo permanente com os membros, procurando
contribuir para o seu desenvolvimento.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17022006-175912/
Nº de Classificação: 4448
TATSCH, Cristiane Patrícia Azevedo. Saúde do trabalhador: buscando novas possibilidades de
atuação da enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GELBCKE, Francine Lima
RESUMO: Este estudo teve como objetivo refletir sobre a atuação da enfermagem no cuidado em
situações de agravos à saúde do trabalhador, assim como promover um processo reflexivo que
instrumentalize o trabalhador para um reposicionamento frente às vulnerabilidades e cargas de
trabalho vivenciadas. Foi realizado no município de Santa Cruz do Sul, através da Unidade de
Referência em Saúde do trabalhador. Trata-se de um estudo baseado na modalidade ConvergenteAssistencial, onde o referencial teórico buscou subsidiar o tema escolhido com suporte acerca do
processo de trabalho, as cargas de trabalho e o processo de desgaste e, finalmente, os agravos mais
comuns relacionados ao trabalhador. Os passos da metodologia foram desenvolvidos em três
momentos distintos através da consulta de enfermagem, visitas domiciliares e de uma oficina
educativa-participativa. Inicialmente realizei a pré-análise dos dados das visitas domiciliares e da
oficina, através da leitura dos mesmos e um primeiro agrupamento por temas. A seguir, o conteúdo
foi submetido a um olhar mais aprofundado, orientado pelo referencial teórico, formando então as
categorias representativas do estudo, considerando o tema e objetivos propostos. As categorias e
sub-categorias foram definidas a partir do referencial teórico e das falas dos trabalhadores, obtidas
nos dois momentos mais importantes deste estudo, ou seja, nas visitas domiciliares e na oficina
educativa-participativa. Foram definidas as seguintes categorias de análise: cargas de trabalho e
processo de desgaste, sentimentos e significados do adoecimento/afastamento do trabalho e uma
reflexão crítica sobre possibilidades e limites da aplicação desta proposta para a atuação do
profissional enfermeiro no contexto da saúde do trabalhador.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0517.pdf
Nº de Classificação: 4449
PELZER, Marlene Teda. Assistência cuidativa humanística de enfermagem para familiares
cuidadores de idosos com doença de Alzheimer a partir de um grupo de ajuda mútua.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 130 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
LUNARDI, Valéria Lerch
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RESUMO: O desenvolvimento de uma assistência cuidativa de enfermagem para família cuidadora
de idoso com doença de Alzheimer baseada nas concepções da teoria humanística de Paterson e
Zderad (1979) e nos princípios vitais de saúde usuários centrados de Merhy (1997) foi o objeto da
presente tese. A metodologia adotada para o estudo da referida assistência cuidativa recaiu sobre a
modalidade de Pesquisa Convergente-Assistencial que propicia o desenvolvimento concomitante do
estudo do objeto, neste caso a assistência de enfermagem, com execução experimental dessa
mesma assistência. Essa assistência concebida como uma tecnologia leve de cuidado de saúde
preconizado por Merhy, constituiu-se desde a formação do Grupo de Ajuda Mútua como ação da
enfermagem, até o desenvolvimento de ações cuidativas no interior do Grupo durante seus encontros
periódicos quinzenais, ao atendimento domiciliário, à consulta individual de enfermagem, ao
atendimento emergencial telefônico, ao encaminhamento a outros serviços ou setores, entre outros.
No desenvolvimento da tecnologia cuidativa os princípios vitais de um serviço de saúde usuáriocentrado foram observados: acesso, acolhimento, vínculo e encontro de subjetividades e
autonomização. Enquanto prática cuidativa de enfermagem guiada pela teoria humanística
contemplou orientações metodológicas, como desenvolvimento do meu autoconhecimento como
enfermeira para praticar o atendimento nesta circunstância específica; desenvolvimento do
conhecimento intuitivo do cuidador, buscando bases técnico-científicas para a compreensão das suas
necessidades de cuidado e saúde com vistas a um melhor viver. Na assistência cuidativa de
enfermagem ao familiar cuidador de idoso com doença de Alzheimer emergiram os seguintes temas:
a) o estudo da assistência: uma construção convergente-assistencial e b) o processo de cuidado com
orientação humanística e usuário centrado, ramificando-se em b1) a minha preparação como
enfermeira para vir a conhecer a família cuidadora em sua situação particular; b2) a enfermeira
respondendo às necessidades da família cuidadora: partilhando habilidades cuidativas; b3)
instrumentalizando familiares acerca da doença de Alzheimer e b4) a assistência cuidativa grupal
como um potenciador de prática cidadã. A continuidade do funcionamento do Grupo de Ajuda Mútua,
dentre outros, constituiu-se não só em instância de assistência mais imediata de vida e saúde, mas
também de um espaço de desenvolvimento pessoal e fortalecimento enquanto grupo para o
encaminhamento de reivindicações e lutas políticas que façam valer os direitos de cidadania tanto
dos portadores quanto dos seus familiares.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=24036
Nº de Classificação: 4450
ROCHA, Patrícia Kuerten. Brinquedo terapêutico e crianças institucionalizadas vítimas de
violência: propondo um modelo de cuidado de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: A violência infantil destaca-se por seu índice alarmante de ocorrências. As conseqüências
deste ato podem ser agudas ou crônicas. Com isto, percebe-se a necessidade da ampliação do
conhecimento teórico-metodológico que auxilie os profissionais de enfermagem no cuidado com
crianças vítimas de violência. Neste contexto, a Enfermagem pode dispor de um instrumento de
cuidado que é essencial para o cuidado com crianças vitimizadas: o brinquedo terapêutico. Assim,
decidiu-se realizar uma pesquisa envolvendo o brinquedo terapêutico com crianças vítimas de
violência institucionalizadas (abuso sexual e ou abuso físico e ou negligência). O brinquedo
terapêutico, com cunho cuidativo, terá uma conotação de brinquedo não diretivo que dá à criança a
liberdade de expressar-se verbal e não verbalmente, proporcionando as mesmas um meio confortável
de contarem seus medos e preocupações, ajudando ao mesmo tempo, a enfermeira a perceber suas
necessidades e sentimentos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal
de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil. Trata-se de uma Pesquisa Convergente Assistencial (PCA),
de abordagem qualitativa, desenvolvida com quatro crianças entre nove e onze anos, residentes em
instituições diferentes. O acolhimento a estas crianças deu-se através do brinquedo terapêutico,
utilizado pela enfermeira/pesquisadora no âmbito do cuidado as crianças e promoção de cuidados
adequados. Os objetivos deste estudo consistiram em elaborar um modelo de cuidado de
Enfermagem as crianças vítimas de violência residentes em Casas Lares, utilizando o brinquedo
terapêutico e avaliar a contribuição do brinquedo terapêutico em um modelo de cuidado de
enfermagem.Com o desenvolver da metodologia proposta obtivemos uma série de resultados
positivos com as crianças, as mesmas com o passar das sessões de brinquedo terapêutico
conseguiram expressar seus sentimentos, medos, angústias, falar de seu mundo real e imaginal,
entre outros. Assim, os resultados evidenciaram que a metodologia desenvolvida é adequada para a
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aplicação deste modo de cuidar nesta situação, e que, além de um cuidado imediato poderemos
incentivar a promoção da saúde, através do cunho educativo e de estratégias de cuidado em longo
prazo.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br//pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=25709
Nº de Classificação: 4451
WINK, Solange. Um processo de despertar o poder de agenciar o autocuidado em clientes com
dor crônica na perspectiva oriental de saúde: uma pesquisa cuidado em enfermagem.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 246 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARTANA, Maria do Horto Fontoura
RESUMO: O objetivo desta Pesquisa-Cuidado foi o de despertar o poder para o autocuidado (selfcare agency) em clientes com dor crônica, através de experiências vivenciadas em um processo de
cuidar desenvolvido individualmente e em grupo. O referencial teórico-metodológico foi fundamentado
em Orem, Neves e na Medicina Tradicional Chinesa (MTC). Empregou-se uma tecnologia de cuidado
que englobou a habilidade de focalização, a acupuntura, o auto-registro em Diário e a habilidade e
competência da enfermeira pesquisadora (nursing agency). Na abordagem da MTC a dor é percebida
como uma obstrução ao livre fluxo da energia vital pelo corpo e tem como uma de suas causas os
sentimentos. Foram cuidadas cinco mulheres, com faixa etária entre 40 e 50 anos, com casamento
estável, com queixa de dor crônica há mais de um ano e que aceitaram o desafio de buscar uma
forma diferente de cuidar da dor. Os dados da pesquisa se constituem de expressões verbais e
escritas que foram produzidas nos encontros vivenciais individuais e de grupo e os registros no
Diário. A análise dos dados teve como objetivo identificar a intensidade da dor e descrever
qualitativamente os sentimentos expressos e a estrutura cognitiva referente à saúde que é indicativo
do poder do cliente de agenciar o autocuidado. Também foram analisadas as expressões da
enfermeira pesquisadora referente ao processo de cuidar. Quatro participantes referiram diminuição
na intensidade da dor, expressa na Escala numérica visual, entre o primeiro e o último encontro.
Observou-se inicialmente uma relação entre níveis quantitativos de dor e a percepção de sentimentos
desagradáveis. À medida que houve diminuição nos níveis de dor notou-se uma modificação no
padrão de sentimentos expressos, o que evidenciou uma relação entre estrutura cognitiva, poder de
agenciar o autocuidado e dor. O processo de cuidar revelou categorias que englobam aspectos éticos
e espirituais, vivenciais e práticos da tecnologia de cuidado aplicada e permitiu a avaliação do poder
da enfermeira de agenciar o autocuidado. O trabalho foi desenvolvido em 16 encontros de grupo e
em 16 a 32 encontros individuais por participante, ao longo de um período de cinco meses, de junho
a outubro de 2005. Os dados obtidos através dos encontros grupais, individuais, Diários e notas de
campo foram analisados. Serviram como fonte de pesquisa os dados relativos a uma reunião de
grupo a cada três realizadas, totalizando seis reuniões e os dados dos encontros individuais e Diários
em datas coincidentes com as reuniões de grupo. A complexidade e a profundidade do trabalho
desenvolvido demonstraram a necessidade da (o) enfermeira (o) ser um especialista na tecnologia de
cuidado proposta e na relação interpessoal para adesão a uma prática que envolva comprometimento
com a perspectiva de cuidado aqui apresentada.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0500.pdf
Nº de Classificação: 4452
GASPERI, Patricia de. Enfermagem promovendo a saúde no cuidado a pessoas que vivenciam
cirurgia cardíaca. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2005. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RADÜNZ, Vera
RESUMO: As Doenças Cardíacas vêm crescendo de forma assustadora nos últimos anos.
Atualmente, apresentam-se entre as principais causas de mortalidade no Brasil. Entre as diversas
formas de tratamento, sendo elas intervenções não-invasivas e invasivas, temos a realização da
Cirurgia Cardíaca. A cirurgia é uma situação angustiante e única na vida do paciente e seus
