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Apresentação

Neste ano de 2001, início de um novo milênio, em que a Associação completa seus 75 anos de
existência, temos muito a comemorar. Neste período, tradicionalmente, a ABEn sempre atuou voltada para o
seu compromisso com o desenvolvimento da Enfermagem no País. Desde muito cedo, reconheceu a
importância e incentivou a produção de conhecimento científico e da sua divulgação.
Essa tradição e história são resgatadas neste momento de comemoração, através de seu acervo
bibliográfico, fotográfico e documental que, também, registra a história da Enfermagem Brasileira.
Em seu acervo bibliográfico, encontra-se a mais rica coleção de teses e dissertações defendidas em
Programas/ Cursos de Enfermagem, que esse catálogo registra e divulga anualmente. Como seria de se
esperar, esse acervo é imprescindível para todas as bibliotecas dos cursos de graduação e pós-graduação de
Enfermagem e das instituições de saúde, além de todos que, individualmente, se interessam pela pesquisa na
área.
Muitos desse catálogos, editados desde 1979, encontram-se esgotados. A riqueza do acervo e a sua
demanda crescente incentivaram ao desafio de reeditá-los, de forma a agilizar a sua consulta e o acesso às
informações. Assim, no dia 15 de agosto, foram reeditados os dezoito primeiros catálogos, em CD-ROM, que
correspondem aos volumes de 1979-2000.
A produção de conhecimento em Enfermagem, vem crescendo, gradativa e significativa-mente. Assim,
esse XIX volume da coleção é o maior já editado, contando com 469 títulos.
Com mais essa obra de divulgação e socialização do conhecimento, a ABEn e o CEPEn esperam
continuar contribuindo para a reflexão e transformação das práticas, para uma Enfermagem ética, competente,
humanizada e solidária.

Vanda Elisa Andres Felli
Diretora do CEPEn
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Distribuição das Pesquisas Segundo:

I – GRAU ACADÊMICO

Total

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

379

TESE DE DOUTORADO

90
TOTAL

II – ANO DE DEFESA

469

Total

¾

1985

1

¾

1996

1

¾

1998

1

¾

1999

17

¾

2000

360

¾

2001

89

III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo

217

Santa Catarina

92

Rio de Janeiro

67

Minas Gerais

32

Ceará

25

Bahia

15

Paraíba

15

Distrito Federal

3

Mato Grosso do Sul

1

Pernambuco

1

Espanha (Exterior)

1
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IV – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE DEFESA
¾

ENFERMAGEM

Total
460

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

90

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

83

Universidade Federal de Santa Catarina. Convênio Interinstitucional – UFSC

59

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

43

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

33

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

32

Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem – UFMG.

32

Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem - UFCE
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Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – UNIRIO

21

Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem – UFBA

15

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

15

Universidade de São Paulo. Programa Interunidades - USP/EE/EERP

9

Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Piauí. Convênio
Interinstitucional – UFRJ/UFPI

2

Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Covênio
Interinstitucional - UNIFESP/UFMS

1

¾

CIÊNCIAS DA SAÚDE

Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde - UnB

¾

ANTROPOLOGIA

Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - UNICAMP

¾

EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Educação - UFRJ

¾

NUTRIÇÃO

3
3

1
1

1
1

1

ix

Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Nutrição –
UFPE

¾

SAÚDE COLETIVA

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS

¾

SAÚDE PÚBLICA

Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública. Departamento de
Práticas de Saúde

¾

SOCIOLOGIA

Universidade de Salamanca. Faculdade de Ciências Sociales. Departamento de Sociologia
(Espanha)

1

1
1

1
1

1
1
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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: 2174
BRUNO, Paulo. Livros didáticos de "Introdução à enfermagem" na educação profissional de
nível médio: a caminho de uma educação crítica. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Ligia Martha Coimbra da Costa
RESUMO: A partir de reflexão sobre as questões emergentes no mundo do trabalho em saúde,
busca-se nos livros didáticos, particularmente nos que atendem à disciplina "Introdução à
Enfermagem" nos cursos de nível médio, uma necessária coerência entre seu conteúdo e as
exigências da educação profissional em um mundo que muda rapidamente, apontando para uma
formação crítico-emacipadora como meio de viabilizar a cidadania. Foram escolhidas as obras mais
utilizadas no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e sobre elas realizado um estudo
explanatório e descritivo. Concomitantemente, foi feita uma análise teórico-crítica, considerando as
vertentes técnico-pedagógicas. Foram considerados pontos como a prestação de cuidados, o
desenvolvimento de uma educação construída para o exercício da cidadania e a participação do
profissional como ser humano integral. Em relação ao cuidado, utilizaram-se parâmetros salientados
por WALDOW, como atividade instrumental, atividade expressiva e cuidado com o paciente. No que
se refere ao livro didático, foram analisados aspectos considerados importantes por FREITAG, como
adequação entre o livro e o programa, existência de exercícios variados e relevância para a vida do
aluno. Finalmente, foram definidas as questões norteadoras, respeitando pontos essenciais em
qualquer livro didático, como texto, exercícios, atividades e bibliografia. A análise mostrou que, em
geral, a forma de fazer é apresentada como solução pronta e, muitas vezes, os princípios científicos
são apresentados de forma sumária ou através de textos excessivamente extensos. Também foi
constatado que o "ser que cuida" e o "ser que recebe o cuidado" são geralmente apresentados como
objetos. Em relação aos exercícios, foi observado que, em sua grande maioria, requerem apenas
memorização, não estimulando a aplicação em realidade diversas. Como conclusão, aponta-se a
importância de reconstruir o modo de dizer, provocando novos modos de ler e respeitando os vários
modos de fazer enfermagem, assim como o despertar de uma práxis criativa, histórica e
geograficamente localizada, promotora de valores humanitários e de cidadania.

Nº de Classificação: 2175
FARIA, Deise Lucia Fátima de Castro Vieira Motta de. Família do cliente que convive com
HIV/AIDS: o cuidado de enfermagem sob perspectivas etnográficas (A). Rio de Janeiro. Universidade
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: Este é um estudo qualitativo, com abordagem etnográfica, cujo tema é HIV/AIDS e
enfermagem, focalizando a família de clientes com HIV/AIDS como objeto de pesquisa. Objetivou-se
investigar os significados culturais que as famílias atribuem ao cuidar desses clientes e, as
estratégias que os familiares encontram para participar do cuidado. O referencial teórico adotado foi a
Teoria Transcultural do Cuidado de M. Leininger. A coleta e análise dos dados foram realizadas de
acordo com as propostas de Leininger e Spradley. As técnicas para a coleta dos dados foram a
observação participante e a entrevista etnográfica, tendo como informantes, os familiares de pessoas
convivendo com HIV/AIDS em acompanhamento ambulatorial ou hospitalizadas, totalizando nove
entrevistados. Da análise dos dados, associada a descrição do cenário cultural focalizado, emergiram
oito domínios culturais. Estes permitiram conhecer perspectivas etnográficas para o cuidado de
enfermagem.

Nº de Classificação: 2176
ESTEVES, Tania Maria Brasil. Olhando o passado e repensando o futuro: a desconstrução do
paradigma da amamentação, em relação ao vírus da imunodeficiência humana na transmissão
vertical. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000.
107 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo descritivo, de natureza quanti-qualitativa, realizado a partir da observação do
comportamento de mulheres soropositivas, submetidas a tratamento com drogas antiretrovirais. O
grupo, apesar de ciente de que o uso dessa terapêutica e a não-amamentação natural constituem
para a criança fatores de redução da contaminação pelo HIV, optou por amamentar seus filhos. O
estudo situa-se no paradoxo vivido por mães soropositivas, que tiveram que se posicionar entre as
teses que defendem a amamentação natural e a contra indicação dessa prática frente a AIDS. Foram
entrevistadas 15 mulheres matriculadas no ambulatório de mulheres HIV do Centro de Pesquisa
Hospital Evandro Chagas, em 1997. Os
dados foram coletados com o propósito de descrever detalhadamente os fatores que levaram essas
mulheres a amamentarem. Constatou-se que diferentemente daqueles que não foram amamentados,
todas as três crianças submetidas ao aleitamento materno apresentavam o vírus após um ano de
vida. O estudo concluiu que os fatores que interferiram na decisão da mulher em amamentar podem e
devem ser abordados pelos profissionais de enfermagem. A interação de enfermagem com pacientes
grávidas HIV positivas, não é apenas desejável, mas necessária e viável através de consultas em que
se ofereçam orientações seguras às mães, como por exemplo, em relação a outros métodos
alternativos de alimentação de bebês e crianças, tendo em vista a reformulação paradigmática da
amamentação, levando-as assim a não amamentarem.

Nº de Classificação: 2177
SILVA, Helena Baltar da. Vida... vida... vida...: reflexões sobre o brincar das crianças que tem seu
cotidiano na rua na perspectiva do assistir em enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijin
RESUMO: Este estudo surgiu da vivência assistencial e acadêmica da autora que percebeu a lacuna
a ser preenchida acerca de crianças que têm o seu cotidiano na rua, valorizando o brincar e a
estimulação essencial ao desenvolvimento infantil. Teve como objetivo refletir sobre o brincar da
criança que tem a rua como seu espaço cotidiano considerando a atuação da enfermagem. É um
estudo qualitativo, fundamentado no referencial teórico da sociologia compreensiva de Alfred Schutz.
O estudo permitiu, a partir de entrevistas delinear quatro categorias vividas: o brincar visa satisfação
pessoal; a criança brinca não na rua mas sim perto de casa; o brincar não implica em relação com
outras crianças; o material brinquedo implica em espaço geográfico amplo. A análise do típico vivido
oportunizou refletir sobre uma criança que vive o anonimato em situação de risco ambiental, não
estuda mas brinca após as tarefas cotidianas, aspectos que associados ou isolados interferem no
Desenvolvimento Infantil. Nesse sentido, é destacado a importância da enfermagem ter como
fundamento na ação da promoção do desenvolvimento infantil, a tipicidade das vivências do brincar
da criança na sua realidade histórico-social.