familiares. É evidente a forte relação existente entre a cirurgia cardíaca e o desgaste emocional do
paciente e seus familiares, bem como a necessidade de envolvimento das pessoas que vivenciam
este processo para que a recuperação e a reabilitação se dêem de forma efetiva. Entendo que cabe a
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nós, enfermeiros, auxiliar estas pessoas a compreenderem a situação pela qual estão passando e
ajudá-las a entender que também são responsáveis pela sua saúde. Assim, a realização deste
trabalho teve como objetivo principal refletir sobre os cuidados de enfermagem para a promoção da
saúde das pessoas que se submeteram à cirurgia cardíaca e seus familiares, a partir do Modelo
McGill de Enfermagem, cujo enfoque é a Promoção de Saúde, e do Modelo de Cuidado de Carraro.
Para atingir os objetivos traçados, optei por desenvolver uma prática cuidativa-educativa com as
pessoas que se submeteram à cirurgia cardíaca e seus familiares. Este trabalho foi desenvolvido
durante o mês de novembro de 2004 em um hospital de referência da região central do Rio Grande
do Sul. Ao final deste trabalho, compreendi que o processo de cuidar e educar gerou frutos
gratificantes. Entre eles posso citar o despertar do interesse das pessoas com as quais trabalhei, na
busca da promoção de sua saúde. Acredito, também, que a presença de uma pessoa disposta a
conversar, trocar experiências e conhecimento ajudou estas pessoas a vivenciar o momento de
cirurgia cardíaca com mais serenidade e de forma mais participativa e consciente.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0501.pdf
Nº de Classificação: 4453
FLÔR, Rita de Cássia. Exposição ocupacional à radiação ionizante em ambiente hospitalar.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2005. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso
RESUMO: O trabalhador de saúde encontra-se exposto a diversas cargas de trabalho no ambiente
hospitalar, entre elas a carga física de radiação ionizante, objeto deste estudo, o qual foi realizado em
um hospital público de Santa Catarina, em uma abordagem qualitativa. O objetivo deste estudo foi
analisar o processo de trabalho com trabalhadores expostos à radiação ionizante na Unidade de
Terapia intensiva (UTI) neonatal e geral, no centro cirúrgico e no setor de diagnose complementar,
assim como construir com os trabalhadores medidas de radioproteção de acordo com o contexto de
trabalho encontrado. O referencial teórico está composto pela teoria do processo de trabalho aplicado
à saúde, a qual dá sustentação ao estudo do trabalho com radiação ionizante e suas cargas de
trabalho e ao processo saúde doença no uso das radiações ionizantes na saúde. A metodologia
fundamentou-se nos pressupostos do Modelo Operário Italiano (MOI), ou seja, a valorização da
experiência e subjetividade dos trabalhadores, a validação consensual das informações, a formação
dos grupos homogêneos e a não delegação da produção do conhecimento. Seguindo esses
pressupostos foram constituídos quatro grupos homogêneos, perfazendo o total de 32 participantes
que responderam a uma entrevista coletiva, seguida de análise documental e de monitoração das
áreas estudadas. Os resultados mostraram que os profissionais de saúde dos setores pesquisados
expõem-se às radiações ionizantes, devido, principalmente, às condições dos clientes que
necessitam de avaliação constante da função respiratória mediante exames radiológicos nos leitos,
assim como pela assistência em determinados procedimentos, como instrumentar e auxiliar em
cirurgias ortopédica e urológica guiada por equipamentos emissores de radiação, bem como pela falta
de conhecimento no que tange à radioproteção. Diante dessas constatações foram validadas pelos
grupos homogêneos medidas de prevenção a essas exposições de modo a minimizar possíveis
efeitos biológicos das radiações ionizantes. Assim foram sugeridos: colocação de biombos de
chumbo na UTI geral, no centro cirúrgico e na UTI neonatal; implantação de programa de educação
permanente com temas relativos à radioproteção; controle ocupacional semestral como preceitua a
legislação para os profissionais expostos à radiação ionizante; contratação de um profissional físico
nuclear para tratar dos assuntos referentes à radioproteção na instituição; monitoração individual dos
trabalhadores do centro cirúrgico; rodízio com as equipes de cirurgias ortopédicas e urológicas e, por
fim, que seja avaliada, periodicamente, a necessidade dos exames radiológicos nos leitos, em
conjunto com os trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente nessa exposição.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4454
GRÜDTNER, Dalva Irany. Violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente: reflexões
sobre o cuidado de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2005. 208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
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RESUMO: Esta tese é resultado de um estudo de natureza qualitativa, do tipo exploratório, que teve
por objetivo Refletir sobre o cuidado das enfermeiras diante do fenômeno de violência intrafamiliar
contra a criança e o adolescente, buscando saber se suas interações/ações são permeadas pelo
cuidado amoroso. O referencial utilizado para sustentar o estudo constitui-se de uma tessitura literária
sobre o Interacionismo Simbólico, a Violência, mais especificamente a Intrafamiliar, o Amor e o
Cuidado. Os dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas junto a 11 enfermeiras
atuantes em serviços de saúde pública, hospitalares e em órgãos de proteção a esse segmento da
sociedade. Tratando-se de uma investigação com seres humanos, o projeto foi apreciado e aprovado
pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina, e a identidade das enfermeiras
participantes foi preservada sob codinomes de pássaros. As entrevistas foram gravadas, transcritas,
sistematizadas e analisadas, seguindo o caminho da análise de dados qualitativos proposto por
Minayo. Neste exercício analítico, os fios das falas das enfermeiras, ou seja, os dados, formaram uma
trama composta por três grandes categorias: Reconhecendo o Fenômeno e a Família,
Interagindo/agindo Frente ao Fenômeno e Sentindo Frente ao Fenômeno, as quais se desdobraram
em subcategorias. Ao serem decompostos, compreendidos e interpretados, os fios das falas
formaram uma tessitura mostrando que as enfermeiras cuidam frente ao fenômeno da violência
intrafamiliar contra criança e adolescente, e que elas cuidam com amor. Este estudo apresenta como
contribuições: a possibilidade de re-conhecimentos e re-formulações, para as próprias enfermeiras do
estudo, quanto à visão de que o amor está contido no cuidado de Enfermagem; seus resultados
configuram um corpo de conhecimentos disponibilizado a outras tantas enfermeiras que, em seu diaa-dia, se deparam com a real violência; podem também subsidiar o repensar das políticas públicas de
saúde, quer seja no que concerne a prevenir o fenômeno, preservar e cuidar das vítimas, quer seja
em promover a saúde; eles apontam a premência de que esta temática seja incluída nos currículos
dos cursos, não apenas de Enfermagem, mas de todos aqueles cujos profissionais possam vir a atuar
frente ao fenômeno da violência intrafamiliar contra a criança e o adolescente. Ao trazerem
visibilidade ao cuidado amoroso diante desse fenômeno, os resultados da tese certamente trarão
benefícios intangíveis para as próprias vítimas, suas famílias, profissionais e à sociedade em geral, a
partir da visão de que o amor é componente indispensável ao viver humano. Enfim, esta pesquisa
confirma a tese que a originou: As enfermeiras cuidam diante do fenômeno de violência intrafamiliar
contra a criança e o adolescente. Ela atingiu e superou seu objetivo inicial, chegando à configuração
de um Modelo Amoroso de Cuidar em Enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0494.pdf
Nº de Classificação: 4455
VELAME, Mércia Alves da Silva. O sentido existencial da enfermeira diante do potencial doador
de órgãos. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 257 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTA ROSA, Darci de Oliveira
RESUMO: O Existencialismo é uma doutrina filosófica fundamentada na afirmativa universal de que a
existência precede e essência. Diante do meu intento em indagar sobre o sentido existencial da
enfermeira diante do potencial doador de órgãos, por se tratar de uma condição que envolve
intersubjetividade e por ser um fenômeno só possível de ser captado através da percepção do sujeito,
optei pela pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica. Este estudo teve como propósito
compreender o fenômeno o sentido existencial da enfermeira, através da utilização do método
qualitativo. Minha questão de pesquisa foi: Qual o sentido existencial da enfermeira ao cuidar do
potencial doador de órgãos em morte encefálica? Coletei as informações através da entrevista
fenomenológica com análise compreensiva. O foco da atenção voltou-se para a compreensão do
objeto estudado através das experiências vividas pelos sujeitos, quando a subjetividade se
sobrepunha à objetividade. As entrevistas foram realizadas em encontros individuais com as
enfermeiras, em um local reservado e silencioso, nas dependências da Central de Notificação
Captação e Distribuição de Órgãos do Estado da Bahia, horário estabelecido de acordo com a
conveniência de cada entrevistada. Para apreensão das declarações ingênuas dos sujeitos, realizei a
seguinte questão norteadora: Para você, como é cuidar do potencial doador de órgãos? Os
significados foram analisados pelos fundamentos filosóficos da Análise Existencial de Viktor Frankl.
Para obtenção dos significados, utilizei a análise ideográfica, das declarações ingênuas, por
considerar a possibilidade de ir além dos limites das descrições e penetrar nos fenômenos, mesmo
que se apresentem, através de veiculações diferentes ou ocultas. Do processo de análise emergiram
as seguintes Categorias: Desvelando o Ser enfermeira e as ações desenvolvidas junto à família do
potencial doador; Responsabilizando-se pela concretude de cuidar no processo de doação de órgãos;
Vivenciando a Tríade Trágica e Revelando o sentido existencial da enfermeira ao cuidar do potencial
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doador. Considerações finais: Ao construir esta dissertação não foi meu propósito realizar um
trabalho conclusivo desde quando, o caminho metodológico que segui para desvelar o fenômeno
sentido existencial, não permite chegar a nenhuma conclusão. Este estudo possibilitou a revelação de
apenas uma das faces do fenômeno, diante da minha visão de mundo. Tive intenção de desvelar o
Ser e o sentir da enfermeira que cuida sabendo-se humana, deixando-se envolver com-o-outro,
permitindo-se ser-com-o-outro, ser para-o-outro e ser-no-mundo, profissional e humana, sem perder
sua identidade, mas mantendo-se acima de tudo, como profissional humano que cuida de seres
humanos. Foi possível revelar os profissionais, as instituições que possuem em seus quadros
enfermeiras e os órgãos formadores, como um ponto de partida para reflexões. Este caminhar se
revelou de grande importância para minha vida, tanto no aspecto pessoal quanto no profissional,
transformando o meu Ser durante o processo de compreender o cuidar, na enfermeira que cuida da
morte, do morrer, da doação de órgãos, dos comportamentos das famílias de doadores, de
receptores e do processo de transplante de órgãos na perspectiva humanista, personalista e
existencial.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4456
GUIMARÃES, Angélica Lima. Triagem avançada em emergência: competências
enfermeira(o). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicelia Dumêt

da(o)

RESUMO: Esta investigação se constitui no estudo das competências da enfermeira, em um serviço
de Triagem Avançada numa unidade de Emergência. Para isto, busca identificar as competências
necessárias para as enfermeiras que realizam Triagem Avançada em Serviço de Emergência.
Consiste num estudo descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como sujeitos as enfermeiras que
atuam no Serviço de Triagem na Emergência de um hospital privado na cidade de Salvador-Ba. A Os
dados foram levantados através de entrevista semi-estruturada junto aos sujeitos da pesquisa, após o
consentimento informado. A análise dos dados evidenciou quatro categorias relacionadas ao objeto
de estudo: Triagem Avançada como um processo de distribuição de pacientes de acordo com suas
necessidades; Triagem Avançada como indicador de qualidade no atendimento ao paciente;
Competência na Triagem Avançada como um saber agir e reagir com pertinência; identificando as
Competências necessárias na realização da Triagem Avançada numa Unidade de emergência. Os
resultados apontaram para o entendimento da Triagem Avançada como sendo a identificação, por
parte do profissional, da priorização do atendimento ao cliente e o entendimento da Competência
para a atuar na Triagem Avançada como o conjunto de conhecimentos e habilidades adquiridos ao
longo da vida profissional utilizados na prática. Apontaram, também, a necessidade de
aprofundamento de estudos para o desenvolvimento de competências necessárias aos profissionais
que atuam nesse espaço de trabalho nas instituições de saúde do país.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4457
SOUZA, Andréa dos Santos. O cuidado com idosos hipertensos: representações sociais de
familiares. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2005. 222 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Maria do Rosário de
RESUMO: Este é um estudo de ordem quantitativa e qualitativa fundamentado na Teoria das
Representações Sociais, envolvendo multimétodos de coleta dos dados, objetivando: apreender as
Representações Sociais elaboradas por familiares sobre o cuidado prestado a idosos hipertensos;
identificar os cuidados implementados pelos cuidadores; conhecer as dificuldades encontradas para a
realização dos cuidados; e verificar que percepção os cuidadores têm acerca dos cuidados
implementados. Este estudo foi desenvolvido nos domicílios de familiares cuidadores de idosos
hipertensos residentes em um bairro periférico da cidade de Jequié - Bahia, no período de abril a
junho de 2004. Participaram desta pesquisa cem familiares cuidadores principais de idosos
hipertensos, mediante o Teste de Associação Livre de Palavras. Trinta deles discorreram acerca de
seu processo de cuidar. As palavras evocadas foram processadas no software EVOC e as entrevistas
submetidas à Análise de Conteúdo. Os dados processados no software possibilitaram extrair o
provável núcleo central das representações do cuidado com idosos hipertensos, que, de acordo com
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o senso comum, assume significados como: remédio, sal, alimentação, evitar contrariedades. Das
entrevistas emergiram três categorias e dez subcategorias que responderam aos objetivos propostos.
A categoria 1 - Implementando Cuidados, aponta para a pluralidade de atividades desempenhadas
pelos cuidadores a partir de sua percepção das necessidades do idoso hipertenso. Os cuidados de
controle são aqueles de que os cuidadores mais se ocupam. Nesta subcategoria estão incluídos o
remédio, a alimentação, o preparo de chás, o apoio psicoemocional, o acompanhamento às consultas
e exames, e o incentivo às atividades físicas. Comprar e oferecer remédios e supervisionar o seu uso
é o cuidado mais importante na opinião dos cuidadores. Foi destacada também, pelos familiares, a
influência das emoções no controle da Hipertensão Arterial. O nervosismo e a ansiedade foram
percebidos como causa e efeito desta enfermidade. Quanto ao apoio à realização de atividades
físicas, os relatos foram escassos e não-consensuais. A categoria 2 - Encontrando dificuldades para o
Cuidado, revela os obstáculos encontrados na implementação destes, relacionados, em primeiro
lugar, às atitudes pouco colaborativas do idoso com o tratamento, em decorrência do enfrentamento
ineficaz das perdas na velhice e dos problemas do dia-a-dia. Associam-se a esta condição os
problemas financeiros, a falta de orientação e sobrecarga do cuidador e a dificuldade de acesso aos
serviços especializados de saúde. A categoria 3 - Percebendo os Cuidados Implementados, indica
que a maioria dos cuidadores percebe o cuidado como gratificante, mas também como estressante,
quando o idoso não está motivado para o tratamento, tem idade muito avançada, agrega comorbidades e/ou apresenta complicações. Tais considerações induzem à necessidade do
estabelecimento/incremento de parcerias interdisciplinares e intersetoriais, de motivar a convivência
social do idoso e de despertá-lo para a construção de sua cidadania e instrumentalizar a família para
o cuidado, visualizando-a como cliente e parceira da enfermagem, visando a um atendimento mais
adequado à população idosa portadora de uma condição crônica como a Hipertensão Arterial.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4458
SACRAMENTO, Amália Nascimento do. Importância do quesito cor na assistência pré-natal:
representações sociais de gestantes e de profissionais. Salvador. Universidade Federal da Bahia.
Escola de Enfermagem, 2005. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Enilda Rosendo do
RESUMO: O quesito cor ou a identificação racial é um dado epidemiológico importante para visibilizar
as doenças raciais como um fator de desigualdades sociais, traz a possibilidade nos serviços de
saúde de análises diagnóstica e prognóstica e no planejamento de ações preventivas em saúde. A
presença deste dado possibilita verificar como os diversos grupos raciais experimentam as situações
sociais, bem como suas trajetórias no processo saúde-doença. Entende-se que o significado que
gestantes e profissionais possuem com relação à cor da pele e da raça pode influenciar suas práticas
diárias, bem como de atendimento e acolhimento das gestantes nos serviço de pré-natal As mulheres
negras têm apresentado um perfil de saúde mais agravado em relação a outras mulheres: maior risco
de mortalidade materna, menor acesso aos serviços de saúde, piores condições sócio-econômicas.
Entretanto, o quesito cor tem sido pouco utilizado nos prontuários dos serviços de saúde, inclusive a
saúde reprodutiva. Tendo como objeto as representações sociais do quesito cor para gestantes e
profissionais que atendem no pré-natal, o objetivo deste estudo é apreender as representações que o
quesito cor tem para gestantes e profissionais, envolvidos com a assistência pré-natal. Tem uma
abordagem multimétodos (qualitativo e quantitativo) e apóia-se na Teoria das Representações
Sociais. A coleta de dados foi realizada em seis centros de saúde de dois Distritos Sanitários do
Município de Salvador-BA. Os instrumentos utilizados foram os roteiros para o Teste de Associação
Livre de Palavras (TAL) e roteiro para a entrevista semi-estruturada. O tratamento dos dados deu-se
por Análise Fatorial de correspondência através do software tri-deux-mots para os dados coletados do
TAL e pela análise temática para os dados da entrevista. Participaram deste estudo 103 sujeitos,
sendo 87 gestantes e 16 profissionais. Os resultados mostram uma oposição de respostas entre os
sujeitos que se autoclassificaram como brancos e os que se autoclassificaram como pretos,
revelando ser o quesito cor tido como sem importância para os brancos, retratando a sua
invisibilidade na relação com a saúde, tendo em vista a consideração de maior intensidade para
outras categorias sociais como idade e classe social. Por outro lado, o quesito cor é representado,
pelo grupo de pessoas pretas, como uma questão importante, revelando as vulnerabilidades ao
processo saúde-doença - mais acentuado para as pessoas negras. O quesito cor é representado
ainda, tanto para gestantes quanto para profissionais como ofensa, preconceito, discriminação,
racismo e novidade, bem como retrata a complexidade da classificação racial. Estas análises de
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complexidades remetem a pensar numa educação anti-racista e num trabalho urgente de
conscientização e sensibilização da população de uma forma geral quanto à questão racial brasileira.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4459
GARCIA, Emerson Gomes. A sistematização da consulta de enfermagem nas equipes do
Programa de Saúde da Família de Salvador. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2005. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Álvaro
RESUMO: Pesquisa exploratória descritiva de abordagem qualitativa que investigou a sistematização
da consulta de enfermagem no Programa Saúde da Família (PSF), tendo por objetivo geral: analisar o
modo de realização das Consultas de Enfermagem com usuários do PSF; e os objetivos específicos:
descrever as atividades que caracterizam a consulta de enfermagem na equipe deste Programa,
identificar os fatores que interferem na sistematização da consulta de enfermagem realizada por
essas equipes e conhecer o entendimento dos enfermeiros e enfermeiras sobre a sistematização da
consulta. O estudo foi realizado no distrito de Saúde do Subúrbio Ferroviário de Salvador no período
de novembro de 2004 a janeiro de 2005 tendo como sujeitos dez enfermeiras que trabalham nas
equipes de PSF do Subúrbio Ferroviário e que concordaram em participar deste estudo, cujo critério
de seleção foi atuar nas dez primeiras equipes de PSF implantadas há mais de um ano na Cidade do
Salvador. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados a entrevista com formulário próprio
contendo perguntas objetivas identificando os sujeitos, e subjetivas descrevendo a sistematização da
consulta de enfermagem. Percebi através dos dados que o mapeamento não foi realizado de forma
preconizada pelos profissionais contratados; a contagem foi equivocada e o número de equipes foi
insuficiente para desempenho eficiente em face da extensão territorial. O número de famílias indica
que há equipes atuando fora da sua área adstrita real enfrentando problemas de ordem geográfica.
Os treinamentos direcionados a essa estratégia de saúde e o acompanhamento insuficiente foram
apontados como problemas estruturais da implantação das equipes e das unidades. A consulta de
enfermagem é uma atividade que a enfermeira precisa realizar, mas não teve preparação suficiente
para efetivá-la a contento; ela restringe-se a algumas etapas realizadas de modo assistemático que
atendem prioritariamente ao modelo da clínica estando direcionada para as enfermidades, com
alguns destaques para educação na saúde. Ela é feita de modo singular pelos membros da equipe na
dependência de sua motivação individual. Grande parte das entrevistadas desconhece as etapas que
normatizam esta atividade e quando identificadas estão incompletas percebendo-se em alguns
discursos a negação e a falta de importância a elas atribuída. A ausência de recursos materiais, de
organização dos prontuários, de impressos e de recursos estruturais são apontados como aspectos
negativos para a sistematização desta consulta.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4460
BARROS, Cláudia Silva Marinho Antunes. Avaliação da qualidade dos hospitais públicos baianos
segundo o modelo de gestão. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2005. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Vera Lúcia Peixoto Santos
RESUMO: Este estudo tem por objetivo avaliar como os fatores de qualidade, no que se referem à
estrutura, processo e resultado, e os modelos de gestão adotados pelos hospitais públicos baianos se
interelacionam e influenciam os serviços de internação em clínica médica. Para tanto, foi realizada a
revisão de literatura sobre avaliação da qualidade em serviços de saúde e sobre os modelos de
gestão tradicional/burocrático e terceirizado, como forma de respaldar a análise dos resultados. Foi
realizado um estudo quantitativo, avaliativo, exploratório e descritivo. De um universo de 43 hospitais
públicos baianos foi selecionada probabilisticamente, uma amostra de dezenove hospitais. A coleta
de dados foi realizada no período de janeiro a abril de 2004 utilizando como instrumento o
questionário. A análise dos resultados revela que, no contexto da Reforma Administrativa, de 1995,
os fatores da qualidade desenvolvidos por Donabedian relativos à estrutura, processo e resultado,
são insuficientes para a avaliação dos serviços de saúde, dado que esse método não considera o
contexto no qual se insere as organizações hospitalares públicas, como diferentes modelos de
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gestão, porte e complexidade de atendimento, influenciando na sua qualidade. No que se refere a
interelação dos fatores de qualidade observou-se que existe uma estreita relação entre as três
dimensões, confirmando a afirmação de Donabedian de que boa estruturaÔpode garantir bom
processo, mas má estrutura pode levar a processos inadequados e que boa estrutura e bom processo
não necessariamente garantem bons resultados. Com relação aos modelos de gestão, os resultados
indicam que eles influenciaram na qualidade da estrutura e do processo. No entanto, não se observou
influência relevante deste aspecto sobre a qualidade dos resultados, especificamente, no que diz
respeito à capacidade de oferta de internações. Os hospitais com gestão terceirizada apresentam
mais indicadores positivos de qualidade, tanto para a estrutura, os processos e os resultados. Isso,
contudo, não permite afirmar que os hospitais com este modelo de gestão sejam a solução para a
melhoria da qualidade, dado que os melhores indicadores de estrutura e de processo apresentados
por estes hospitais não determinaram relevante influência no resultado, medido, especialmente, pela
capacidade de oferta. Isso indica que o modelo de gestão pouco influenciou na qualidade dos
resultados. Em síntese, os modelos de gestão adotados pelos hospitais públicos baianos influenciam
na estrutura e no processo, mas não determinam melhor qualidade dos resultados. Ambos
apresentam as mesmas dificuldades com relação à oferta.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br//pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=35709
Nº de Classificação: 4461
AZEVEDO, Anamaria Ferreira. Gestação e HIV/aids: uma discussão bioética sobre vulnerabilidade
conjugal e desigualdade de gênero. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da
Saúde, 2005. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): MATOS, Dirce Guilhem de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar as percepções sobre a vivência da conjugalidade
de casais em que a mulher é soropositiva para o HIV e está no curso da gestação, buscando
identificar suas perspectivas de enfrentamento da doença. Utilizou-se como eixo teórico a bioética
crítica feminista e os estudos de gênero no sentido de apreender a vulnerabilidade da gestante e sua
vinculação com a desigualdade de gênero. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi desenvolvida
com 14 casais a partir de entrevistas abertas e o material analisado segundo a técnica de análise de
conteúdo. Foi possível constatar a vulnerabilidade conjugal das gestantes com o HIV em função da
desigualdade de gênero que marca suas trajetórias e a situação de vida atual. O perfil de
conjugalidade inclui padrões culturalmente aceitos como o amor romântico, o ideal da maternidade, a
vivência do projeto do homem pela mulher, implicando em baixa auto-estima e pouco cuidado para
consigo. A eticidade feminina segue o modelo da responsabilidade como cuidadora do outro com
pouco retorno para a mulher que, manifesta desejo de mudanças. A gestação é marcada pela
pressão em função do medo de transmissão vertical e da instabilidade conjugal, embora se constitua
em uma perspectiva de futuro. Percebe-se que o homem também é vulnerável em relação aos seus
padrões morais, principalmente na situação de doença. Quando há sorodiscordância ele oscila entre
o papel de julgador moral e o dever de se manter solidário e, a mulher tem medo do abandono. A
vivência da doença é particular para cada casal, confronta as suas divergências e instaura conflitos,
assim como pode aumentar a sua cumplicidade, contribuindo para a reflexão e reorganização,
individual ou conjugal. O estudo subsidia a reorientação de estratégias na atenção em saúde da
gestante com o HIV e a aids, sob a perspectiva de gênero, que inclua o casal. Aponta, também, para
a necessidade de investigações sobre o universo da afetividade envolvendo a situação da aids.

Acesso ao texto integral: não localizado e não temos o CD
Nº de Classificação: 4462
KELL, Maria do Carmo Gomes. O trabalho em equipe no Programa Saúde da Família em Santo
Antônio do Descoberto-GO: um estudo de caso. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de
Ciências da Saúde, 2005. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): SHIMIZU, Helena Eri
RESUMO: O trabalho em equipe é essencial para o alcance dos objetivos do Programa Saúde da
Família (PSF). Todavia, são escassos os estudos que abordam o trabalho em equipe nesse
programa, que são de grande importância para a compreensão das fragilidades e potencialidades
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existentes, por serem esses estudos bases para o adequado desenvolvimento do processo de
trabalho nessas unidades. O objetivo geral do estudo é conhecer e analisar como se desenvolve o
trabalho em equipe no PSF e os objetivos específicos identificar e analisar as representações sociais
dos trabalhadores, o processo de trabalho, o relacionamento interpessoal, as dificuldades e
perspectivas para o desenvolvimento do trabalho em equipe, com a finalidade de oferecer subsídios
para o gerenciamento do serviço. Utilizou-se a metodologia qualitativa, na modalidade de estudo de
caso, do Programa Saúde da Família no município de Santo Antônio do Descoberto - GO.
Participaram quatro equipes básicas completas e em funcionamento há seis ou mais meses.
Realizou-se a observação nas unidades com registros em diário de campo, quatro sessões de grupos
focais nas unidades e duas sessões com integrantes das quatro equipes com uso entrevistas semiestruturadas. Na análise utilizou-se a técnica de Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefèvre, com
os seguintes procedimentos: leitura e análise das questões; identificação e destaque das expressõeschave das idéias centrais, identificação das idéias centrais a partir das expressões-chave,
identificação e agrupamento das idéias centrais de mesmo sentido e de sentido equivalente ou de
sentido complementar, construção da síntese das idéias centrais de mesmo sentido, finalmente
elaboração do DSC. O DSC evidenciou a concepção do trabalho em equipe como a união dos
integrantes na busca de um objetivo comum e que consideram necessário falar a mesma linguagem e
ainda, que as decisões devem ser tomadas conjuntamente. A organização hierárquica e a divisão de
funções foram percebidas como essenciais, entretanto, deve haver flexibilidade para possibilitar a
articulação e complementaridade das ações, que potencializam a possibilidade do alcance de
resultados. Na análise do processo de trabalho foi constatado que ele ocorre de forma parcelar, em
que cada um realiza a sua função de forma isolada ou compartilhada, mas não interativa ou
integrada. Em conseqüência da relação da gerência com as equipes rigidamente verticalizadas e
hierarquizadas, que cumprem estritamente as ações programáticas, além da falta de apoio e
ausência de articulação das ações, os sujeitos quase não encontram espaços para a elaboração de
planejamento de um projeto assistencial local. O DSC evidenciou a existência de interação entre os
membros da equipe no tocante às relações interpessoais, mas falta a articulação intra e inter equipes.
Expressaram a necessidade dos integrantes de articular as ações mediante um planejamento que
vise as necessidades da população. Para haver articulação das ações, é necessária a intervenção de
modo ativo e consciente do trabalhador, buscando evidenciar as conexões entre as ações que realiza
e os trabalhos executados por outros, de forma complementar e interdependente. Percebeu-se ainda,
na fala dos sujeitos, ser imprescindível a reorganização do modelo de gestão, com vistas à efetivação
do princípio basilar consagrado na Constituição Federal, para a consolidação do SUS, considerando
no processo de produção do cuidado, a participação dos trabalhadores envolvidos nas equipes de
trabalho como também a dos usuários.
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cuidado
4438
Enfermagem em saúde coletiva e a modelagem da programação em saúde: uma abordagem
socioambiental do trabalho (A)