Nº de Classificação: 2178
SOUSA, Elielso de. Doente psiquiátrico no hospital geral: as representações da loucura pelos
enfermeiros e suas implicações no cuidar (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 210 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrisóstomo de
RESUMO: Esta é uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, realizada com enfermeiros de um
hospital geral público localizado na zona oeste do Município do Rio de Janeiro. Teve como objetivo,
identificar e discutir as representações da loucura pelo enfermeiro ao cuidar de um cliente psiquiátrico
internado em hospital geral. A fala dos atores, colhida através de entrevistas semi-estruturadas, foi
analisada a partir da teoria das Representações Sociais de Moscovici e Jodelet. O desequilíbrio
provocado pelo cliente portador de transtorno psiquiátrico no hospital - o espaço onde o cuidado é
prestado, é, então, descrito. Tal desequilíbrio, que emergiu como elemento principal, é chamado de
caos, sendo ele o que representa a doença mental no cenário pesquisado. Este elemento
desorganizador é o centro de uma tríade onde se encontra o conhecimento-poder-afeto. Esta tríade,
que é gerenciada pelo caos, é identificada em três categorias; elas representam o conhecimento da
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doença, o poder da enfermagem desestabilizado e o afeto que os clientes despertam nos
profissionais de enfermagem. As representações identificadas, além de reforçar a grande dificuldade
e o medo que os enfermeiros têm ao lidar com o cliente portador de transtorno psiquiátrico, mostram
também, através de comportamentos, aqui chamados de significantes, que o maior transtorno que o
cliente traz, na verdade, é a ameaça à paz do cotidiano da autoridade do enfermeiro e ao
comportamento dócil exigido ao dono do corpo cuidado. Acredito que seja possível reverter este olhar
distorcido e superar esta identidade que a loucura nos remete; a formação do profissional de
enfermagem no campo da saúde mental e da psiquiatria deve ocorrer, não apenas no espaço
psiquiátrico, através de uma prática anti-histórica, mas principalmente, no hospital geral.

Nº de Classificação: 2179
PERES, Patrícia Lima Pereira. Enfermeira face às necessidades da criança em creche pública:
uma perspectiva de compreensão apoiada na abordagem fenomenológica de Alfred Schutz (A). Rio
de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1999. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Benedita Maria Rêgo Deusdará
TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: O estudo, desenvolvido numa creche pública do município de Duque de Caxias, estado do
Rio de Janeiro, surgiu a partir de reflexões e observações feitas sobre o assistir à saúde de crianças
em creches públicas, onde por diversos momentos pude perceber que a criança muitas vezes
rejeitava essa assistência, que acontecia de forma prescritiva, desconsiderando-a como sujeito da
assistência. Para compreender o significado que a criança atribui à sua permanência na creche,
utilizei como questão orientadora do estudo: Para que você vem à creche? Assim sendo, pretendo,
como objetivo, captar o típico das necessidades das crianças que vivenciam a creche pública. Para
isso optei pela Sociologia fenomenológica de Alfred Schutz, como referencial teórico-metodológico.
Na análise das falas, emergiram três categorias concretas do vivido da criança que passa o cotidiano
em creche pública: "O brincar; aprender a ler e a escrever e alimentar-se". O estudo possibilitou
compreender que é possível atuar na creche pública, na perspectiva de necessidades apreendidas
nas falas das crianças, cabendo ao enfermeiro que atua neste cenário, visando a saúde pública,
refletir sobre sua forma de cuidar, entendendo que a creche pública é um espaço para promoção da
saúde e prevenção de doenças, onde o brincar e o aprender podem ser excelentes formas de
expressão e de se atuar em saúde num ambiente eminentemente educativo.

Nº de Classificação: 2180
SÁ, Selma Petra Chaves. Idoso e a enfermagem: um estudo de caso sobre as representações de
enfermeiras. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
1999. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Trata de um estudo de caso qualitativo sobre as representações das(os) enfermeiras(os)
sobre a velhice. Seus objetivos foram identificar o que pensam as(os) enfermeiras(os) sobre o idoso,
sobre sua própria velhice e sobre o cuidado de enfermagem com o idoso. A coleta de informações foi
realizada através da dinâmica de criatividade e sensibilidade, com as técnicas de colagem e desenho.
As(os) enfermeiras(os) elaboraram individualmente suas representações e deram seus significados.
As informações foram tratadas com análise de conteúdo temático, abrangendo as imagens e os
significados. As informações foram categorizadas e interpretadas a partir do enfoque teóricometodológico das representações sociais, segundo MOSCOVICI. A partir dos dados coletados, três
categorias emergiram: o corpo real, o corpo sonhado e o corpo do cuidado.

Nº de Classificação: 2181
SOUZA, Genice Gonçalves de. Olhar do idoso para si e para a consulta de enfermagem:
perspectivas de abordagem a partir de suas representações (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysostomo de
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RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, cujo objeto focaliza as representações
sociais do idoso sobre a terceira idade e sobre a consulta de enfermagem que é realizada no Núcleo
de Atenção ao Idoso da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ - UnATI/UERJ. O estudo
abrange uma revisão bibliográfica sobre a situação do envelhecimento da população brasileira,
abordando aspectos demográficos e bio-psico-sociais do envelhecimento. Faz uma breve
contextualização histórica sobre o processo de legitimação da consulta de enfermagem no país,
analisando criticamente a posição do enfermeiro. Aborda ainda, concepções de consulta de
enfermagem e consulta de enfermagem em gerontologia, segundo autores como: Campedelli, Orem,
Padilha e Gunter e Miller. Do ponto de vista teórico e no que diz respeito às Representações Sociais,
utilizou-se os teóricos Serge Moscovici e Denise Jodelet e outros colaboradores. A coleta de dados
ocorreu mediante uma entrevista semi-estruturada. Os resultados apontaram para duas grandes
categorias que foram: aprendendo viver melhor a terceira idade e descobrindo o enfermeiro através
da consulta de enfermagem. Nas considerações finais, apela-se para a humanização do cuidado e a
qualificação profissional, tendo em vista as representações dos idosos sobre a consulta de
enfermagem e a terceira idade.

Nº de Classificação: 2182
SAUTHIER, Marta. Exclusão/inclusão do homem nas palestras do Programa de Planejamento
Familiar: a(o) enfermeira(o) atuando na transformação da dominação em parceria (A). Rio de
Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XAVIER, Iara de Moraes
RESUMO: Estudo qualitativo, descritivo e exploratório, inserido na linha de pesquisa Gênero, Saúde e
Sexualidade, que teve como objeto a inclusão/exclusão do homem das palestras sobre planejamento
familiar (PPF), como expressão da construção social de gênero, onde encontra-se presente a
ideologia mantenedora de hábitos e costumes que reforçam os símbolos sociais no contexto do
próprio capitalismo. As funções ditas femininas e masculinas exercem grande influência, assim como
são influenciadas pelo sistema vigente no País e no mundo. A situação problema desta investigação
pauta-se na comprovação, na nossa prática, da exclusão do homem brasileiro, independente de
classe social, etnia e gênero, das palestras sobre planejamento familiar. As questões norteadoras
foram estrategicamente assim definidas: Quais as manifestações do homem que indicam sua
exclusão/inclusão no PF? quais as estratégias utilizadas pelo homem, pelo PPF e pelos próprios
profissionais para exclusão/inclusão do homem no PF? quais são os fatores que contribuem para a
exclusão/inclusão do homem no PF? O "pano de fundo" das discussões foi constituído do perfil do
homem (do RJ), dentro do seu contexto de classe, bem como, da construção de gênero, relacionado
à responsabilidade quanto ao Planejamento Familiar, evidenciando a relação dialética entre
exclusão/inclusão e/ou auto-exclusão do homem nas palestras sobre planejamento familiar. O método
de análise do discurso, nos proporcionou, após transcrição das entrevistas e categorização dos
dados, a ratificação da idéia principal que norteou este estudo: a de que a implementação do
programa de planejamento familiar, através das palestras ministradas pela equipe multiprofissional
deveria trazer o homem para o centro do debate, colocando-o na mesma posição, em relação ao
Planejamento Familiar, onde atualmente se encontra a mulher, desvinculando a humanidade do
modelo de dominação para o de parceria, o que depende de transformações sociais.

Nº de Classificação: 2183
SILVA, Glória Regina Gomes da. Ambiente frio e o cuidado morno: a enfermagem possibilitando
aproximação entre pais e filhos na UTI neonatal (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo exploratório idealizado a partir da percepção do distanciamento dos pais no
tratamento de seus filhos, recém-natos internados em uma Unidade de Tratamento Intensivo
Neonatal (UTIN), de um hospital universitário da Cidade do Rio de Janeiro. Tem como pressuposto, a
idéia de que a aproximação entre pais e filhos seria favorecida partindo da prestação de cuidados
básicos pelos pais, após o incentivo e apoio da pesquisadora. Para a realização desta pesquisa foi
utilizada uma abordagem quanti-qualitativa, com a obtenção dos dados através das técnicas de
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observação e entrevista semi-estruturada, a partir da participação materna no cuidado de higiene
corporal. Tendo como objetivo principal a aproximação entre pais e filhos na UTIN, foi possível
acompanhar apenas as mães, em um total de 13 (treze), que compuseram a população do estudo.
Os resultados obtidos evidenciaram que a participação materna no cuidado com o filho na UTIN, além
de favorecer a aproximação entre eles, é algo viável, desejado e aprovado pelas mães, porém
influenciando diretamente e negativamente pela atitude dos profissionais de saúde que atuam na
unidade em questão.