355
4071
Enfermagem em terapia transfusional: sublinhando o cuidado/conforto de qualidade a partir da
expressividade do cliente (A)
4279
Enfermagem familiar na promoção da saúde de famílias de crianças com insuficiência renal crônica
(A)
4447
Enfermagem militar operativa gerenciando o cuidado em situações de guerra (A)
4280
Enfermagem no pré-natal: avaliação de ações educativas para o autocuidado
4104
Enfermagem promovendo a saúde no cuidado a pessoas que vivenciam cirurgia cardíaca
4452
Enfermagem psiquiátrica e saúde mental: a necessária constituição de competências na formação e
na prática do enfermeiro (A)
4243
Enfermagem psiquiátrica e/ou saúde mental nos cursos de habilitação profissional de técnico de
enfermagem e qualificação profissional de auxiliar de enfermagem
4406
Enfermeira no cuidado à mulher em situação de violência sexual (A)
4086
Enfermeira, a mulher e o processo de parturição: compreendendo as necessidades assistenciais no
pré-parto (A)
4327
Enfermeiras construindo estratégias para a implementação das ações em saúde
4069
Enriquecimento cognitivo na atuação do enfermeiro: uma vivência prática
4308
Ensino de enfermagem e cuidado humanizado: estudo das representações sociais de professores do
ensino médio
4026
Entre o desejo e o medo: oficinas de trabalho como espaço de reflexão e empoderamento de
adolescentes
4184
Entre o sonho e a realidade: a maternidade na adolescência sob a ótica de um grupo de mulheres da
periferia da cidade de Maceió - Alagoas
4380
Entre orquídeas e girassóis: o laboratório de enfermagem na visão de estudantes
4283
Envolvimento dos profissionais da saúde do município de Guarulhos na assistência às crianças
vítimas de violência doméstica: um caminhar necessário (O)
3976
Epidemiologia da dor em crianças vítimas de queimaduras
4118
Epidemiologia da hipertensão arterial em uma comunidade rural do Vale do Jequitinhonha-MG

356
4102
Episiotomia: um sofrimento necessário?
4020
Equipe de saúde no PSF: mudando práticas?: estudo de caso no município de Natal/RN (A)
4166
Erros de medicação em unidades de terapia intensiva e semi intensiva: conseqüências nas condições
clínicas do paciente e na carga de trabalho de enfermagem
4192
Escola Anna Nery (EAN) no "front" do campo da educação em enfermagem e o (re)alinhamento de
posições de poder (1931-1949) (A)
4088
Especificidade do enfermeiro: uma visão multiprofissional
4418
Estado nutricional de alunos de 6 a 10 anos do ensino fundamental (1º e 2º ciclos) de escolas
públicas municipais da zona urbana do município de Pinhão
4430
Estado nutricional de crianças: conhecimentos e práticas de educadoras de uma creche
4237
Estágio curricular segundo a percepção dos enfermeiros assistenciais de um hospital de ensino (O)
4196
Estimulação visual: prática educativa com mães na enfermaria mãe-canguru
4299
Estratégias e avaliação no processo ensino-aprendizagem e a postura do professor na educação
profissional em enfermagem
4443
Estresse e coping em idosos com doença de Alzheimer
4252
Estressores decorrentes do processo de viver de pessoas com doença arterial coronariana (Os)
4053
Estressores no trabalho das enfermeiras em centro cirúrgico: conseqüências profissionais e pessoais
4442
Estrutura, desenvolvimento e dinâmica da família da gestante com papilomavírus humano
4109
Estudo comparativo e variabilidade circadiana das temperaturas timpânica, oral e axilar em adultos
hospitalizados
4036
Estudo da aplicabilidade de intervenções da NIC no atendimento a crianças com o diagnóstico de
enfermagem "desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionada à presença de via aérea artificial" em
um centro de terapia intensiva pediátrico
4391
Ética e estética no ensinar/cuidar da enfermagem
4323
Evento adverso no período transoperatório: condutas do enfermeiro
4218

357
Experiência da família frente ao idoso com câncer (A)
4431
Experiência da família que possui uma criança dependente de tecnologia (A)
4231
Experiência da terapêutica quimioterápica oncológica na visão do paciente (A)
4346
Experiência de amamentação de um grupo de mulheres com mamoplastia redutora e de aumento (A)
4239
Experiência de mulheres submetidas à braquiterapia como tratamento para o câncer do colo uterino
4209
Experiência do cateterismo vesical intermitente por crianças e adolescentes portadores de bexiga
neurogênica
3933
Experiências das famílias no cuidado à criança com asma em um serviço de saúde mexicano:
subsídios para a assistência de enfermagem
3980
Exposição corporal do cliente na assistência em unidade de terapia intensiva: incidentes críticos
relatados por enfermeiras
3918
Exposição ocupacional à radiação ionizante em ambiente hospitalar
4453
Expressão de crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer: possibilidades, significados e
caminhos para o cuidado de enfermagem sob o olhar fenomenológico (A)
4061
Expressões lúdicas no cuidado: elementos para pensar/fazer a arte da enfermagem
4085
Faces e interfaces do processo de trabalho de enfermagem em instituições hospitalares de
Cuiabá/MT (As)
4066
Família do doente mental: os significados atribuídos pela equipe do Programa Saúde da Família
4348
Família e transtornos alimentares: uma forma singular de estar no mundo
4197
Fatores de risco cardiovascular em funcionários de uma instituição de ensino superior
4140
Fatores de risco físicos e químicos e agravos à saúde do trabalhador informal no setor de confecção
de calçados do município de Goiânia
4094
Fatores de risco para acidentes percutâneos na equipe de enfermagem de um hospital-escola de
Ribeirão Preto, SP
4403
Fatores de risco para infecção clínica e subclínica pelo papilomavírus humano em homens
4122
Fatores de risco para óbito em idosos
4183

358
Fatores preditivos para não-adesão ao tratamento com terapia anti-retroviral altamente eficaz nos
casos de HIV/AIDS
3994
Fé no processo de cura: histórias de vida (A)
4291
Fenômenos de enfermagem relacionados ao termo "razões para as ações" em mulheres atendidas
em um serviço de ginecologia de Fortaleza-CE
4116
Fenômenos e ações de enfermagem identificados em consultas de planejamento familiar segundo a
CIPE - versão beta 2
4178
Fixação do tubo orotraqueal: uma questão no cuidado de enfermagem (A)
4271
Fluoretação das águas de abastecimento público no município de Ribeirão Preto (SP) (A)
4376
Formação do enfermeiro para o ensino de nível médio em enfermagem: uma questão de
competências (A)
4278
Formação dos auxiliares de enfermagem para cuidar de idosos nos cursos profissionalizantes de Belo
Horizonte-MG
3962
Formação gerontológica do técnico em enfermagem: uma abordagem cultural (A)
3961
Formas de sociabilidade e instauração da alteridade: vivência das pessoas com necessidades
especiais
4106
Funcionalidade e envelhecimento: um retrato dos idosos do Município de São Paulo segundo o
modelo de Katz
4232
Gerência de enfermagem em unidades básicas: a informação em saúde como instrumento para a
tomada de decisão
4134
Gerenciamento de casos como estratégia de trabalho para enfermagem psiquiátrica comunitária
4364
Gerenciamento na estratégia da saúde da família: o processo de trabalho dos gestores e dos
gerentes municipais de saúde em municípios no Estado do Maranhão (O)
4358
Gestação e HIV/aids: uma discussão bioética sobre vulnerabilidade conjugal e desigualdade de
gênero
4461
Gestão colegiada: a visão da equipe multiprofissional
4397
Graduando em enfermagem e o processo de vacinação: compreendendo a tomada de decisão
4328
Grupoterapia e enfermagem: o estudante e a transição teórico-prática

359
4395
Hidratação e n-acetilcisteína na insuficiência renal aguda por contraste iodado: estudo experimental
em ratos
4205
Higienização das mãos entre profissionais de saúde de uma unidade de terapia intensiva neonatal: o
impacto de estratégias de incentivo à adesão
4264
Hipertensão arterial e fatores de risco associados: estudo entre universitários da cidade de Lubango Angola
4412
Hipertensão arterial: aspectos da sexualidade, socioepidemiológicos e clínicos
4294
Histerectomia decorrente de complicações do parto em um grupo de mulheres mexicanas: uma visão
sociocultural
3982
História de uma travessia: o ensino de enfermagem em Mossoró
4150
História de vida de gestantes de alto risco na perspectiva da teoria transcultural de enfermagem de
Madeleine Leininger (A)
4080
História de vida de um casal homossexual masculino sorodiscordante para o HIV/AIDS
4182
Histórias da atuação de enfermeiras no combate e controle da tuberculose na Paraíba no período de
1950 a 1980
4290
Hospital Central do Exército: a inserção das primeiras enfermeiras civis diplomadas: (1956-1959)
4273
Hospital-dia: interfaces de uma nova clientela
4108
Humanização no parto: representações sociais de enfermeira(o)s
4127
Identidade profissional do enfermeiro professor do ensino técnico de enfermagem (A)
3970
Identidade social de usuários, familiares e profissionais em um centro de atenção psicossocial no Rio
de Janeiro
4411
Identificação de risco para complicações em pés de trabalhadores com diabetes de uma instituição
pública de Londrina-PR
3979
Idoso após acidente vascular cerebral: conseqüências para a família (O)
3954
Idoso: representação social da velhice e as implicações no cuidado de si
4274
Imagem pública da enfermeira e da enfermagem: representações de alunos do ensino médio (A)
4133

360
Impacto da hospitalização na capacidade funcional do idoso
4024
Impacto da revelação do diagnóstico de câncer na percepção do paciente (O)
4359
Implantação de plataforma aberta de educação a distância e sua aplicabilidade no contexto da
enfermagem
4372
Implementação e avaliação de atendimento ao paciente diabético utilizando o protocolo Staged
Diabetes Management
4445
Importância do quesito cor na assistência pré-natal: representações sociais de gestantes e de
profissionais
4458
Incidência de úlceras por pressão e fatores de risco em idosos institucionalizados
4221
Incidentes críticos do processo ensino-aprendizagem do curso de graduação em enfermagem
segundo a percepção de alunos e professores
4390
Incontinência urinária: problema ocupacional entre profissionais de enfermagem
4014
Incorporação da filosofia de atendimento da maternidade de um hospital universitário, pelos
profissionais de saúde do centro obstétrico
4056
Indicadores de avaliação de práticas de controle e prevenção de infecção do trato urinário associada
a cateter: construção e validação
4219
Indicadores para avaliação de programas de controle de infecção hospitalar: construção e validação
4201
Infecção do sítio cirúrgico: uma contribuição de enfermagem à prevenção
4268
Infecção puerperal sob a ótica da assistência humanizada ao parto em uma maternidade pública de
Goiânia
4092
Infecções sexualmente transmissíveis e HIV/aids: conhecimento e crença acerca dos riscos entre
estudantes do ensino médio de Lubango, Angola - África
4392
Influência da cultura no comportamento de prevenção do câncer (A)
4350
Influência da qualidade de vida na ocorrência da doença cárie em pré-escolares
3929
Informações sobre mortalidade infantil no âmbito local: estudo na Região Noroeste de Campinas de
2000 a 2002
4004
Intenção e o gesto: ações gerenciais de enfermeiros em espaços hospitalares (A)
4162

361
Interação profissional de saúde e usuário hipertenso: contribuição para a não-adesão ao regime
terapêutico
4345
Interdisciplinaridade em cursos de graduação na área da saúde da Universidade de Uberaba UNIUBE
4401
Interjogo da vida e da morte no narcisismo: uma proposta de construção teórica sobre a psicose na
obra freudiana (O)
4019
Internação em hospital psiquiátrico: o (des)caminho para vivência do cotidiano e da inserção social
4245
Intervenção ergonômica em uma indústria química
4044
Isoflavona e o sistema heme-oxigenase na insuficiência renal aguda isquêmica em ratos (A)
4225
Lares abrigados: um estudo de caso da situação atual de moradores de um hospital psiquiátrico (Os)
4235
Levantamento de fatores de risco para câncer de mama em familiares de mastectomizadas
4301
Levantamento do custo do processo admissional de técnico de enfermagem de um hospital de ensino
4249
Liderança do enfermeiro-gerente: idealização e realidade
3985
Lugar dos homens em um serviço de saúde reprodutiva: uma análise de gênero (O)
4194
Manejando o câncer e suas intercorrências: a família decidindo pela busca ao atendimento de
emergências para o filho
4241
Marcas no corpo e na alma de mulheres que vivenciam a violência conjugal: uma compreensão pela
enfermagem
4281
Maturidade emocional e avaliação comportamental de crianças filhas de alcoolistas
3963
Metodologia da assistência de enfermagem no Brasil: uma visão histórica (A)
4326
Modos de conhecer e intervir: a constituição do corpo no cuidado de enfermagem no hospital
4062
Modos de gerenciar cuidado e serviço no Programa Saúde da Família em Belo Horizonte
4101
Mortalidade por homicídios, acidentes de transporte e suicídios no município de Belo Horizonte e
região metropolitana, em série histórica de 1980-2000
4354
Morte em seu mostrar-se ao paciente oncológico em situação de metástase (A)
4381

362
Movimentação precoce do braço no controle do seroma pós-linfadenectomia axilar
4407
Movimento de mudança na educação de enfermagem: construindo a integralidade do cuidado na
saúde
4103
Mulher-mãe e o filho hospitalizado: gênero e enfermagem (A)
4338
Mulheres no puerpério: a compreensão do desempenho de papéis
4297
Mulheres vivenciando o estigma decorrente da aids
4305
Multimídia interativa como recurso didático-pedagógico para o ensino teórico-prático da Semiologia
em Enfermagem (A)
3931
Múltiplas formas de violência no trabalho de enfermagem: o cotidiano de trabalho no setor de
emergência e urgência clínica em um hospital público (As)
4361
Mundo de ponta-cabeça: sexualidade e orientação sexual na visão de adolescentes (O)
4156
Necessidades do familiar no cuidado ao cliente com insuficiência renal crônica: uma perspectiva para
a enfermagem
4332
Observação da relação mãe-bebê-família como uma ferramenta para o aprendizado da integralidade
4368
Ocorrência das doenças crônicas e degenerativas em índios Kaigang da Reserva de Guarita
Redentora (RS), e o cuidar no contexto da família
4208
Ocorrência de úlcera de pressão em pacientes hospitalizados com lesão traumática da medula
espinhal
4385
Ocorrências éticas de enfermagem: uma abordagem compreensiva da ação social
4185
Opinião de idosos sobre as orientações na consulta de enfermagem: um enfoque na Teoria da
Comunicação Interpessoal
4126
Organização do trabalho da equipe de enfermagem no centro cirúrgico: proposta de instrumento de
verificação ergonômica
3960
Padrões de adiposidade em mulheres brasileiras
4099
Padrões do ciclo vigília/sono de mulheres hospitalizadas em serviço de oncologia ginecológica
4041
Pai acompanhante no processo de nascimento e parto: narrativas sobre a experiência (O)
4210