Nº de Classificação: 2184
PINTO, Isis Carneiro. Reflexões sobre a enfermagem e a educação para a saúde numa
emergência pediátrica. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2000. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: A subvalorização dos serviços da rede básica de saúde, a carência de recursos
indispensáveis a uma vida saudável, a falta de informações que viabilizem o acesso aos serviços de
saúde e aos conhecimentos necessários a uma conduta preventiva frente as doenças, além dos
sucessivos retornos das crianças e seus responsáveis ao Serviço de Emergência induziram à
considerações de que o tratamento dos agravos, identificados tão somente baseados em diagnóstico
clínico, não atende à questões mais abrangentes no processo saúde-doença. Neste sentido, buscouse classificar o nível de assistência necessária frente a demanda diagnóstica e refletir o fazer de
Enfermagem frente as necessidades de saúde da população, destacando a abordagem educativa. O
estudo, de natureza exploratória, desenvolveu-se mediante abordagem quanti-qualitativa tendo como
técnica a coleta de dados em prontuários e a entrevista semi-estruturada. Para a interpretação dos
dados, utilizou-se a análise de conteúdo (Bardin). Esta análise propiciou constatar-se que significativa
parcela dos usuários que acorrem ao Serviço de Emergência, em particular à Emergência Pediátrica,
requerem atendimento à nível terciário para problemas decorrentes de deficiências sócio-econômicas,
notadamente os processos infecciosos respiratórios. Em síntese, cabe aos gestores de Enfermagem
promoverem a contínua qualificação da categoria em atividade na Emergência Pediátrica, com ênfase
no diálogo educativo, previsto inclusive na Lei do exercício profissional.

Nº de Classificação: 2185
FARAH, Beatriz Francisco. Educação continuada das enfermeiras no Sistema Único de Saúde: o
caso da rede pública de Juiz de Fora. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 1999. 218 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: O estudo, de natureza qualitativa, trata da educação continuada das enfermeiras das
unidades básicas do Sistema Único de Saúde. Os objetivos alcançados na pesquisa foram: relacionar
o perfil das enfermeiras das UBS à sua capacitação para se inserirem nas ações básicas de saúde;
caracterizar essas ações e outras desenvolvidas pelas enfermeiras nas UBS/SUS/JF; analisar as
necessidades de capacitação das enfermeiras das UBS/SUS/JF para elaboração de diretrizes de
educação continuada. A pesquisa, um estudo de caso desenvolvido no Município de Juiz de Fora Minas Gerais, utilizou como instrumentos: um questionário, que foi respondido por vinte e nove
enfermeiras, e observação participante desenvolvida em quatro unidades básicas. Os dados
coletados foram tratados e qualitativamente resultando em três categorias, a saber: formação
profissional, educação continuada e capacitação profissional para a rede básica de saúde. A análise e
interpretação dos resultados revelaram que as necessidades e insuficiências de conhecimento
existem e diferem com relação à capacitação profissional das enfermeiras, tempo de serviço prestado
na rede básica, tipo de modelo assistencial presente nas UBS. Mas, a principal diretriz identificada foi
a organização e o planejamento de uma proposta de educação continuada para enfermeiras que
propicie, além das necessidades de conhecimentos, a reflexão crítica das práticas desenvolvidas por
elas para uma verdadeira mudança no seu pensar e agir sobre suas realidades. A limitação
identificada para a instituição de um processo de educação continuada, adequado às necessidades
evidenciadas pelas enfermeiras, é a descontinuidade política e administrativa da SMS/JF.
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Nº de Classificação: 2186
SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade. Percepção do corpo do cliente pela enfermeira: uma
abordagem fenomenológica (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2000. 159 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DONZELLI, Telma Apparecida
RESUMO: Este estudo teve como objeto a percepção do corpo do cliente pela enfermeira,
originando-se da experiência por mim vivida enquanto sujeito encarnado num corpo que percebe e é
percebido. O objetivo do estudo, por sua vez, foi compreender a percepção do corpo do cliente pela
enfermeira. O referencial filosófico da presente investigação foi o pensamento de Maurice MerleauPonty. Do estudo em questão depreendeu-se que o "corpo" se especializa no mundo próprio; mostrase como fuga do presente, instaurando o tempo próprio e possui a dimensão da ambigüidade. Nas
considerações finais busquei explicitar de que forma este estudo constitui-se como possibilidade de
uma arqueologia do sentido para a enfermagem que só se dará através do ENCONTRO entre
enfermeira e cliente.

Nº de Classificação: 2187
AMORIM, Rosangela de Almeida Castro. Enfermeira e a alimentação de clientes hospitalizados:
resgatando a essência do cuidar (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2000. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ilda Cecília Moreira da
RESUMO: Este estudo trata de representações sociais de enfermeiras acerca da alimentação de
clientes hospitalizados em um hospital geral de grande porte, no município do Rio de Janeiro. A
investigação, de natureza qualitativa, fundamentou-se na Teoria das Representações Sociais, de
Serge Moscovici e Denise Jodelet. Para coleta de dados, além da observação do cotidiano, foram
realizadas vinte e sete entrevistas semi-estruturadas com enfermeiras que atuavam em Serviços de
Clínica Médica, Neurologia, Ortopedia e Cirurgia Geral I e II. Os achados, submetidos à análise de
conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin (1999), revelaram que, embora as representações
privilegiem o reconhecimento da importância da alimentação como necessidade básica do cliente
hospitalizado, o mesmo não ocorre quanto à assunção da responsabilidade direta desse atendimento.
Nesse sentido, os resultados confirmam dificuldades com que se depara a Enfermagem Hospitalar no
que concerne ao equilíbrio entre a dimensão administrativa e a do cuidado direto aos clientes. No
caso em exame, a maior ambigüidade parece residir na dificuldade de compreensão dos riscos a que
são expostos os clientes, quando a responsabilidade pelo cuidado com sua alimentação é transferida
para terceiros, sem que se discutam os requisitos necessários para corresponder a tão importante
função. O estudo leva a concluir que, independentemente de as enfermeiras terem recebido
ensinamentos básicos sobre alimentação durante seu processo de formação e expressem
representações que reforçam a relevância da nutrição para a assistência de qualidade, na prática,
encontram dificuldades para cuidar dos clientes no que se refere aos aspectos que envolvem a
alimentação.

Nº de Classificação: 2188
JACQUES, Cristina da Silva. Cuidados de enfermagem: representações sociais de clientes
hospitalizados. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2000. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ilda Cecília Moreira da
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa junto à trinta clientes hospitalizados em instituição pública de
ensino onde buscou-se a representação social do cuidado de enfermagem que recebem durante a
hospitalização. O estudo de natureza descritiva com abordagem qualitativa objetivou identificar e
analisar as representações do cuidado de enfermagem de clientes hospitalizados e discutir as
representações sociais no contexto da instituição à luz da teoria das representações sociais de Serge
Moscovici e Denise Jodelet. Aplica-se na coleta de dados observação participante e entrevista semiestruturada, utiliza-se a análise de conteúdo em Bardin. Conclui-se: o cuidado de enfermagem está

7
embutido no tratamento que os clientes recebem; identifica-se representações positivas que levam a
busca de estratégias de enfrentamento da situação hospitalização e representações negativas
associadas à conformação, submissão e descrédito, e ainda que o cuidado de enfermagem se baseia
nas inter-relações dos clientes com os que cuidam; o cuidado de enfermagem é percebido como
importante e indispensável e que é preciso uma reflexão urgente das/dos enfermeiras/os sobre os
sentimentos que permeiam as relações clientes/ enfermagem principalmente empatia, solidariedade,
amor, alegria e realização profissional, como também sobre ética e exercício de cidadania, sugere-se
a tentativa de reestruturação na assistência de enfermagem da instituição contemplando o cliente
com o atendimento às necessidades afetadas e garantindo-lhe a participação efetiva na elaboração
do seu plano de cuidados.

Nº de Classificação: 2189
SILVA JUNIOR, Osnir Claudiano da. PAN - Padrão Anna Nery: a instituição da identidade
profissional da enfermeira no Brasil. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2000. 178 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA, Cristina Maria Loyola
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa sócio-histórica sobre a inserção da Enfermagem Moderna do
Brasil, através da construção da figura tipo da "Enfermeira Padrão Anna Nery (PAN)", a partir dos
anos vinte deste século, no Rio de Janeiro, Capital da República. Os marcos cronológicos são a
instalação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública (1923) e o primeiro
ano da gestão Maria de Castro Pamphiro à frente da reforma da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto
(1943). Estudou-se a oficina do PAN enquanto formadora da identidade profissional da enfermeira no
Brasil e seus instrumentos: A disciplina, a invenção das tradições e os rituais, numa perspectiva
ampla. Concluiu-se que a chancela do PAN, objetiva e subjetivamente sustentou a introdução da
Enfermeira Moderna na sociedade brasileira.

Nº de Classificação: 2190
MÁRQUEZ CABEZAS, Carlos Otildo. Trabalho comunitário de saúde em Villa El Salvador
(Lima/Peru): percepção das promotoras de saúde (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: Este estudo trata das experiências do trabalho comunitário em saúde de um grupo de
promotoras de saúde, que desenvolveram suas atividades dentro de um modelo original de sistema
de saúde local denominado "Plan Único de Saúde" (PLUS), em Villa El Salvador (Lima/Peru).
Emprega-se a metodologia denominada história de vida, que permite dar a conhecer a percepção
destas mulheres sobre seu trabalho como promotoras de saúde. Nos resultados destaca a ascensão
pessoal, desde sua inserção como promotoras de saúde, até sua atual posição social na comunidade,
como líderes comunitárias ou como promotoras capazes de oferecer seus serviços a outros setores
públicos e privados a partir de sua experiência em saúde. Esta pesquisa toma distância de outros
estudos que qualificam o trabalho destas líderes comunitárias como resultado, seja da tomada de
consciência social, ou de uma abnegada entrega filantrópica. A análise concentra-se nos interesses
pessoais, reais e comuns das promotoras de saúde, que antes não se manifestavam por temor à
desaprovação da comunidade e à condenação social.