363
Parada cardiorrespiratória em pediatria: o conhecimento de enfermeiros
3996
Participação da enfermagem no trabalho educativo em saúde coletiva: um estudo dos relatos de
experiência produzidos por enfermeiros brasileiros no período 1988-2003 (A)
4207
Participação das mães/pais no cuidado ao filho prematuro em unidade neonatal: significados
atribuídos pela equipe de saúde de um hospital de San Luis Potosí, México
3984
Participação e controle social na área de saúde: uma revisão bibliográfica
4413
Parto humanizado na percepção dos profissionais de saúde envolvidos com a assistência ao parto
3920
Passado e presente: arquétipos de uma profissão: (representações de estudantes de enfermagem)
4143
Paternidade na adolescência: vivências e significados no olhar de homens que a experimentaram
4382
Pé diabético: fatores comportamentais para a sua prevenção
4427
Percepção da mãe sobre a sua participação no cuidado ao filho em unidade de terapia intensiva
neonatal
4155
Percepção do cuidar entre estudantes e profissionais de enfermagem (A)
3912
Percepção dos profissionais de saúde sobre a comunicação com os familiares de pacientes em UTIs
e análise proxêmica dessas interações
4191
Percepção médica acerca das anotações de enfermagem
4145
Percepções maternas sobre a alimentação de pré-escolares que freqüentam instituição de educação
infantil
4238
Perfil dos idosos em uma área de abrangência da estratégia de saúde da família
4355
Perfil dos pacientes com diabetes mellitus que possuem úlcera no pé, atendidos em unidade
ambulatorial da cidade de Marília-SP
3955
Perspectivas do agir comunicativo implícitas no discurso da enfermagem
4058
Pesquisa em enfermagem oncológica no Brasil: uma revisão integrativa (A)
4405
Pesquisa-ação na relação creche-cuidador familiar em uma instituição comunitária
3943
Planejamento em saúde mental no contexto da reforma psiquiátrica: um estudo dos municípios da
região oeste do Paraná (O)
4444

364
Política de saúde para a população idosa no município de Itajaí (SC) (Uma)
4052
Políticas e prioridades políticas: a experiência de Ribeirão Preto no atendimento à criança e ao
adolescente vítimas de violência doméstica
3947
Posturas/ações educativas da equipe de enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar
4335
Prática da terapia intravenosa: uso de cateteres e suas implicações (A)
4049
Prática de rezadeiras sob o olhar de uma enfermeira, à luz da história oral de vida
4285
Prática docente reflexiva na disciplina de Administração em Enfermagem Hospitalar: uma experiência
de desenvolvimento profissional de professores-pesquisadores
3921
Prática educativa dos agentes comunitários do PSF à luz da categoria práxis (A)
4199
Práticas alimentares de crianças menores de um ano que compareceram na Segunda Etapa da
Campanha Nacional de Vacinação nos Postos de Saúde fixos da cidade de Guarapuava-PR, em
2004
4432
Práticas culturais das parteiras tradicionais na assistência à mulher no período grávido-puerperal
4083
Práticas discursivas na consulta de enfermagem
4293
Práticas dos profissionais das equipes de saúde da família voltadas para mulheres em situação de
violência sexual: uma abordagem de gênero
4248
Práticas educativas aos trabalhadores de saúde: vivência de estudantes de enfermagem
4400
Práticas em vigilância epidemiológica: maneiras de ver e de fazer
4032
Práticas obstétricas adotadas na assistência ao parto segundo o partograma com linhas de alerta e
ação
4226
Pré-natal é pra quem pode!
3991
Predição de medidas antropométricas para a sondagem nasogástrica, determinadas por
esofagogastroduodenoscopia
4003
Prevalência de anemia ferropriva em crianças matriculadas em duas creches municipais de
Guarapuava-PR, 2005
4433
Prevalência de excesso de peso em adolescentes de escolas públicas e privadas da cidade de
Guarapuava-PR
4424

365
Prevalência de sobrepeso e obesidade e fatores associados em escolares de Chilpancingo, México,
2004
3977
Prevalência de úlcera de pressão em pacientes críticos internados em um hospital escola
3952
Prevalência e fatores associados ao anticorpo contra o vírus da hepatite "C" em pacientes com
diabetes mellitus tipo 2 atendidos no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. - Rio Grande,
RS
4078
Prevenção da transmissão vertical do HIV/aids: compreendendo as crenças e percepções das mães
soropositivas
4378
Prevenção de complicações nos pés de pessoas com diabetes mellitus: uma abordagem da prática
baseada em evidências
4365
Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da literatura
4386
Primeiro atendimento ao paciente queimado em um hospital público de urgência em Natal-RN
4147
Primeiro episódio psicótico na perspectiva do familiar do portador de esquizofrenia (O)
4371
Principais diagnósticos de enfermagem em pacientes portadores da síndrome da imunodeficiência
adquirida (aids)
4181
Princípios do Sistema Único de Saúde: concepção dos enfermeiros da estratégia de saúde da família,
de uma cidade do Estado de Minas Gerais
4404
Problemas de violência ocupacional em um serviço de urgência hospitalar da cidade de Londrina Paraná
4352
Problematização do comportamento alimentar como estratégia de educação nutricional: uma
experiência com adolescentes obesos
4000
Processo criativo do artefato "barriga grávida": uma contribuição para a vivência de parte da
concretude biológica da gravidez pelo homem/pai
3989
Processo de construção de identidade do enfermeiro no cotidiano do trabalho (O)
4068
Processo de desospitalização da reforma psiquiátrica em Andradas-MG (O)
4008
Processo de despertar o poder de agenciar o autocuidado em clientes com dor crônica na perspectiva
oriental de saúde: uma pesquisa cuidado em enfermagem (Um)
4451
Processo de morte e morrer da criança e do adolescente: vivências dos profissionais de enfermagem
(O)
3938

366
Processo de readaptação profissional em um hospital público: percepção dos trabalhadores de
enfermagem portadores de doenças osteomusculares (O)
4091
Processo de trabalho da enfermeira no cuidado à criança sadia em uma instituição da seguridade
social do México (O)
3967
Processo de trabalho das enfermeiras na assistência pré-natal da rede básica de saúde do município
de Ribeirão Preto (O)
4379
Processos de subjetivação inscritos na constituição da experiência de si da/o enfermeira/o, nas
práticas assistenciais de um cenário de trabalho exemplar: a unidade de terapia intensiva
4422
Produção acadêmica de enfermeiros brasileiros sobre a utilização do brinquedo no hospital
4030
Produção científica sobre o acompanhamento terapêutico no Brasil de 1960 a 2003: uma análise
crítica (A)
4043
Produção de internações nos hospitais sob gestão municipal em Ribeirão Preto-SP, 1996-2003
4439
Profissionais de enfermagem frente ao nascimento da criança com malformação congênita (Os)
4087
Programa de Agentes Comunitários de Saúde na identificação de sintomáticos respiratórios no
controle da tuberculose em Ribeirão Preto-SP: um desafio para a atenção primária à saúde (O)
3940
Programa de Saúde da Família de Maringá: opinião sobre a atenção à saúde mental
3922
Programa Moradia Vila: ações realizadas na perspectiva de desinstitucionalização de moradores de
um hospital psiquiátrico
4213
Prontidão do prematuro para início da alimentação oral: confiabilidade e validação clínica de um
instrumento de avaliação
4435
Proposta de educação a distância: capacitando enfermeiros tutores no programa de triagem neonatal
(Uma)
4307
Qualidade da assistência de enfermagem: o processo de avaliação em hospital universitário público
3964
Qualidade de vida de mulheres mastectomizadas: estudo comparativo no campo da enfermagem
oncológica realizado com populações atendidas em um grupo de auto ajuda e no ambulatório de
hormonioterapia de um hospital oncológico, Fortaleza-CE
4107
Qualidade de vida do auxiliar e técnico de enfermagem em UTIs
4265
Qualidade de vida dos agentes comunitários de saúde de um município do interior do Paraná
4410

367
Qualidade de vida e a satisfação da comunicação do paciente após a laringectomia total: construção
e validação de um instrumento de medida
3944
Qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho de profissionais de enfermagem atuantes em
unidades do bloco cirúrgico
3983
Qualidade de vida e sintomas osteomusculares em médicos de um hospital universitário
4027
Qualidade de vida e sintomas osteomusculares em trabalhadores de higiene e limpeza hospitalar
4040
Qualidade de vida em pessoas com diabetes mellitus tipo 2
3987
Quebrando o silêncio no cuidado transdimensional a mulheres alcoolistas em família
4060
Questionário genérico SF-36 como instrumento de mensuração da qualidade de vida relacionada à
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3941, 3991, 3995, 4104, 4105, 4148, 4293, 4379, 4393, 4458
CUIDADORES
3943, 3992, 4050, 4070, 4208, 4337, 4431, 4449
CUIDADOS CRÍTICOS
3952, 4013, 4176
CUIDADOS DE ENFERMAGEM
3912, 3915, 3918, 3951, 3978, 3980, 4010, 4011, 4017, 4026, 4031, 4035, 4047, 4050, 4061, 4062,
4085, 4086, 4093, 4095, 4111, 4115, 4116, 4117, 4118, 4130, 4132, 4135, 4161, 4168, 4228, 4233,
4269, 4271, 4272, 4277, 4279, 4281, 4287, 4290, 4302, 4303, 4311, 4313, 4316, 4320, 4322, 4323,
4331, 4337, 4367, 4384, 4385, 4421, 4445, 4446, 4449, 4450, 4451, 4452, 4454, 4455
CUIDADOS INTENSIVOS
4013, 4031, 4164, 4394
CUIDADOS PALIATIVOS
4340
CUIDADOS PARA PROLONGAR A VIDA
4340
CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS
4312
CULPA
4185
CULTURA
4017, 4080, 4095, 4111, 4272, 4347, 4350, 4359
CURA MENTAL
4291
CURRÍCULO
4073, 4190, 4196, 4222, 4276, 4370
CUSTOS DE CUIDADOS DE SAÚDE
4149
CUSTOS HOSPITALARES
4249, 4250
DANÇA
3958
DEFICIÊNCIA DE FERRO
4433
DELÍRIO
4090
DEMÊNCIA
4396
DEPRESSÃO
4097, 4253, 4256, 4360, 4383

385
DEPURADORES DE RADICAIS LIVRES
4205
DERMATOPATIAS
4206, 4386
DESCENTRALIZAÇÃO
4397
DESCRITORES
3966
DESEMPENHO DE PAPÉIS
4297
DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE
4106
DESENVOLVIMENTO HUMANO
4316
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
4238
DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL
4019
DESIGUALDADES EM SAÚDE
4458
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO
4008, 4055, 4213, 4220, 4235, 4251
DESNUTRIÇÃO
4096
DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
4151, 4332
DIABETES MELLITUS
3928, 3955, 3979, 4070, 4097, 4110, 4258, 4365, 4427, 4434, 4445
DIABETES MELLITUS TIPO 1
4202
DIABETES MELLITUS TIPO 2
3987, 4078, 4415
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE EM GRUPOS ESPECÍFICOS
4123
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
3965, 3993, 4123, 4124, 4176, 4181, 4257, 4289, 4304, 4341, 4375, 4391
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
4121
DIÁLISE
4016, 4296
DIÁLISE PERITONEAL
4447

386
DIÁLISE RENAL
3993, 4016, 4279, 4332, 4377
DIREITOS DA MULHER
4020, 4129
DIREITOS DOS IDOSOS
4052, 4065
DIREITOS HUMANOS
3976
DIRETRIZES PARA A PRÁTICA CLÍNICA
3951, 4425
DISCRIMINAÇÃO (PSICOLOGIA)
4305
DISFUNÇÃO SEXUAL FISIOLÓGICA
3965
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO
3942
DISTÚRBIOS DA FALA
3946
DOAÇÃO DIRIGIDA DE TECIDO
4174
DOADORES DE SANGUE
4319
DOADORES DE TECIDOS
4455
DOCENTE DE ENFERMAGEM
3921, 3974, 4193, 4247, 4443
DOCENTES
4018, 4026, 4390
DOENÇA CRÔNICA
3954, 3966, 4053, 4208
DOENÇA DE ALZHEIMER
4252, 4449
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
4140, 4289, 4412, 4452
DOENÇAS CEREBRAIS
4396
DOENÇAS DO RECÉM-NASCIDO
4087, 4393
DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO
4131
DOENÇAS DOS GENITAIS FEMININOS
3935, 4121

387
DOENÇAS ENDÊMICAS
4098
DOENÇAS HEMATOLÓGICAS
3965, 4282
DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS
4208
DOENÇAS OCUPACIONAIS
4360, 4409
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
3980, 4343
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
3937, 4059, 4122, 4142, 4181, 4260, 4334, 4369, 4392
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
4032, 4305
DOENÇAS UROLÓGICAS
4014
DOENTE TERMINAL
4340, 4381
DOR
3953, 3966, 4118, 4168, 4179, 4295, 4402, 4451
DOR ABDOMINAL
4200
DOTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUIDADOS DE SAÚDE
4240
DOWNSIZING ORGANIZACIONAL
4214, 4353
ECONOMIA DA SAÚDE
4249
EDEMA
3935
EDUCAÇÃO
4046
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
4010, 4307, 4372, 4414
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
4000
EDUCAÇÃO BASEADA EM COMPETÊNCIAS
3921, 4190, 4196, 4222, 4243, 4278, 4357
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM
4093, 4193, 4309, 4400
EDUCAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
4276

388
EDUCAÇÃO DO PACIENTE
4097, 4126, 4415, 4421, 4445
EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM
3921, 3931, 3961, 3962, 3970, 3974, 3990, 4026, 4047, 4067, 4088, 4089, 4103, 4132, 4143, 4150,
4152, 4160, 4193, 4195, 4196, 4212, 4222, 4243, 4244, 4247, 4270, 4278, 4283, 4306, 4323, 4370,
4372, 4390, 4395, 4400, 4401, 4426, 4443
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
3979, 3994, 3997, 4028, 4059, 4104, 4110, 4115, 4126, 4171, 4184, 4199, 4207, 4237, 4258, 4263,
4267, 4315, 4335, 4343, 4400, 4427, 4445
EDUCAÇÃO ESPECIAL
4211
EDUCAÇÃO INFANTIL
4173
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
4318
EDUCAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
4018, 4026, 4133, 4195, 4278, 4392, 4426, 4430
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
3962, 4406
EDUCAÇÃO SEXUAL
4156, 4369
EDUCAÇÃO SUPERIOR
4412
EFEITOS PSICOSSOCIAIS DA DOENÇA
4419
EMBALAGEM DE PRODUTOS
4336
EMERGÊNCIAS
3990, 4325
EMOÇÕES
3910, 3919, 3995, 4050, 4149, 4184, 4253, 4269, 4312, 4319, 4337, 4455
EMPATIA
4284
EMPREGO
4440
ENDOSCOPIA DO SISTEMA DIGESTÓRIO
4003
ENERGIA VITAL
4175
ENFERMAGEM
3924, 3986, 4051, 4058, 4066, 4143, 4167, 4186, 4188, 4215, 4261, 4268, 4283, 4308, 4330, 4334,
4429
ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO

389
3960, 4218, 4356, 4442
ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA
3990, 4084, 4164, 4325
ENFERMAGEM EM REABILITAÇÃO
4234
ENFERMAGEM EM SAÚDE COMUNITÁRIA
4045, 4207, 4364, 4459
ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
4007, 4045, 4071, 4207, 4357
ENFERMAGEM FAMILIAR
4055, 4060, 4109, 4120, 4180, 4214, 4314, 4332, 4349, 4351, 4438, 4446, 4447, 4454
ENFERMAGEM GERIÁTRICA
3961, 3992, 3999, 4112, 4153, 4179, 4232, 4274, 4315, 4427, 4457
ENFERMAGEM HOLÍSTICA
4060, 4111, 4285
ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL
3967, 4056, 4104, 4105, 4117, 4257, 4299, 4316, 4338, 4379, 4420
ENFERMAGEM MILITAR
4280
ENFERMAGEM NEONATAL
4081, 4200, 4229, 4230, 4300, 4417, 4435, 4441
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
3920, 4081, 4083, 4087, 4127, 4157, 4189, 4210, 4226, 4275, 4276, 4284, 4293, 4306, 4327, 4384
ENFERMAGEM OCUPACIONAL
3934, 4014, 4029, 4091, 4154, 4336, 4352, 4361, 4448
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA
4107, 4177, 4209, 4240, 4241, 4282, 4340, 4346, 4350, 4359, 4360, 4381, 4405
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
3911, 3980, 3996, 4030, 4061, 4064, 4168, 4231, 4238, 4241, 4267, 4277, 4286, 4287, 4304, 4351,
4438, 4450
ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA
3983, 4124, 4218, 4223, 4227, 4228, 4312, 4337, 4386, 4407, 4452
ENFERMAGEM PRÁTICA
4047
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
3910, 3922, 3949, 3956, 4008, 4011, 4043, 4089, 4090, 4108, 4159, 4197, 4198, 4213, 4216, 4220,
4243, 4244, 4251, 4256, 4329, 4348, 4363, 4364, 4406, 4411, 4426, 4436
ENFERMAGEM TRANSCULTURAL
4080, 4119
ENFERMEIRAS ADMINISTRADORAS
3973, 3985, 4320
ENFERMEIRAS/OS (não DeCS)

390
3909, 3910, 3912, 3920, 3959, 3970, 3983, 4012, 4014, 4029, 4030, 4034, 4050, 4063, 4068, 4069,
4086, 4133, 4135, 4139, 4141, 4143, 4148, 4154, 4162, 4167, 4179, 4185, 4203, 4204, 4242, 4243,
4266, 4269, 4273, 4282, 4287, 4290, 4302, 4303, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4313, 4322, 4327,
4339, 4356, 4357, 4404, 4418, 4421, 4422, 4455, 4456
ENGENHARIA HUMANA
3960, 3998, 4002, 4018, 4027, 4039, 4044, 4429
ENSINO
3931, 3962, 3990, 4067, 4103, 4150, 4152, 4160, 4165, 4247, 4283, 4372, 4390, 4395, 4443
ENVELHECIMENTO
3961, 3962, 4024, 4054, 4065, 4232, 4274
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
4183
ENZIMAS
4225
EPIDEMIOLOGIA
4032
EPISIOTOMIA
4020, 4189
EQUILÍBRIO MUSCULOSQUELÉTICO
4175
EQUIPAMENTOS DESCARTÁVEIS
4202
EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
3932, 3957, 3984, 4072, 4166, 4191, 4194, 4244, 4248, 4313, 4329, 4348, 4352, 4397
EQUIPE DE ENFERMAGEM
3936, 3938, 3949, 3960, 3983, 3992, 4001, 4014, 4045, 4057, 4087, 4091, 4093, 4125, 4130, 4138,
4141, 4154, 4158, 4161, 4164, 4185, 4195, 4214, 4273, 4320, 4333, 4335, 4353, 4399, 4403, 4440
EQUIPES DE ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL
4462
ERROS DE MEDICAÇÃO
3950, 4192
ESCALA DE ANSIEDADE FRENTE A TESTE
3988
ESCOLAS DE ENFERMAGEM
4088, 4089, 4270
ESFORÇO FÍSICO
3930
ESPAÇO EXTRACELULAR
3935
ESPAÇO PESSOAL
3918
ESPECIALIDADE
4276, 4330

391
ESPORTES
4246
ESQUIZOFRENIA
4371
ESTADO NUTRICIONAL
4237, 4430
ESTAFA PROFISSIONAL
4360
ESTÁGIO CLÍNICO
4047, 4283
ESTÉTICA
4323
ESTILO DE VIDA
4005, 4053, 4140
ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA DO NERVO
3953
ESTIMULAÇÃO FÍSICA
4299
ESTIMULAÇÃO LUMINOSA
4299
ESTRATÉGIAS
4364
ESTRESSE PSICOLÓGICO
3919, 4053, 4203, 4204, 4252, 4360, 4442
ESTRUTURA DE GRUPO
4300, 4462
ESTRUTURAS DE ACESSO
4113
ESTUDANTES
4133, 4390, 4412
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
3912, 4047, 4051, 4132, 4143, 4247, 4283, 4306, 4395, 4400
ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA
4362
ESTUDO COMPARATIVO
4036, 4107, 4263
ESTUDOS DE AVALIAÇÃO
4437
ESTUDOS DE CASOS
4462
ESTUDOS DE CASOS E CONTROLES
4261, 4309

392
ESTUDOS DE COORTES
4221, 4424
ESTUDOS DE VALIDAÇÃO
3944, 4017, 4029, 4033, 4035, 4176, 4188, 4201, 4219, 4227, 4246, 4286, 4374, 4402, 4435
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
4078, 4098, 4102, 4118
ESTUDOS RETROSPECTIVOS
3923, 3942, 4007, 4022, 4043, 4089, 4098, 4150, 4152, 4195, 4207, 4261, 4270, 4290, 4326, 4330,
4354, 4439
ESTUDOS TRANSVERSAIS
3977
ETANOL
4336
ÉTICA
4106
ÉTICA DE ENFERMAGEM
4069, 4185, 4218, 4242, 4323
ÉTICA PROFISSIONAL
4398
EVOLUÇÃO CULTURAL
4343
EXAME FÍSICO
3918
EXCISÃO DE LINFONODO
4407
EXERCÍCIO
3930, 4054
EXISTENCIALISMO
3915, 4061, 4090, 4096, 4106, 4292, 4312, 4394, 4455
EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS
4130, 4362
EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO
4453
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
4006, 4403
EXPOSIÇÕES EDUCATIVAS
4335
EXTRAÇÃO DE CATARATA
3997
FADIGA
4029
FAMÍLIA

393
3943, 3945, 3954, 3980, 4009, 4050, 4055, 4064, 4070, 4109, 4120, 4173, 4174, 4182, 4197, 4208,
4231, 4236, 4241, 4277, 4301, 4314, 4318, 4332, 4348, 4368, 4388, 4394, 4415, 4431, 4438, 4446,
4447, 4457
FARINGE
4331
FASES DO SONO
3988, 4034
FATORES DE RISCO
3952, 3977, 3979, 4092, 4094, 4122, 4140, 4154, 4170, 4183, 4187, 4221, 4294, 4301, 4319, 4334,
4341, 4362, 4392, 4393, 4403, 4412
FATORES SOCIOECONÔMICOS
4186
FEMINISMO
4380, 4461
FERIMENTOS E LESÕES
3925, 4010, 4172, 4189, 4246, 4325, 4375, 4425
FILOSOFIA EM ENFERMAGEM
4060
FINANCIAMENTO GOVERNAMENTAL
4317
FÍSTULA
4331
FLUORAÇÃO
4376
FONAÇÃO
3946
FONTES DE DADOS
4434
FORÇA DE TRABALHO
4068, 4138, 4158, 4186, 4440
FORMAÇÃO DE CONCEITO
4037
FORMULAÇÃO DE PROJETOS
4370
GARANTIA DA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
4017, 4025
GERÊNCIA
3985, 4038, 4134, 4311, 4418
GERENCIAMENTO CLÍNICO
4101, 4280, 4364
GERENCIAMENTO DE PRÁTICA PROFISSIONAL
3973, 4162, 4311, 4320, 4358, 4418
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

394
3939
GESTANTES
4056, 4080, 4081, 4109, 4148, 4169, 4257, 4263, 4292, 4379, 4458
GESTÃO DE QUALIDADE TOTAL
4136, 4397, 4460
GESTOR DE SAÚDE
4358, 4444
GRAVIDEZ
3935, 3982, 3989, 3995, 4083, 4109, 4117, 4148, 4169, 4180, 4257, 4292, 4342, 4461
GRAVIDEZ DE ALTO RISCO
4080
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
3941, 4105, 4170, 4316, 4380, 4382
GRAVIDEZ NÃO DESEJADA
3991
GRUPOS DE AUTO-AJUDA
4107, 4198, 4234, 4261, 4449
GRUPOS DE POPULAÇÕES CONTINENTAIS
4458
GRUPOS DE TREINAMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO
4267
GUERRA
4280
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B
3968
HANSENÍASE
4421
HEME OXIGENASE (DESCICLIZANTE)
4225
HEPACIVIRUS
4078
HEPATITE C
4078
HETEROSSEXUALIDADE
4059
HIDRATAÇÃO
4205
HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX
4223
HIPERTENSÃO
3919, 4102, 4123, 4187, 4253, 4294, 4345, 4412, 4428, 4434, 4457
HISTERECTOMIA

395
3982
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
3909, 4088, 4089, 4150, 4195, 4270, 4273, 4290, 4326, 4330
HIV
3913, 3994, 4137, 4182, 4298, 4305, 4324, 4334, 4378, 4461
HOMENS
3969, 3989, 4059, 4119, 4122, 4128, 4129, 4142, 4163, 4194, 4382
HOMICÍDIO
4354
HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA
4182
HOSPITAIS
4066, 4352, 4416
HOSPITAIS DE EMERGÊNCIA
4084
HOSPITAIS DE ENSINO
3952, 4196, 4389, 4398, 4403
HOSPITAIS DIA
4108, 4198
HOSPITAIS MILITARES
4273
HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS
4213, 4235, 4245
HOSPITAIS PÚBLICOS
3959, 4085, 4091, 4147, 4164, 4361, 4399, 4460
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
3964, 3981, 4001, 4027, 4082, 4124, 4136, 4139, 4250, 4259, 4344, 4353
HOSPITALIZAÇÃO
3916, 3992, 4024, 4041, 4085, 4135, 4230, 4289, 4341, 4439
HUMANISMO
3920
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
4026, 4030, 4050, 4056, 4063, 4072, 4095, 4112, 4242, 4259, 4284, 4368, 4449
IDENTIDADE DE GÊNERO
3969, 4129, 4184, 4194, 4248, 4272, 4338, 4380, 4461
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL
4411
IDOSO
3954, 3962, 3992, 3999, 4016, 4021, 4022, 4024, 4052, 4054, 4065, 4112, 4126, 4153, 4179, 4183,
4221, 4232, 4252, 4274, 4315, 4355, 4396, 4408, 4431, 4449, 4457
ILEX PARAGUARIENSIS
4079