Nº de Classificação: 2191
CALDAS, Célia Pereira. Sentido do ser cuidando de uma pessoa idosa que vivencia um
processo de demência (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2000. 141 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: Esta investigação trata do sentido do ser-aí situado como cuidador de uma pessoa familiar
idosa que vivencia um processo demêncial. Compreender este sentido é importante para
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complementar e aprimorar as abordagens tradicionais que tratam da questão do cuidado ao idoso
que demência e ao seu cuidador. O Referencial teórico e metodológico apóia-se na Fenomenologia,
segundo a abordagem de Martin Heidegger. Foram realizadas entrevistas com cuidadores principais
familiares de idosos em processo demencial acompanhados pelo ambulatório da UNATI/UERJ. A
análise das falas dos entrevistados foi realizada segundo o método fenomenológico Heideggeriano
em dois momentos: o primeiro momento, quando através da compreensão vaga e mediana dos
cuidadores se obteve o conjunto de Unidades de Significado; no segundo momento procedeu-se a
interpretação Compreensiva. Foram des-velados então os seguintes sentidos do ser-cuidando de um
familiar idoso que demência: O cuidador mostra-se preso num aí que é passado (temporalidade); ele
cuida porque não vê outra saída (facticidade); o cuidador ocupa-se mais do que se pre-ocupa
(cotidiano - ocupação x preocupação); ele cuida com paciência (tolerância). Concluiu-se que na ótica
assistencial, é necessário discutir o tempo e o cuidado. Em relação ao tempo, o cuidador pode estar
aberto para fazer ajustes no seu cotidiano e não anular as suas próprias possibilidades. Em relação
ao cuidado, é preciso que os profissionais de saúde compreendam que no início, os cuidadores até
poderão cumprir as prescrições e orientações, mas depois ele próprio decidirá, livre e independente
dos profissionais de saúde. Vivenciando a sua própria cura.

Nº de Classificação: 2192
NASCIMENTO, Enilda Rosendo do. Assistência de enfermagem na perspectiva de gênero:
concepções de mulheres em um centro de saúde, Salvador/Bahia (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 226 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Lana Lage da Gama
TYRRELL, Maria Antonietta Rubio
RESUMO: Este estudo tem como objetivos: (a) descrever o trabalho de enfermagem em um centro de
saúde em Salvador - Bahia, levando em conta a sua estrutura funcional e organizacional; (b) analisar
as concepções das mulheres sobre a assistência de enfermagem em centros de saúde, a partir de
suas especificidades de gênero; (c) discutir indicadores de qualidade para a assistência de
enfermagem em centro de saúde, propondo-se indicadores de gênero para essa assistência.
Desenvolveu-se em uma unidade da Rede Básica de Serviço de Saúde de Salvador-Ba, pertencente
ao Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho, a partir do pressuposto de que as concepções das usuárias
sobre a assistência de enfermagem em centro de saúde são influenciadas por Práticas, Estratégias e
Tecnologias de Gênero da Enfermagem. Estes elementos possibilitam a construção de Indicadores
de Gênero necessários à avaliação da assistência. Os dados foram colhidos através de entrevistas
com treze mulheres, usuárias de um Centro de Saúde; discussões em grupo; observação livre e
análise de documentos relativos ao atendimento em saúde, na unidade pesquisada. A análise utiliza
uma abordagem histórica e perspectivista de gênero, tendo por base a dialética. Foram construídas
três categorias: Práticas de Gênero da Enfermagem; Estratégias de Gênero da Enfermagem e
Tecnologias de Gênero. As Práticas de Gênero da Enfermagem constituem o conjunto de ações da
assistência de enfermagem às mulheres que a enfermeira desenvolve, para atender interesses
práticos de gênero de pessoas atendidas: horário de atendimento adequado às expectativas das
usuárias, acessibilidade aos recursos diagnósticos e assistenciais disponíveis, ampliação dos
serviços de atenção à saúde da mulher, ambiente organizado e adequado às ações desenvolvidas,
competência técnica das agentes de saúde. As Estratégias de Gênero da Enfermagem são as ações
que a enfermeira desenvolve, tendo em vista a promoção de valores de emancipação. Foram
identificadas as Estratégias que seguem: acesso adequado às informações, liberdade de escolha,
participação no atendimento, relações interpessoais livres de coerção. Ambas, (Práticas e Estratégias
de Gênero) pressupõem o uso de Tecnologias de Gênero, caracterizadas como leves ou de relação.
O estudo propõe a construção de Indicadores de Gênero para a assistência de enfermagem às
mulheres.

Nº de Classificação: 2193
SANTOS, Antonio Eduardo Vieira dos. Riscos de infecções hospitalares na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal: a enfermagem e os procedimentos invasivos pelo estudo do cateterismo
umbilical. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2000. 227 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos: descrever a realização e manutenção do cateterismo
umbilical e sua influência no risco de infecção hospitalar (IH) nos neonatos internados em Unidades
de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); identificar os fatores que expõem o neonato ao risco de IH na
UTIN; discutir a atuação dos profissionais de saúde neste processo a fim de minimizar o risco de IH
na UTIN. A metodologia utilizada foi o estudo de caso numa abordagem qualitativa. Utilizou-se como
métodos de coleta de dados a observação livre e a entrevista semi-estruturada. A análise foi temática,
baseada nas considerações de Minayo. Os resultados demonstraram que o cateterismo umbilical é
um procedimento invasivo que eleva o risco de IH, quando os seguintes princípios não são
observados: indicações precisas, realização e manutenção da assepsia no cateterismo, reduzido
tempo de permanência do cateter, processamento de artigos eficaz, controle microbiológico da água,
implementação de política institucional pela Comissão de Controle de IH. Na UTIN estudada alguns
fatores influenciam negativamente na operacionalização desses princípios, como: carência de
recursos humanos/ materiais/ financeiros; desestímulo à qualificação profissional; sobrecarga de
trabalho; superlotação; ausência de rotinas que orientem o serviço; trabalho desarticulado entre
profissionais de saúde; dicotomia entre discurso e prática dado os valores, crenças e paradigmas
introjetados. Mesmo como equipe heterogênea, sua atuação visa equacionar o problema, sendo
conduto dificultada pelas limitações institucionais e profissionais. Foram sugeridas propostas para
minimizar o risco/prejuízo das IH's no neonato, levando-se em conta a importância da prevenção e
controle das IH's para melhoria da qualidade da assistência.

Nº de Classificação: 2194
RIBEIRO, Maria das Graças Martins. Gestante HIV positivo: a história de vida contribuindo para a
assistência de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2000. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: O estudo utilizou o método de história de vida para a compreensão e análise da percepção
da gestante HIV positivo, que descobre seu estado sorológico nos exames de Pré-natal. O método
permitiu a emergência da subjetividade nos relatos, trazendo à tona sentimentos e emoções,
reflexões, críticas, interpretações e reinterpretações de situações vividas à luz do presente. O
momento da realização do teste, foi descrito como de tranqüilidade, contrastando com o momento do
recebimento do resultado, que foi de choque. O estudo mostrou que estas mulheres relacionavam
Aids a comportamentos considerados desviantes pela sociedade, e também como doença do outro.
Surgiu a ansiedade ocasionada pela preocupação com a transmissão vertical, medo da morte, da
discriminação, e da violência, ao comunicar o resultado ao parceiro. Apesar de surgir cumplicidade
entre o casal, pelo segredo partilhado a dois, o relacionamento ficou abalado pelo processo de
culpabilização mútua. Ficou evidenciado que alguns profissionais que realizaram o pré-natal, não
conduziram uma orientação pré e pós teste adequada, indicando a necessidade da formação de
grupos com os mesmos, no sentido de trabalharem preconceitos e temores, capacitando-os a prestar
um atendimento individualizado e específico, a esta clientela.

Nº de Classificação: 2195
RODRIGUES, Elisa da Conceição. Conhecer para cuidar - o desafio dos pais do bebê-prematuro
na educação dialógica intermediada pela enfermeira. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: O modo como os pais aprendem a conhecer seu filho - um bebê prematuro - para realizar
o cuidado foi o objeto de estudo dessa dissertação. Para desenvolvê-lo tracei como questões
norteadoras como os pais aprendem sobre o seu filho - um bebê prematuro - no contexto da unidade
de terapia intensiva neonatal (UTIN); de que maneira as concepções trazidas por eles do senso
comum, se confrontam com o saber científico da enfermeira-pesquisadora; em que sentido essas
concepções distanciam ou aproximam os pais do cuidado com seus bebês? e, como a educação
dialógica contribui para a reflexão individual e coletiva sobre o aprender a conhecer para cuidar do
bebê prematuro. O caminho percorrido pautou-se em descrever o diálogo educativo entre a
enfermeira-pesquisadora e os pais do bebê prematuro, no espaço da educação dialógica; conhecer
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as concepções trazidas do senso comum, pelos pais, acerca do cuidado com ele; discutir a influência
das práticas de educação dialógica na construção do saber dos pais e da enfermeira acerca do
cuidado. Optei pela abordagem qualitativa e o método criativo e sensível, teorizado por Cabral (1997),
implementado junto aos pais de bebês prematuros internados na UTIN de uma instituição pública e
uma privada, cenários onde foram produzidos os dados do estudo. O encontro dos dados com o
referencial teórico crítico-reflexivo de Freire e a aliança de saberes de Cabral, me permitiram apontar
que o cuidado do bebê prematuro é um desafio para os pais. Há necessidade de conhecê-lo em suas
múltiplas dimensões para que efetivamente realizem o cuidado. As dimensões subjetivas e práticas
do processo de conhecer para cuidar do corpo do bebê aparentemente frágil e diminuto foram
consolidadas a partir das concepções dos pais resultantes de sua experiência e da educação
dialógica por mim conduzida.

Nº de Classificação: 2196
RODRIGUES, Glaura Dantas. Representações sociais do trabalhador policial militar sobre a sua
instituição: uma contribuição da enfermagem para a saúde mental no trabalho (As). Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 168 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes C. de
RESUMO: São bastante conhecidos os danos causados à saúde em decorrência das condições de
trabalho. Mas nem todos enfatizam na forma devida os danos mentais provenientes da estrutura
organizacional e, mais precisamente, do conteúdo de trabalho existente nos mais diversos tipos de
empresas e serviços. As condições de trabalho e o meio ambiente em que esse se executa podem
ser definidas como o conjunto de fatores que, direta ou indiretamente, afetam a vida e a saúde dos
trabalhadores. A enfermagem como uma profissão preocupada com a saúde, deve ter consciência
dos diversos fatores que costumam ter impacto e influenciar a saúde das pessoas. Esses fatores são
dinâmicos e envolvem questões culturais, políticas e sócio-econômicas, caracterizando-se assim
como um todo psicossocial complexo. A instituição militar, entendida como ramo de prestação de
serviços, é uma organização complexa e, como tal, possui em seus quadros trabalhadores que
arriscam a vida no desempenho de suas atividades. Além disso, são obrigados a submeter-se a uma
escala vertical de poder, impregnada de uma ideologia própria que prima pela obediência e disciplina
a qualquer custo.Por ser um grupo acostumado a obedecer e a não ter voz, as suas representações
sociais constituem um modo de avaliação para se captar o que, propriamente, esses trabalhadores
pensam sobre a instituição e a profissão que escolheram e constatar se de alguma forma têm sofrido,
como os demais trabalhadores, as conseqüências da vida laboral, no que esta pode produzir de
danos físicos e mentais, sendo mais precisamente este último o escolhido como enfoque para o
desenvolvimento desta pesquisa.