396
IMAGEM CORPORAL
3909, 4068, 4133, 4269, 4374
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE
4069
INCIDÊNCIA
3968, 4221
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
4014
INDICADORES DE MORBI-MORTALIDADE
3968, 3975
INDICADORES DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
4003, 4030, 4261, 4367
INDICADORES DE QUALIDADE EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
4344
INDICADORES DE SERVIÇOS
4201, 4219
ÍNDICE DE GRAVIDADE DE DOENÇA
4192
ÍNDIOS SUL-AMERICANOS
4208
INDÚSTRIA METALÚRGICA
4023
INDÚSTRIA QUÍMICA
4044
INFARTO DO MIOCÁRDIO
4341
INFECÇÃO DA FERIDA OPERATÓRIA
4268
INFECÇÃO HOSPITALAR
3939, 4149, 4201, 4219, 4264, 4266, 4268, 4335
INFECÇÃO PUERPERAL
4092
INFECÇÕES BACTERIANAS
3968
INFECÇÕES POR DELTARETROVIRUS
4130
INFECÇÕES POR HIV
4130, 4137, 4392
INFORMÁTICA EM ENFERMAGEM
4075, 4212, 4372
INFUSÕES INTRAVENOSAS
4049

397
INJEÇÕES INTRAVENOSAS
4049
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL
4136, 4399
INSTITUCIONALIZAÇÃO
3999, 4221, 4245, 4314
INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS
3975, 3977, 4140, 4424
INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
4296
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
3964, 4039
INSTITUIÇÕES RESIDENCIAIS
4213
INSTRUÇÃO PROGRAMADA
4010
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA
4289
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA
4205
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
3993, 4016, 4225, 4296, 4322, 4332, 4377, 4447
INSULINA
4202
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DOENTE MENTAL
4245
INTERNET
4010
INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA
4366
INTUBAÇÃO GASTROINTESTINAL
4003
INTUBAÇÃO INTRATRAQUEAL
4015, 4271
IRMÃOS
4351
ISOFLAVONAS
4225
ISQUEMIA
4225
JOGOS E BRINQUEDOS
4030, 4450

398
JOGOS EXPERIMENTAIS
4217, 4343
JORNADA DE TRABALHO
4158
LABORATÓRIOS
4283
LACTENTE
4163, 4200, 4304, 4432
LARES PARA GRUPOS
4235
LARINGECTOMIA
3944, 4331
LATEX
4223
LAVAGEM DE MÃOS
4264
LEGISLAÇÃO DE ENFERMAGEM
4195
LEUCEMIA
4013
LIDERANÇA
3973, 3985, 4333, 4356
LIQUIDOS E SECREÇÕES
3935
LOCAL DE TRABALHO
4361, 4399
LUDOTERAPIA
4085
MÃE-CANGURÚ (não DeCS)
3945, 4299
MÃES
3914, 4009, 4238, 4254, 4338, 4347, 4349, 4378, 4380
MAMOPLASTIA
4239
MANUAIS DE LABORATÓRIO [TIPO DE PUBLICAÇÃO]
4205
MASSAGEM
3953
MASTECTOMIA
4107, 4301
MATERIAIS DE ENSINO
3931, 4165, 4299, 4414

399
MATERNIDADES
4056, 4092
MAUS-TRATOS CONJUGAIS
4128, 4281
MAUS-TRATOS INFANTÍS
3947, 3976, 4388, 4450, 4454
MEDIÇÃO DA DOR
3966, 4118, 4168, 4295, 4402
MEDIÇÃO DE RISCO
4336
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
4365, 4425
MEDICINA HERBÁRIA
4079, 4317
MEDICINA LEGAL
4288
MEDICINA PREVENTIVA
3928
MEDICINA REPRODUTIVA
4165, 4194
MEDICINA TRADICIONAL
4083, 4285, 4291
MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
4451
MÉDICOS
4027, 4063
MEDIDAS DE OCORRÊNCIA DE DOENÇAS
4208
MEDO
4319
MEIA-IDADE
4021
MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA
4076
MEIOS DE CONTRASTE
4205
MENINGITE
3968
MENOPAUSA
4233, 4383
MENORES DE RUA
4260

400
MERCADO DE TRABALHO
4186
METÁSTASE NEOPLÁSICA
4381
METODOLOGIA
4326
MÉTODOS
3943, 4035
MÉXICO
3967, 3972, 3977, 3982, 3984
MILITARES
3937
MODALIDADES DE POSIÇÃO
4373
MODELOS DE ENFERMAGEM
4314
MODELOS ORGANIZACIONAIS
4071, 4074
MORADIAS ASSISTIDAS
4213, 4251
MORBIDADE
4158, 4183, 4331
MORTALIDADE
4183, 4288, 4331, 4354
MORTALIDADE INFANTIL
4004
MORTALIDADE NEONATAL
4393
MORTE
3938, 4037, 4381
MOVIMENTO
4175
MULHERES
3916, 3917, 3958, 3982, 3995, 4009, 4014, 4028, 4041, 4060, 4099, 4107, 4144, 4209, 4226, 4239,
4248, 4254, 4275, 4281, 4297, 4305, 4321, 4327, 4338, 4342, 4347, 4349, 4374, 4378, 4380, 4383,
4409
MULHERES MALTRATADAS
4084, 4086, 4170
MULTIMÍDIA
3931
NARCISISMO
4019
NARRAÇÃO

401
4080
NARRATIVAS PESSOAIS [TIPO DE PUBLICAÇÃO]
4182, 4256, 4285, 4291, 4324
NECESSIDADES E DEMANDAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
4384
NEFROLOGIA
4330
NEOPLASIA INTRA-EPITELIAL CERVICAL
4121
NEOPLASIAS
3915, 4041, 4050, 4061, 4241, 4340, 4346, 4350, 4351, 4359, 4431
NEOPLASIAS DO COLO DO ÚTERO
4121, 4209
NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS
4282
NEOPLASIAS MAMÁRIAS
3910, 3916, 4107, 4301, 4407, 4419
NEUROCIRURGIA
4337
NÍVEL DE EFEITO ADVERSO NÃO OBSERVADO
4169
NÍVEL DE SAÚDE
4076
NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS
3971
NUTRIÇÃO
4025, 4028
NUTRIÇÃO DA CRIANÇA
4238
NUTRIÇÃO DO ADOLESCENTE
4000
NUTRIÇÃO ENTERAL
4003
NUTRIÇÃO INFANTIL
4237, 4432
NUTRICIONISTA
4025
OBESIDADE
3930, 3977, 4000, 4099, 4374, 4424
OBRAS DE REFERÊNCIA
3951
OBSTETRÍCIA

402
4157, 4226
OBTENÇÃO DE TECIDOS E ÓRGÃOS
4174, 4203
ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA
4376
ODONTÓLOGOS
3998
ONCOLOGIA
3965
ORELHA MÉDIA
4036
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
3986, 4038, 4071, 4082, 4152, 4162, 4358, 4418
ORGANIZAÇÕES DE SERVIÇOS GERENCIAIS
4038
OSTOMIA
4269
PACIENTES
4100, 4188, 4346, 4451
PACIENTES DOMICILIARES
3915, 4387
PACIENTES INTERNADOS
3952, 3978, 4146, 4227, 4394
PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
4460
PAIS
4210
PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
4068, 4418
PAPILLOMAVIRUS HUMANO
4109, 4121, 4122
PARADA CARDÍACA
4033, 4164, 4398
PARAPLEGIA
4206, 4295
PARCEIROS SEXUAIS
4182
PARTEIRA LEIGA
4083
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
4048, 4077, 4397, 4413
PARTO

403
3920, 3982, 4076, 4081, 4092, 4210, 4226, 4306, 4420
PARTO HUMANIZADO
4092, 4127, 4157, 4180, 4257, 4275, 4327
PARTO NORMAL
4020, 4157, 4189
PATERNIDADE
3989, 4210, 4382
PÉ DIABÉTICO
3955, 3979, 4365, 4427
PERCEPÇÃO
3912, 3915, 3920, 3949, 3975, 4065, 4081, 4087, 4090, 4091, 4112, 4142, 4145, 4153, 4155, 4179,
4190, 4191, 4196, 4238, 4242, 4247, 4262, 4312, 4322, 4347, 4359, 4378, 4390, 4423, 4431
PERFIL DE IMPACTO DA DOENÇA
3944, 3987, 4016, 4021
PERFIL DE SAÚDE
4294, 4354, 4355
PERÍNEO
3935, 4189
PERÍODO PÓS-PARTO
3935, 4009, 4117, 4157, 4180, 4297, 4298, 4300, 4316, 4349, 4384
PESOS E MEDIDAS CORPORAIS
4099
PESQUISA EM ENFERMAGEM
3943, 4405
PESQUISADORES
3921
PESSOAL DE SAÚDE
3917, 3932, 3934, 3936, 3938, 3940, 3941, 3948, 3976, 4002, 4006, 4007, 4008, 4012, 4037, 4039,
4040, 4042, 4056, 4137, 4144, 4191, 4199, 4264, 4284, 4321, 4352, 4400, 4410, 4458
PESSOAL TÉCNICO DE SAÚDE
3961, 3970, 4141, 4160, 4222, 4249, 4250, 4265, 4278, 4406
PESSOAS COM INSUFICIÊNCIA AUDITIVA
4369
PESSOAS MENTALMENTE DOENTES
4348
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
4113, 4206
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA MENTAL
4090
PLANEJAMENTO EM SAÚDE
3946, 4397, 4444
PLANEJAMENTO FAMILIAR
4129

404
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
4363, 4397
PLANOS E PROJETOS DE SAÚDE
3971, 3971, 3972, 4307
PLANTAS MEDICINAIS
4073, 4079, 4317
PNEUMOPATIAS OBSTRUTIVAS
4391
POBREZA
4431
PODER (PSICOLOGIA)
4059, 4062, 4069, 4125, 4333
POLÍCIA
4142
POLÍTICA DE SAÚDE
3927, 3947, 4046, 4048, 4052, 4073, 4413
POLÍTICA SOCIAL
4413
POLÍTICAS DE CONTROLE SOCIAL
4048, 4413
POLÍTICAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE
4162
POMADAS
4172
POPULAÇÃO RURAL
4102
PORTADOR
4324
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL
4302, 4303
PRÁTICA DO DOCENTE DE ENFERMAGEM
3912, 3921, 3970, 4190, 4328
PRÁTICA PROFISSIONAL
3909, 3959, 3970, 3974, 3996, 4007, 4047, 4068, 4073, 4075, 4132, 4143, 4149, 4159, 4161, 4166,
4167, 4190, 4196, 4199, 4243, 4248, 4271, 4276, 4308, 4309, 4313, 4320, 4325, 4328, 4330, 4339,
4370, 4418, 4421, 4422, 4448
PRÉ-ESCOLAR
3929, 4238, 4304
PRECAUÇÕES UNIVERSAIS
4266
PRECONCEITO
4106, 4272, 4324

405
PREMATURO
3945, 3984, 4171, 4230, 4435
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS
3950
PRESCRIÇÃO NÃO MEDICAMENTOSA
4344
PRESSÃO ARTERIAL
4102, 4123, 4187, 4253, 4294, 4345, 4412, 4428, 4434, 4457
PRESTAÇÃO INTEGRADA DE CUIDADOS DE SAÚDE
4329
PREVALÊNCIA
3952, 4078, 4424, 4433
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
4336
PREVENÇÃO DE DOENÇAS
4140, 4321, 4328, 4343, 4350, 4365, 4423, 4427
PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
4369
PREVENÇÃO PRIMÁRIA
3940, 3977, 4246
PREVENÇÃO SECUNDÁRIA
4260, 4386
PREVIDÊNCIA SOCIAL
3967
PRIMEIROS SOCORROS
3957
PRINCÍPIO DO PRAZER-DESPRAZER
4442
PROBLEMAS SOCIAIS
3975
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS AMBULATÓRIOS
3997
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GINECOLOGIA
3982
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OBSTÉTRICOS
4020
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
3942, 3995, 4042, 4061, 4100, 4103, 4291, 4458
PROCESSOS DE ENFERMAGEM
3974, 4035, 4048, 4075, 4116, 4123, 4124, 4178, 4258, 4286, 4289, 4304, 4326, 4344, 4391, 4459
PROCESSOS GRUPAIS
3943, 4399

406
PROCESSOS HEMODINÂMICOS
4031
PROCESSOS MENTAIS
4308
PROCESSOS NEOPLÁSICOS
4381
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
4063, 4095, 4100, 4101, 4166, 4167, 4187, 4199, 4255, 4339, 4348, 4355, 4410, 4423, 4437, 4441,
4459, 4462
PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
4073
PROGRAMAS DE IMUNIZAÇÃO
4022
PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE
3922
PROMOÇÃO DA SAÚDE
3914, 3926, 3929, 3994, 4025, 4046, 4054, 4074, 4077, 4079, 4258, 4296, 4335, 4350, 4355, 4387,
4408, 4423, 4447, 4452
PRÓPOLE
4172
PROTOCOLOS
4075, 4445
PSICANÁLISE
4019
PSICOFÍSICA
3966
PSICOLOGIA DO SELF
4310
PSICOLOGIA SOCIAL
4106, 4197
PSICOMETRIA
4016, 4227, 4366
PSICOTERAPIA DE GRUPO
3913, 4395
PSIQUIATRIA
4411
PSIQUIATRIA INFANTIL
3963
PUNIÇÃO
4366
QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
3964, 4136, 4279, 4384, 4460
QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, ACESSO E AVALIAÇÃO
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4093, 4113, 4131
QUALIDADE DE VIDA
3929, 3944, 3983, 3987, 3998, 4002, 4016, 4018, 4021, 4027, 4039, 4040, 4053, 4107, 4110, 4153,
4265, 4295, 4360, 4410, 4428
QUEIMADURAS
4118, 4147, 4402
QUESTIONÁRIOS
4428
QUIMIOPREVENÇÃO
4006
QUIMIOTERAPIA
4177, 4346
RADIAÇÃO IONIZANTE
4453
RATOS
4205, 4225
RAZÃO DE MASCULINIDADE
3969, 4128, 4129
REABILITAÇÃO
4091, 4234, 4373, 4436
REABILITAÇÃO DOS TRANSTORNOS DA FALA E DA LIGUAGEM
3946
READMISSÃO DO PACIENTE
4224, 4341
RECÉM-NASCIDO
3945, 3981, 4114, 4155, 4171, 4200, 4229, 4230, 4300, 4393, 4417, 4435, 4441
RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO
3945, 3984
RECREAÇÃO
4030
RECURSOS AUDIOVISUAIS
3931, 3978
RECURSOS EM SAÚDE
4240, 4439
RECURSOS HUMANOS DE ENFERMAGEM
4214
RECURSOS HUMANOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL
3949, 4001, 4249, 4353, 4440
RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE
3941
RECUSA DO PACIENTE AO TRATAMENTO
4345