Nº de Classificação: 2197
STIPP, Marluci Andrade Conceição. Saúde da mulher e os fatores de risco coronarianos: práticas
de bem-estar e condições de qualidade de vida: indicativos para a assistência de enfermagem
ambulatorial (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2000. 163 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: Esta pesquisa trata da inter-relação dos fatores de risco cardiovasculares, e condições de
qualidade de vida de mulheres com problemas coronarianos. Tem como objetivos: descrever o perfil
epidemiológico de mulheres do ambulatório do Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho/Universidade Federal do Rio de Janeiro, analisar a inter-relação dos fatores de risco com as
condições básicas de qualidade de vida e discutir a contribuição da enfermeira no ambulatório da
referida instituição. A pesquisa de natureza qualitativa, utilizou o estudo de caso e o enfoque da
epidemiologia social. Resultados demonstraram a participação de 32 mulheres configurando perfil
epidemiológico em sua maioria da terceira idade, do lar, com 1º grau incompleto de baixa condição
sócio-econômica; com diagnóstico principal de infarto agudo do miocárdio e angina pectoris e com
diagnóstico secundário de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Estas situações saúde/doença não
estão desvinculadas das situações requeridas de qualidade de vida; ambas relacionam-se com a
condição de gênero. As clientes adotaram práticas de saúde impondo modificações no estilo de vida
na esfera alimentar, na prática da atividade física e na relação afetiva, estas associadas a um estado
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de bem-estar (orgânico) e a relação deste com o contexto sócio-econômico-cultural (qualidade de
vida). As clientes desconhecem a atuação da enfermeira no ambulatório, contudo, reconhecem a
importância da sua participação num atendimento personalizado fundamentado numa concepção de
resolutividade e integralidade da cliente com problemas coronarianos em relação à sua vida pessoal e
familiar tendo como base fatores clínicos, ambientais e sócio-culturais.

Nº de Classificação: 2198
SANTOS, Claudia Regina Gonçalves Couto dos. Quando os papéis se misturam: as
representações das enfermeiras-mães que trabalham em UTI Neonatal. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ABRANTES, Vera Lúcia Miranda
RESUMO: O estudo versa sobre as representações dos papéis de enfermeiras-mães que cuidam de
recém-natos (Rn's) internos em UTI neonatal e sua influência sobre este cuidado. Apresenta como
objetivos: descrever as representações sociais das enfermeiras-mães sobre os papéis que
desempenham quando cuidam de Rn's internos em UTI's e analisar as repercussões profissionais
das representações sobre a prática das enfermeiras-mães na UTI neonatal. Trata-se de um estudo de
caráter qualitativo e para coleta de informações foi feita a entrevista semi-estruturada, utilizando um
roteiro de perguntas e, posteriormente, aplicada a dinâmica de criatividade e sensibilidade
"Costurando Estórias", a qual permitiu a expressão de sentimentos e representações dos papéis
desempenhados pelos sujeitos desse estudo, essas representações foram categorizadas em três
grupos: o papel de enfermeira-mãe, o papel de enfermeira-mãe gerente do cuidado e o papel de
enfermeira-mãe profissional do cuidado. Os resultados mostraram que, no conjunto, há um misto de
papéis de mãe e de profissional, com a exteriorização de expressões que revelam solidariedade e
humanidade no exercício profissional, tornando sensível a prática assistencial. A vivência anterior de
sua própria maternidade modifica a atividade profissional das enfermeiras, acarretando uma
preocupação maior com o bem-estar dos pequeninos.

Nº de Classificação: 2199
BUSTAMANTE CONTRERAS, Martha Emma. Curso de mestrado em enfermagem: opressão e
libertação na perspectiva freireana: um estudo comparado entre universidades governamentais,
Brasil/Perú. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2000. 221 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: É uma pesquisa de natureza qualitativa, cujo objeto de estudo foram as bases conceituais
do Curso de Mestrado na Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de
Janeiro - Brasil e na Seção de Mestrado de Enfermagem da Universidade Nacional Mayor de San
Marcos - Perú, na perspectiva de estudos comparados latino-americanos. Os dados foram obtidos
através da análise documental e de entrevistas de dez professores e dez alunos que constituíram-se
em fontes primárias. Três foram as categorias temáticas: "relação professor-aluno", "desenvolvimento
do pensamento crítico", "desenvolvimento profissional", que também evidenciaram limitações e
sugestões. A análise dessas categorias teve como base os conceitos básicos de Paulo Freire e o
enfoque comparado de George Baraday. Os resultados, considerados os aspectos históricos e
contextuais de cada país, instituição e curso, evidenciaram que a relação professor-aluno convergem
num significado semelhante de respeito entre professores e alunos e indicaram a participação como
fundamental na ação educativa; aqui a estratégia educativa marcou a diferença. O desenvolvimento
do pensamento crítico, para professores e alunos, tem significado comum enquanto processo
abrangendo um percurso em constante construção; a diferença evidenciou-se na forma de como esse
processo é construído. O desenvolvimento profissional, para professores e alunos, tem um significado
comum e refere-se ao processo de reflexão e transformação da prática profissional; as diferenças
apontaram para as formas de como se processa esse desenvolvimento. Nesta categoria, em
particular, os alunos apontam significados e diferenças aproximadas. As contradições foram
marcadamente objetivadas nas limitações e sugestões que foram solicitadas visando obter subsídios
para outros estudos.
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Nº de Classificação: 2200
LACAZ, Cristiane Pessôa da Cunha. Enfermagem e o cuidar de crianças com câncer: uma jornada
pelo simbólico a partir da realidade vivenciada pelo universo familiar (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro.Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: O estudo é de natureza qualitativa, tendo como objeto as representações sociais acerca
do câncer para as famílias de crianças com a doença, e como objetivos: Analisar as representações
sociais das famílias acerca do câncer em suas crianças; e Discutir a correlação entre o cotidiano
vivenciado pelas famílias antes do diagnóstico, com os significados que atribuem atualmente, ao
câncer em suas crianças. Participaram da pesquisa doze familiares (seis mães, duas avós, duas tias
e duas madrinhas), de crianças com diagnóstico de câncer. Esses familiares estavam hospedados
em uma Casa de Acolhida na cidade do Rio de Janeiro, que tem por finalidade facilitar o acesso das
crianças de Estados e Municípios distantes, ao tratamento no Instituto Nacional do Câncer (INCa).
Utilizou-se como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. Considerando o brilho
próprio de cada história vivenciada pelas depoentes, atribuiu-se as mesmas pseudônimos
relacionados aos nomes de estrelas. Desta forma emergiram três categorias de análise: a) "Uma
chuva de meteoros, asteróides e cometas: a criança com câncer e o tratamento sob a ótica do
familiar"; b) "Estava escrito nas estrelas: o familiar por ele mesmo"; e c) "Em busca de uma estrela
cadente: o familiar tecendo horizontes". Os resultados revelaram, entre outros achados, que os
familiares associam ao câncer na criança e ao tratamento a idéia de catástrofe (chuva de meteoros,
asteróides e cometas), destacando-se de forma positiva a transfusão sangüínea, que na maioria das
vezes é vista como possibilidade de salvação; a segunda categoria evidenciou a dor de estar ao lado
da criança e a possibilidade do laço familiar determinar o aparecimento da doença com a idéia de
uma saga familiar (estava escrito nas estrelas) e finalmente, as chances de cura são encaradas pela
família com esperança, que no fundo todas demonstraram em maior ou menor escala (em busca de
uma estrela cadente).

Nº de Classificação: 2201
ARAUJO, Luciane Marques de. Enfermeira como agente estratégico para a implantação das
propostas de contracepção do CPAIMC: 1975-1978 (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAPTISTA, Suely de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social que tem como objeto a participação das
enfermeiras como agentes da reprodução da ideologia que norteava as propostas de contracepção
do Centro de Pesquisas de Assistência Integrada à Mulher e à Criança (CPAIMC). O recorte temporal
compreende o período de 1975 à 1978. As fontes primárias incluem depoimentos de profissionais de
saúde que atuaram na entidade, nas diversas fases do programa, e o Programa de Assistência
Integrada à Mulher e à Criança (PAIMC). Foram traçados como objetivos: analisar as diretrizes da
proposta de contracepção do CPAIMC, confrontar essas diretrizes com as ações desenvolvidas pelas
enfermeiras no cotidiano de sua prática e discutir a contribuição das enfermeiras na reprodução da
ideologia que norteava as propostas de contracepção do CPAIMC. O método de análise é o dialético
e a discussão dos achados está respaldada em conceitos de Pierre Bourdieu. Pelos resultados
constatamos que a proposta de contracepção do CPAIMC era norteada pela ideologia
neomalthusiana, a qual se respaldava na crença de que o combate à fome e à miséria se daria por
meio do controle da natalidade. Fora isto, acrescenta-se o fato de que as enfermeiras atualizaram seu
habitus profissional, o que garantiu a reprodução da ideologia institucional e no caso desta pesquisa,
a prática da contracepção como um instrumento para o controle da natalidade.