408
REFERÊNCIA E CONSULTA
4115, 4126, 4148, 4178, 4293, 4303, 4459
REFORMA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
4008, 4103, 4220, 4234, 4235, 4251, 4363, 4436, 4444
REGISTROS DE DOENÇAS
4434
REGISTROS DE ENFERMAGEM
3923, 4033, 4145, 4218, 4228, 4389, 4398
REGISTROS MÉDICOS ORIENTADOS A PROBLEMAS
4033
RELAÇÕES COMUNIDADE-INSTITUIÇÃO
4318
RELAÇÕES ENFERMEIRO-PACIENTE
3978, 4011, 4115, 4125, 4148, 4159, 4229
RELAÇÕES FAMILIARES
3954, 4009, 4050, 4060, 4070, 4109, 4128, 4163, 4170, 4197, 4231, 4236, 4245, 4351, 4371, 4415,
4454
RELAÇÕES INTERPESSOAIS
3913, 3932, 3943, 3978, 3989, 3992, 4011, 4057, 4058, 4059, 4069, 4090, 4126, 4236, 4272, 4277,
4310, 4318, 4323, 4342, 4399, 4419
RELAÇÕES INTERPROFISSIONAIS
4057, 4093, 4141, 4145
RELAÇÕES MÃE-FILHO
3945, 4096, 4114, 4155, 4338, 4368
RELAÇÕES PAI-FILHO
4163, 4230
RELAÇÕES PAIS-FILHO
3984, 4241, 4388
RELAÇÕES PROFISSIONAL-FAMÍLIA
4050, 4055, 4173, 4191, 4411
RELAÇÕES PROFISSIONAL-PACIENTE
4063, 4124, 4144, 4284, 4345, 4346, 4359, 4411
RELAÇÕES RACIAIS
4458
RELATOS DE CASOS [TIPO DE PUBLICAÇÃO]
4166, 4207
RELIGIÃO
4339
RELIGIÃO E MEDICINA
4291
RELÓGIOS BIOLÓGICOS
4034
REPRODUÇÃO

409
4129, 4383
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
3939
RESPIRAÇÃO
4373
RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL
4015, 4176
RESPONSABILIDADE LEGAL
4398
RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR
3990, 3996, 4033, 4250
REUTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
4202
REVELAÇÃO DA VERDADE
4242, 4359
RISCOS OCUPACIONAIS
3934, 3939, 4006, 4012, 4040, 4094, 4138, 4262, 4336, 4362, 4403, 4453
RITMO CIRCADIANO
4036
RUBÉOLA (SARAMPO ALEMÃO)
4032
RUÍDO
3981
RUÍDO OCUPACIONAL
4082
SALA DE RECUPERAÇÃO
4228
SALAS DE PARTO
4056
SARAMPO
4032
SATISFAÇÃO DO PACIENTE
3944, 4017, 4177
SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES
4131
SATISFAÇÃO NO EMPREGO
3983, 4145
SAÚDE
4074
SAÚDE AMBIENTAL
3926
SAÚDE BUCAL
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3914, 3929, 4376
SAÚDE DA CRIANÇA
3911, 3914, 3975, 3976
SAÚDE DA FAMÍLIA
3922, 3932, 3940, 3948, 4007, 4041, 4045, 4095, 4105, 4120, 4166, 4248, 4263, 4304, 4358, 4404
SAÚDE DA MULHER
3917, 3941, 3958, 3991, 3995, 4080, 4081, 4083, 4084, 4086, 4107, 4109, 4115, 4116, 4117, 4144,
4157, 4169, 4170, 4209, 4226, 4233, 4275, 4281, 4301, 4305, 4321, 4342, 4349, 4379, 4380, 4384
SAÚDE DE GRUPOS ESPECÍFICOS
4110
SAÚDE DO IDOSO
3954, 3962, 3992, 3999, 4052, 4065, 4112, 4126, 4153, 4232, 4252, 4274, 4315, 4355, 4396, 4431,
4457
SAÚDE DO TRABALHADOR
3934, 3936, 3939, 3960, 3979, 3998, 4005, 4006, 4012, 4014, 4018, 4023, 4027, 4029, 4039, 4040,
4044, 4082, 4091, 4094, 4130, 4138, 4158, 4203, 4204, 4262, 4352, 4360, 4409, 4429, 4442, 4448,
4453
SAÚDE ESCOLAR
4238, 4430
SAÚDE MATERNO-INFANTIL
4076
SAÚDE MENTAL
3910, 3913, 3917, 3919, 3922, 3949, 3956, 3958, 4008, 4011, 4043, 4108, 4198, 4211, 4213, 4216,
4220, 4234, 4235, 4243, 4244, 4251, 4256, 4314, 4329, 4348, 4363, 4406, 4411, 4426, 4436, 4444
SAÚDE OCULAR
4299
SAÚDE PÚBLICA
4004, 4028, 4032, 4046, 4102, 4103, 4140, 4260, 4288, 4376, 4413, 4424
SEGUIMENTOS
3911
SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE
4168, 4418
SERINGAS
4202
SEROMA
4407
SERVIÇO HOSPITALAR DE CARDIOLOGIA
4277
SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA
4204, 4224
SERVIÇO HOSPITALAR DE LAVANDERIA
4074
SERVIÇO HOSPITALAR DE LIMPEZA
4040
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SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
3972
SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MENTAL
4220, 4329, 4363, 4436
SERVIÇOS CONTRATADOS
4005
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
4214, 4314
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
4007, 4038, 4045, 4057, 4058, 4066, 4071, 4111, 4188
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL
4135, 4323
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR
4178
SERVIÇOS DE SAÚDE
3947, 4288, 4404
SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITÁRIA
3940, 3948
SERVIÇOS DE SAÚDE DA CRIANÇA
3946, 3967, 4171, 4441
SERVIÇOS DE SAÚDE DA MULHER
3991
SERVIÇOS DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL
4081
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
4108, 4216, 4234, 4251
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ADOLESCENTES
3927, 4151
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA IDOSOS
4052, 4065
SERVIÇOS DE SAÚDE REPRODUTIVA
4194
SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA
3957, 4033, 4147, 4164, 4259, 4325, 4352, 4361, 4375, 4409, 4456
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
4005
SETOR PRIVADO
4005
SEXO
3937
SEXUALIDADE
3965, 4129, 4156, 4184, 4254, 4294, 4321, 4334, 4369, 4382, 4419
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SIMULAÇÃO DE PACIENTE
3978
SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
3913, 3937, 3994, 4059, 4098, 4119, 4137, 4142, 4181, 4182, 4260, 4292, 4298, 4305, 4321, 4324,
4334, 4369, 4378, 4392, 4461
SÍNDROME NEFRÓTICA
4438
SINTOMAS AFETIVOS
4034
SINTOMAS COMPORTAMENTAIS
3913, 3963, 4256
SISTEMA MUSCULOSQUELÉTICO
4246
SISTEMA NERVOSO CENTRAL
4295
SISTEMA RESPIRATÓRIO
4176
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
3956, 4048, 4317, 4404, 4413, 4439
SISTEMAS COMPUTADORIZADOS DE REGISTROS MÉDICOS
4434
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO NO HOSPITAL
4020
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
4004, 4134, 4311, 4434
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR
3956, 4439
SISTEMAS DE MEDICAÇÃO NO HOSPITAL
4139, 4416
SISTEMAS DE NOTIFICAÇÃO DE REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS
4169
SISTEMAS LOCAIS DE SAÚDE
4025
SOBREPESO
4099
SOCIALIZAÇÃO
4065
SOCIEDADES DE ENFERMAGEM
4273
SONO
3988, 4034, 4041, 4227
SOROPOSITIVIDADE PARA HIV
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3995, 4119, 4292, 4342, 4378
SUICÍDIO
4354
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM
3973, 3985, 3986, 4038, 4134, 4162, 4186, 4311, 4353
SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
4432
SURTOS DE DOENÇAS
4098
SUTURAS
4189
TÉCNICA DELFOS
4228, 4425
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS
4036, 4417
TÉCNICAS, MEDIDAS, EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
4036
TECNOLOGIA BIOMÉDICA
4058, 4165, 4231, 4331
TECNOLOGIA EDUCACIONAL
4067, 4165, 4212
TEMPERATURA CORPORAL
4036
TEORIA DE ENFERMAGEM
4080, 4095
TEORIA PSICANALÍTICA
4019
TERAPÊUTICA
3950, 3994, 4006, 4279
TERAPIA ATRAVÉS DA DANÇA
3958, 4408
TERAPIA DIRETAMENTE OBSERVADA
4387
TERAPIA FAMILIAR
4055
TERAPIA PELA ARTE
4085, 4165
TERAPIA POR ACUPUNTURA
4451
TERAPIA PSICANALÍTICA
4043
TERAPIA RESPIRATÓRIA
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4015
TERAPIAS ALTERNATIVAS
3924, 4042, 4285
TERAPIAS COMPLEMENTARES
4291
TESTE DO PEZINHO (não DeCS)
4417
TESTES IMUNOLÓGICOS DE CITOTOXIDADE
3925
TÉTANO
4393
TOMADA DE DECISÕES
4134, 4242, 4328
TRABALHADORES
4023, 4074, 4140
TRABALHO
3932, 3948, 4082, 4141, 4158, 4188, 4352, 4361, 4429
TRABALHO DE PARTO
3953, 3982, 4180, 4210, 4229, 4275, 4306, 4327, 4420
TRABALHO EM TURNOS
4034
TRABALHO FEMININO
4409
TRABALHO NOTURNO
4001
TRANSFUSÃO DE SANGUE
4319
TRANSMISSÃO DE DOENÇA
4142
TRANSMISSÃO VERTICAL DE DOENÇA
4298, 4378
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
4013, 4367, 4446
TRANSPLANTE DE RIM
4124
TRANSPLANTES
4174
TRANSPORTE DE PACIENTES
4002, 4375
TRANSPORTES
4354
TRANSTORNO DEPRESSIVO
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4414
TRANSTORNOS DA ALIMENTAÇÃO
4197
TRANSTORNOS DA NUTRIÇÃO INFANTIL
4096
TRANSTORNOS DO SONO DO RITMO CIRCADIANO
4034, 4041
TRANSTORNOS MENTAIS
3949, 4055, 4090, 4198, 4211, 4216, 4314, 4414
TRANSTORNOS NUTRICIONAIS
4237, 4374
TRANSTORNOS PSICÓTICOS
4019, 4371
TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS
4159, 4216
TRANSTORNOS TRAUMÁTICOS CUMULATIVOS
3998, 4002, 4018, 4027, 4040, 4044, 4091, 4138
TRANSVESTISMO
4272
TRATAMENTO DOMICILIAR
4387
TRAUMATISMOS DA MEDULA ESPINHAL
4131, 4161, 4206, 4295, 4373, 4385
TRAUMATISMOS EM ATLETAS
4246
TRIAGEM
4259, 4456
TRIAGEM NEONATAL
4307
TUBERCULOSE
3940, 3942, 3971, 3972, 4290, 4387
ÚLCERA DE DECÚBITO
3951, 3952, 4206, 4221, 4385, 4386
ÚLCERA DO PÉ
3955
ÚLCERA VARICOSA
4425
UNIDADE HOSPITALAR DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
4116
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
3918, 3923, 3952, 4037, 4075, 4082, 4111, 4188, 4191, 4192, 4215, 4265, 4394, 4422
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
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3981, 3984, 4114, 4155, 4171, 4230, 4264
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
4391
UNIDADES HOSPITALARES
4344
UNIDADES HOSPITALARES DE HEMODIÁLISE
3993, 4320, 4322
UNIVERSIDADES
4306
USO DE MEDICAMENTOS
3950, 4315, 4416
VACINA CONTRA RUBÉOLA
4169
VACINA CONTRA SARAMPO
4169
VACINAÇÃO
3968, 4022, 4328
VACINAS
3968
VACINAS VIRAIS
4169
VALORES SOCIAIS
3909, 3916, 3947, 3991, 4026, 4037, 4042, 4051, 4065, 4082, 4084, 4100, 4112, 4117, 4127, 4128,
4129, 4133, 4135, 4137, 4143, 4151, 4184, 4260, 4274, 4275, 4325, 4329, 4457, 4458, 4462
VARIAÇÕES DEPENDENTES DO OBSERVADOR
4218
VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
4049
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3942, 3968, 3971, 3972, 4004, 4032, 4393
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
4077, 4288
VIOLÊNCIA
3975, 4012, 4352, 4361
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
4086, 4248, 4281
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3947, 3976, 4084, 4128, 4170, 4388, 4450, 4454
VIOLÊNCIA SEXUAL
4248
VÍRUS DA HEPATITE
4078
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VULNERABILIDADE EM SAÚDE
3937, 4334, 4342, 4461