Nº de Classificação: 2202
PEREIRA, Eliane Ramos. No limiar da vida: a dimensão fenomenológica: da percepção do cliente
em coma. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2000. 169 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DONZELLI, Telma Apparecida
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LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Tese de doutorado que traz a compreensão da dimensão perceptiva do cliente em coma,
sob o prisma da Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, a partir de depoimentos de pessoas que
vivenciaram esta experiência. O estudo emergiu da prática profissional enquanto docente em Unidade
de Emergência, ao cuidar de clientes comatosos, alguns dos quais, posteriormente revelaram uma
vivência perceptiva durante o período que estiveram em aparente estado de inconsciência. Defendese que a percepção do cliente em coma evidencia, não puramente uma concepção neurofisiológica,
mas uma dimensão existencial que se funda na percepção que o cliente tem de si mesmo e do
mundo em que coexiste, na percepção das sensações vivenciadas nesta experiência, e na percepção
do tempo, não cronológico, mas do sentir acontecer, revelando um verdadeiro engajamento
existencial enquanto ser humano que presencia uma situação de limite de vida, num corpo
aparentemente semi-morto. Com base nesta argumentação, vislumbra-se um cuidado humanitário de
enfermagem que pode compreender esse cliente na fronteira com a morte, ministrar encorajamento
necessário, intervir com estratégias de estimulação e, quem sabe, reverter a força da morte e
restaurar as capacidades presumidas como impossíveis.

Nº de Classificação: 2203
SOARES, Lidia Santos. Enfermagem e a abordagem estratégica no processo de planejamento
da assistência à saúde da mulher: o caso do Hospital Sofia Feldman (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 203 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Laura Tavares R.
HORTALE, Virginia Alonso
RESUMO: O objeto de estudo desta pesquisa trata da abordagem estratégica no processo de
planejamento da assistência de enfermagem à saúde das mulheres a partir dos seus problemas de
saúde. Caracteriza-se como um Estudo de Caso qualitativo, norteado pela concepção dialética, onde
a Instituição analisada é o Hospital Sofia Feldman (HSF) que presta assistência à saúde da mulher,
da criança e do adolescente no distrito sanitário norte de Belo Horizonte/MG. O estudo tem como
objetivos: identificar os principais problemas de saúde das mulheres que vivem na área de
abrangência do HSF; analisar a atual prática de enfermagem destinada à saúde da mulher
desenvolvida nesta Instituição; discutir as operações estratégicas para o enfrentamento do problema
de saúde priorizado; e, por fim, discutir o processo de Planejamento Estratégico desenvolvido no HSF
e a sua implicação na melhoria da assistência à saúde das mulheres que vivem naquela região. O
estudo baseou-se nos autores Carlos Matus e Mário Testa, ambos responsáveis pela formulação e
desenvolvimento do paradigma estratégico no processo de Planejamento e pela crítica ao
Planejamento Tradicional ou Normativo. Os quatro momentos do Planejamento propostos por Carlos
Matus constituem as categorias de análise que subsidiam a discussão final do estudo. Os resultados
revelam que os doze problemas de saúde apontados pelas mulheres são bastante diferenciados:
alguns se caracterizam como sintomas e outros como patologias. O problema priorizado é a
Hipertensão Arterial que atualmente é considerado o principal diagnóstico de clínica médica das
Unidades de Saúde do distrito sanitário norte e a primeira causa de mortalidade materna em Minas
Gerais. No que diz respeito à atual prática de enfermagem, ela está voltada para o parto e para as
ações em torno dele e não atende a todos os problemas relatados pelas mulheres. Finalmente, com
base nas experiências de Planejamento Estratégico do Sofia Feldman e na Oficina de Planejamento
Estratégico da Hipertensão Arterial, esta tese sustenta que o processo de Planejamento Estratégico é
um instrumento que pode, efetivamente, contribuir para a melhoria da assistência à saúde das
mulheres que vivem na área de abrangência do Hospital Sofia Feldman.

Nº de Classificação: 2204
RIBEIRO, Ivonizete Pires. Cliente idoso frente a cirurgia ocular: o cuidar da enfermagem (O). Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Piauí. Convênio
UFRJ/UFPI/CAPES, 2000. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Lígia de Oliveira
RESUMO: O presente estudo tem como objeto as necessidades e expectativas do cliente idoso
submetido a facectomia com implante de lente intra-ocular (LIO). Para elucidar a problemática em
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estudo, busquei descrever as manifestações apresentadas pelo cliente idoso frente a cirurgia de
catarata, analisar e discutir as necessidades básicas e suas expectativas durante a internação na
clínica oftalmológica do Hospital Getúlio Vargas, da cidade de Teresina-PI. O estudo é de natureza
qualitativa, utilizando o recurso de observação participante e entrevista semi-estruturada, focalizando
o conceito de holismo de Fritjof Capra. A coleta de dados foi realizada durante a internação e a
observação participante na sala de recuperação pós-anestésica. Emergiram da produção de dados as
necessidades de informação, cuidado, atenção e ajuda, acompanhamento e as expectativas
centradas na esperança de recuperação e retorno às atividades laborais. A investigação evidenciou
com ênfase as necessidades básicas psico-espirituais, a crença no divino como um ponto principal de
apoio para superar os obstáculos do dia-a-dia. Neste estudo foram abordados aspectos relevantes
que possibilitam um cuidar direcionado ao cliente idoso submetido a cirurgia ocular.

Nº de Classificação: 2205
FERNANDES, Márcia Astrês. Desinstitucionalização: o que pensam as famílias. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Piauí. Convênio
UFRJ/UFPI/CAPES, 2000. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA, Cristina Maria Loyola
RESUMO: O presente trabalho investigou a implicação e perspectivas do processo de
desinstitucionalização no contexto familiar buscando identificar como este processo é conhecido e
pensado pela família do doente mental. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa no qual foram
abordados os familiares de doentes mentais que vivenciaram a experiência de internação integral e
atualmente encontram-se em tratamento ambulatorial ou de semi-internação. Os familiares foram
entrevistados no Hospital Dia e no Ambulatório Integrado de Saúde Mental do Hospital Areolino de
Abreu. A coleta foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas gravadas e da observação
participante registrada em um diário de campo. Como fundamentação para a análise foram utilizadas
as posições de autores que estudam a prática do cuidar de famílias, o estigma que cerca a figura do
doente mental e as propostas de ressocialização e reintegração psicossocial do doente mental. O
familiar, na cidade de Teresina, quase não tem participado das discussões acerca da Reforma
Psiquiátrica Brasileira, possuindo pouco conhecimento sobre o processo de desinstitucionalização. O
projeto é ainda bastante confuso para os familiares que cheios de dúvidas e incertezas associam
quase sempre a desinstitucionalização ao despejo de pacientes dos hospitais e ao abandono às ruas.
Temem que seus parentes passem a engrossar o cordão de mendigos entregues à própria sorte. A
internação, um dos pontos principais do projeto, é o motivo que mais gera confusões, angústia e
preocupações para os familiares.

Nº de Classificação: 2206
DAHER, Maria José Estanislau. Corpo da enfermeira como instrumento de comunicação junto
ao cliente hospitalizado (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Esse estudo apresenta uma abordagem qualitativa que pretende responder de que forma
as enfermeiras utilizam o seu corpo como instrumento de comunicação, durante o cuidado ao cliente
lúcido e hospitalizado. As estratégias para a coleta de informações foram o observação participante e
a entrevista semi-estruturada. Essa última foi articulada ao jogo de cartas, idealizado pela enfermeira
Maguida Stefanelli (1993), a fim de estudar a comunicação na enfermagem. Das trinta e cinco cartas
do baralho original, foram selecionadas para essa pesquisa um total de vinte, sendo que foi através
da leitura das suas mensagens que se iniciou a discussão sobre comunicação entre a enfermeira e o
cliente. Os objetivos desse estudo são: identificar o que as enfermeiras pensam sobre o seu corpo
como instrumento de comunicação junto ao cliente, durante o cuidado; destacar signos e sinais
utilizados pelo corpo da enfermeira quando cuida do cliente; mostrar de que forma o corpo da
enfermeira se identifica como instrumento de comunicação durante o cuidado, a partir do que foi
observado e expressado nos depoimentos. Após organizar as informações foram encontradas duas
categorias denominadas: "O corpo da enfermeira: um instrumento que utiliza os sentidos da visão,
tato e audição em sua prática assistencial."; "O corpo da enfermeira: um instrumento que fala e cuida
a partir da sua capacidade de ouvir o cliente". Através da observação participante fez-se uma
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demonstração prática do que foi discutido ao longo do estudo. O referencial teórico de Watzlawick et
al. (1997) e Weil e Tompakow (1998) serviram de suporte para a análise das duas categorias. Os
resultados demonstraram que as enfermeiras reconhecem os sentidos da visão, do tato e da audição
como instrumentos de comunicação mais utilizados durante o cuidado, sendo a linguagem verbal o
ponto de partida da interação. Relevaram a resposta expressa pelo corpo do cliente, através da
utilização do sentido da audição, demonstrando considerá-la fundamental em todo o processo que
envolve a comunicação entre a enfermeira e o cliente.

Nº de Classificação: 2207
OLIVEIRA, Jacira dos Santos. Como as enfermeiras enfrentam o emergir do estresse no seu
trabalho. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 1999. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira
RESUMO: O estresse é complexo e exige respostas igualmente complexas, podendo ser provocado
por agentes estressores, de origem externa ou interna à pessoa. Esta pesquisa é de natureza
exploratória e descritiva e teve como objetivos: apreender fatores que põem as enfermeiras em
estado de alarme; identificar as reações orgânicas e psicológicas experimentadas pelas enfermeiras,
quando enfrentam situações de estresse; e investigar as formas de enfrentamento adotadas pelas
enfermeiras, frente às situações de estresse. O estudo foi realizado em um hospital-escola, de
natureza pública, da cidade de Fortaleza - Ceará e teve como sujeitos 07 (sete) enfermeiras
envolvidas em 16 (dezesseis) situações de estresse. A teoria do enfrentamento do estresse de
Lazarus, foi o referencial teórico da pesquisa. Obteve-se, com este estudo, os seguintes resultados:
os fatores desencadeantes das situações de estresse que predominaram, foram: a falta de pessoal
de enfermagem e de apoio, causando sobrecarga e falta de controle das atividades; a falta de
material, equipamentos e medicamentos. As enfermeiras referiram sentir quase todas as reações
biológicas, indicadas por Selye (1956), como características da fase de alarme: ansiedade, tensão,
preocupação, nervosismo, taquicardia, sudorese, onda de calor, expectativa, medo, dor de cabeça,
tensão na arcada dentária, receio, sentimento de ofender e ser ofendido, irritação. As situações de
estresse, classificadas como desafio, obtiveram maior número de pontuações na avaliação feita pelos
sujeitos da pesquisa. A forma de enfrentamento focalizada no problema, foi adotada pela maioria das
enfermeiras envolvidas no estudo, sendo considerada a mais segura, pelas possibilidades de
apresentar resultados satisfatórios, além de oportunizar às pessoas, experiência e amadurecimento
dos recursos adaptativos. A autora se propõe a comunicar os resultados da pesquisa para as
enfermeiras da instituição, formar grupo de interesse para buscar formas coletivas de enfrentamento,
bem como apoiar iniciativas já existentes. Daí a pretensão de contribuir para melhoria da qualidade
de vida no trabalho das enfermeiras.

Nº de Classificação: 2208
ARAUJO, Evanisia Assis Goes de. Descontinuidade administrativa nas alternâncias de governo:
visão de servidores municipais de saúde da cidade do Recife. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 108 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Alcides da Silva
RESUMO: Objetivando-se avaliar as conseqüências das alternâncias de governo nas ações
programáticas da rede municipal de saúde, da cidade do Recife - Pernambuco, no período de 19891999, foi desenvolvido um estudo descritivo com abordagem quali-quantitativa, onde foram
selecionados, por amostragem sistemática, 63 servidores públicos municipais de saúde. Utilizou-se
como instrumento para a coleta de dados a entrevista semi-estruturada para avaliar a percepção dos
servidores sobre o fenômeno da transição administrativa, mudanças na programação em saúde e
suas conseqüências para a instituição, para o profissional de saúde e para o usuário do serviço.
Foram ainda avaliadas as opiniões sobre a importância dos programas verticais, bem como a
participação do servidor no planejamento e na execução da programação em saúde. A grande
maioria dos servidores posicionou-se de forma desfavorável sobre as mudanças ocorridas nas
alternâncias de governo, atribuindo conseqüências negativas para os servidores, para a instituição,
bem como para a população usuária do serviço. Os servidores consideram que os programas
verticais são importantes na programação em saúde e que a maioria deles sofre solução de
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continuidade por ocasião da transição administrativa. Cerca de 57% dos servidores declararam ter
participado do planejamento, 25% da implantação e 55% da implementação da programação nas
Unidades Básicas de Saúde. No entanto, apenas 1,5% dos servidores informaram ter participado da
avaliação. Esses resultados configuram um quadro deveras preocupante e merecedor de uma
reflexão mais aprofundada por parte dos governantes, gestores, profissionais de saúde e usuários do
serviço. Faz-se necessária uma ação concentrada, envolvendo todos os atores sociais, na busca de
soluções efetivas que possam atenuar as conseqüências negativas da descontinuidade na
programação em saúde.

Nº de Classificação: 2209
CAVALCANTI, Ana Márcia Tenório de Souza. Aspectos epidemiológicos da esquizofrenia em
adultos internados no Hospital Ulysses Pernambucano da cidade do Recife-PE: 1997-1999.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Alcides da Silva
NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Foi realizado um estudo descritivo para delinear alguns aspectos epidemiológicos de
pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, internados no Hospital Ulysses Pernambucano, da
cidade do Recife - Pernambuco - no período de 1997 a 1999. Foram estudadas as variáveis sociais,
econômicas e demográficas, os tipos de esquizofrenia mais freqüentes, e seus respectivos
cruzamentos, bem como o nível da assistência profissional prestada. Caracterizou-se o padrão de
internamento, permanência e alta hospitalar dos usuários em questão. Utilizou-se como fonte de
dados os prontuários de pacientes do hospital. Dos 300 pacientes selecionados por amostragem
aleatória sistemática, a faixa etária preponderante foi de 20 a 40 anos. Não houve predominância na
distribuição por sexo. No entanto, a esquizofrenia no sexo masculino tende a ocorrer mais
precocemente. A maioria dos pacientes é solteira (65,7% IC = 60,0 - 70,0) e professava a religião
Católica (58,35 IC = 53,5 - 64,9). O número médio de filhos foi de duas crianças por paciente. Cerca
de 95,0% tiveram como escolaridade máxima o 1° grau. A renda familiar da maioria foi de apenas um
salário mínimo. Os tipos de esquizofrenia mais encontrados foram residual, paranóide e não
especificado/indiferenciado. Cerca de 83,4% tiveram um atendimento de uma equipe multidisciplinar.
No que se refere ao padrão de internamentos, permanência e alta hospitalar, constatou-se que 75,0%
dos pacientes contaram com apenas um internamento anual, sendo que 79,6% (IC = 74,6 - 80,0)
apresentaram um tempo de permanência de até dois meses. A maioria dos pacientes (80,4% IC =
75,3 - 84,6) é encaminhada para tratamento ambulatorial após a alta hospitalar. Logo, um plano
integral de assistência à saúde mental deve, necessariamente, levar em consideração esses achados
no sentido de promover uma atenção mais adequada às especificidades encontradas.

Nº de Classificação: 2210
OCCHIUZZO, Anna Rosa e Souza. Sistematização da assistência de enfermagem ao lactente.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo exploratório em que se objetivou implantar e analisar a
sistematização da consulta de enfermagem ao lactente na Puericultura, associada ao Modelo
Conceitual das Necessidades Humanas Básicas. Para sua operacionalização, foi utilizado o processo
de Enfermagem proposto por Horta, com modificações: histórico de enfermagem, diagnóstico de
enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação. O estudo foi realizado em
uma Unidade de Saúde Pública, localizada no município de Santa Rita-PB, tendo como amostra 30
lactentes na faixa etária de zero a doze meses, no período de junho a dezembro de 1998. Cada
criança teve o acompanhamento de três consultas, de acordo com o aprazamento do cartão vacinal.
Os resultados obtidos demonstram a viabilidade e a importância da adoção de um método científico
próprio para sistematizar e individualizar as ações de enfermagem. Entende-se a relevância de sua
contribuição na área assistencial por subsidiar profissionais para enfrentar o desafio de atender de
forma individual e sistematizada mãe e filho.

Nº de Classificação: 2211
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SEIXAS, Maria Luísa Nunes. Caminho sem fim - mas com esperança: o significado da doença
mental para a família (Um). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2000. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA, Clélia Albino Simpson de
RESUMO: O presente estudo objetiva apreender o significado da doença mental para familiares de
portadores de sofrimento psíquico, a partir do referencial teórico da saúde mental no Brasil e
assistência familiar. O enfoque metodológico utilizado foi a pesquisa qualitativa e o instrumento, a
entrevista semi-estruturada e a técnica do desenho-estória com tema. Para facilitar essa apreensão,
selecionamos oito famílias, que acompanhavam os seus parentes em tratamento psiquiátrico no
Ambulatório Gutemberg Botelho, na cidade de João Pessoa-PB e entrevistamos os seus
representantes, ou seja, as pessoas que mais interagem com o portador de sofrimento psíquico.
Fizemos uma análise interpretativa dos dados coletados e apresentamos os depoimentos em cinco
grandes categorias: crenças, sentimentos, preconceitos, estigmas e paradoxos. Após essa análise,
encontramos como significados mais evidentes: perda de juízo, cidadania negada, doida, diferença,
sofrimento, desgosto, exclusão social, tristeza, dentre outros. Em suma, apontamos sugestões para
uma proposta em torno da melhoria da assistência do trinômio portador de sofrimento
psíquico/família/domicílio, em busca do exercício da cidadania.

Nº de Classificação: 2212
COSTA, Maria do Monte Herculano da. Isolado - preso - imobilizado - não me sinto cidadão:
representações sociais de doentes mentais. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro
de Ciências da Saúde, 2000. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA, Clélia Albino Simpson de
RESUMO: O presente estudo buscou identificar as representações sociais de doentes mentais
internados sobre a vivência com a doença mental, abordando aspectos relativos ao convívio com a
família, os profissionais do hospital e outros grupos sociais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na
qual utilizou-se como procedimentos teórico-metodológicos a entrevista semi-estruturada e as
técnicas projetivas de desenho-estória livre e com tema. A análise da enunciação foi utilizada para
trabalhar os dados, permitindo identificar as representações sociais e constatar que estas são
construídas pelos sujeitos a partir do modo como as pessoas se relacionam com eles. Partindo das
representações sociais nos discursos dos sujeitos pesquisados, apreendeu-se que suas trajetórias de
vida estão marcadas pela intimidade com o estigma, o preconceito e a exclusão. Desse modo, as
informações presentes nesta investigação constituem conhecimentos valiosos para uma
compreensão da problemática do doente mental capaz de conduzir ao redimensionamento das
práticas profissionais em saúde mental, levando-se em conta as representações e expectativas dos
sujeitos sociais, a partir de uma visão desses sujeitos enquanto produtos e produtores de uma
realidade social.

Nº de Classificação: 2213
GOMES, Ilvana Lima Verde. Direitos do cidadão hospitalizado: conhecimento e prática dos
enfermeiros. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2000. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira
RESUMO: O exercício de cidadania é um direito assegurado em vários documentos. É para ser
exercido em todo o Território nacional, independente de cor, raça, credo, sexo ou condição social. Isto
implica que dentro do hospital o indivíduo deve participar ativamente do seu tratamento, coadunando
com o profissional de saúde para uma tomada de decisão sobre sua saúde. Este estudo é de
natureza qualitativa e teve como objetivos: identificar o conhecimento que os enfermeiros têm sobre
os direitos do cidadão segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (C.E.P.E.),
levantar o modo como os enfermeiros avaliam o conteúdo sobre os direitos do cidadão hospitalizado,
abordado durante o ensino de graduação em enfermagem, levantar a maneira como os enfermeiros
apreciam as condições existentes na Instituição e sua adequação ao respeito aos direitos do cidadão
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hospitalizado e verificar se os enfermeiros transpõem para a prática o conhecimento sobre os direitos
do cidadão hospitalizado. O estudo foi realizado em um hospital geral de Fortaleza, de natureza
pública. Os sujeitos da pesquisa foram oito enfermeiros, de dois setores, que aceitaram responder a
entrevista , após o que realizamos observações das práticas dos sujeitos, que resultaram em 37
situações. A pesquisa foi fundamentada na abordagem histórico-estrutural. Como resultados
observamos que os enfermeiros possuem algum conhecimento sobre os direitos dos clientes, porém
poucos direitos citados constavam no C.E.P.E; apenas dois enfermeiros citaram documentos
referentes aos direitos do cidadão; informaram que a Instituição oferecia condições para que o direito
do cliente fosse respeitado, mas houve contradição quando afirmaram que existia falta de material e
que dependia do profissional oferecer essas condições. Quando realizamos as observações, notamos
incoerência entre o discurso e a práxis de alguns sujeitos, pois cercearam os direitos dos clientes,
deixando de prestar-lhes informações, de atender suas queixas, orientá-los sobre os procedimentos,
negligenciando os cuidados ao delegá-los a outros que, segundo a Lei do Exercício Profissional, não
tinham competência para fazê-los, ou não registrando os procedimentos, nem priorizando os
cuidados. Por outro lado, encontramos enfermeiros criteriosos, que procuraram tratar os clientes
como cidadãos. Concluímos que há muito ainda a ser explorado, discutido e realizado para que o
exercício de cidadania do cliente hospitalizado e o respeito aos seus direitos possam ser apreendidos
e incorporados à vida cotidiana dos profissionais de saúde e dos próprios clientes. No sentido de
contribuir efetivamente para a resolução de problema tão evidente, pretendemos repassar,
formalmente, à Instituição que serviu como campo para coleta de dados, os resultados obtidos na
pesquisa e, ainda, nos colocar à disposição dos enfermeiros e de outros profissionais de saúde, até
de modo informal, para a divulgação deste trabalho, para o aprofundamento da discussão sobre esta
temática e para a definição de estratégias a fim de encontrar soluções.

Nº de Classificação: 2214
GONDIM, Maria Fátima Barbosa. Sexualidade: percepções de mulheres adolescentes. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2000. 107 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: A adolescência instalada na Segunda década de vida do ser humano é uma fase
constituída por profundas mudanças biopsicossociais. O estudo visou identificar a percepção das
adolescentes sobre sexualidade, analisar a construção do conceito de sexualidade a partir dos relatos
e identificar as expectativas das adolescentes sobre o exercício da sexualidade. O trabalho descritivo
- exploratório foi realizado no NAMI (Núcleo de Atenção Médica Integrada) da Universidade de
Fortaleza de agosto a setembro de 1999, com 30 adolescentes residentes da Favela do Dendê, em
Fortaleza, Ceará, Brasil, clientes do ambulatório de Gineco-obstetrícia. Os dados foram coletados
através de entrevista semi-estruturada e observação, e na organização destes dados, utilizamos a
técnica de análise temática de Minayo (1993), que caracterizou essas adolescentes estabelecendo
como categorias: Percebendo a sexualidade; Descobrindo e construindo o conceito de sexualidade e
expectativas sobre a vivência da sexualidade. A análise teve por base idéias de Foucault e Leininger,
e outros autores. A entrevista revelou o conceito que as adolescentes faziam de sexualidade, pela
exposição de suas idéias e entendimento do que é sexo. As idéias das adolescentes sobre
sexualidade estão mais ligadas ao sexo como físico-genital, desconhecem o próprio corpo e os
processos que envolvem afetividade e emoção. Construíram os conceitos a partir da autodescoberta,
através de seus parceiros ou ainda dos media, e poucas informações no âmbito da escola e da
família. Além de demonstrarem baixo nível de aspiração, não se reconhecem como mulheres,
cidadãs com direito à vivência da sexualidade que extrapole as barreiras do ser reprodutor e do ideal
de maternidade, não compreendendo a sexualidade como algo que dê completude à própria razão de
existir como ser humano. Observamos que os conceitos idéias sobre sexualidade são construídos a
partir dos seus contextos sociais, deixando-as vulneráveis a violência, as DST's, início da vida sexual
precoce e gravidez não programada. Para superar essa problemática faz-se necessário a adoção de
trabalho multiprofissional junto as famílias, escolas, comunidade e serviços de saúde.

Nº de Classificação: 2215
TONIOLLI, Ana Cláudia de Souza. Crenças e sentimentos de mulheres com fibromialgia.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2000. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): LEITÃO, Glória da Conceição Mesquita
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem na Análise Transacional.
Sentimentos negativos verbalizados por mulheres com fibromialgia nos Ambulatórios de Dor eram
constantes e, para melhor compreender este fenômeno buscou-se encontrar alguma relação entre
tais sentimentos, as crenças e suas queixas de dor. Supõe-se que estes elementos possuem interrelação e interdependência e que a fibromialgia seja a manifestação psicossomática de vivências de
infância e da vida conjugal dos sujeitos desta pesquisa. Propõe-se estudar as relações existentes
entre esses elementos, à luz da teoria de disfarces de Erskine e Zalcman. A coleta do material
empírico aconteceu no período de agosto a setembro de 1999, utilizando-se de entrevista gravada,
semi-estruturada e com o consentimento das entrevistadas. Para o estudo da fibromialgia foram
quantificados a localização dos pontos dolorosos, a duração, o início, a qualidade e os fatores de
alívio e exacerbação; o estudo das crenças e dos sentimentos foram realizados nos contextos
familiares e conjugais, onde foram identificados as situações traumáticas e colhidas as informações
para o perfil sócio-econômico. Foram levantadas 20 histórias de vida, sendo tratadas, analisadas,
discutidas e interpretadas pela análise transacional. Por ser a dor multidimensional, os resultados
foram agrupados em três dimensões distintas: física, cognitiva e afetiva. As hipóteses foram
confirmadas e constatadas situações de dominação da situação familiar de infância e no contexto
conjugal, pressupondo que o trauma de infância têm relação com a somatização da fibromialgia. As
relações entre os elementos estudados mostram que os sentimentos reprimidos das mulheres na
infância, crenças de auto-depreciação valorativa e supervalorização dos outros e a conduta de
submissão deram origem a sentimentos de disfarces (frustração, ressentimento, culpa, impotência,
depressão e desesperança). Ao se virem submetidas a situação de dominação do marido viram suas
crenças serem confirmadas e passaram a manifestar comportamento álgico como uma forma de
denunciar ao mundo, sua dor ante as situações de dominação.

Nº de Classificação: 2216
DIÓGENES, Maria Albertina Rocha. Autocuidado da adolescente portadora de DST na vivência
da sexualidade (O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2000. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARELA, Zulene Maria de Vasconcelos
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, baseado na Teoria Geral de Enfermagem, de OREM. O
trabalho investiga o modo como a adolescente promove autocuidado na vivência de sua sexualidade
e propõe subsídios para atividade educativa com adolescentes portadoras de DSTs. A amostra
consta de 28 adolescentes portadoras de DSTs, atendidas no Ambulatório de Ginecologia de
Enfermagem do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará ( IPCC), órgão da Secretaria de Saúde
do Estado do Ceará (SESA), no período de abril a julho de 1999. Os dados foram coletados através
de entrevista semi-estruturada. Os resultados mostraram que as adolescentes vivenciam sua
sexualidade prematuramente, com riscos à saúde, incertezas, dúvidas, conflitos, falta de apoio
familiar e social. Identificam-se déficits de autocuidado, tendo como fatores à idade, nível
socioeconômico e a deficiência na assistência individualizada à saúde. Embasada na Teoria Geral de
Enfermagem, de Orem, foram propostas atividades educativas, através da Teoria de Sistemas de
Enfermagem Apoio-Educação, com a finalidade de transformar a adolescente em um agente de
autocuidado.

Nº de Classificação: 2217
LINARD, Andrea Gomes. Efeitos produzidos no comportamento da mulher para adoção de
hábitos do auto-exame de mamas, a partir de campanhas veiculadas pelo media (Os).
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2000. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: O câncer de mama é um problema que sensibiliza as autoridades de saúde sendo
merecedor de atenção especial em decorrência dos elevados números de casos registrados
anualmente. As campanhas educativas têm se tornado uma estratégia de marketing que envolvem o
governo, a enfermagem e a sociedade na busca de disseminar informações para a adoção da prática
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do auto-exame da mama. Neste estudo, estabelecemos como objetivos: analisar o que as mulheres
captaram e memorizaram das campanhas do câncer de mama, veiculadas pelos meios de
comunicação; constatar se o repasse de informações pelos media promove na mulher o
reconhecimento da importância da detecção precoce do câncer de mama, e identificar mudanças de
atitude da mulher motivadas pelas campanhas e de conscientização para a detecção precoce do
câncer de mama. Realizamos entrevistas com cinqüenta mulheres que buscam o Serviço de
Prevenção do Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará, na cidade de Fortaleza no Brasil, nos
meses de maio, junho e julho de 1999. Utilizamos um roteiro de entrevista com indagações sobre os
meios de comunicação e detecção precoce do câncer de mama. Os achados colhidos no campo
foram agrupados de acordo com a técnica de organização de dados proposta por Bardin. As
categorias obtidas receberam uma interpretação, na qual foram feitas inferências dos resultados de
acordo com os efeitos comportamental, cognitivo e afetivo propostos no Modelo de Dependência de
Ball-Rockeach & Defleus. No efeito cognitivo foi relatada a presença do ensino-aprendizado motivado
pelos anúncios sobre o câncer, assim como o esclarecimento de valores, em virtude da ocorrência do
conflito de valores que os media precipitam através da mensagem. No efeito comportamental,
detectamos que houve um grau de dependência da mulher na medida em que a informação provocou
um reflexo no comportamento, o qual é comprovado pela mobilização dela para realizar o auto-exame
da mama. Também houve relatos de descoberta de um nódulo. No efeito afetivo encontramos
mulheres revelando sentimentos, como o medo, que a despertou para a vulnerabilidade; este é um
elemento significativo que é comum estar associado ao câncer e transmitido pela mensagem. Tais
dados reforçam a importância da utilização da propaganda institucional, como a alternativa para
promover a saúde, de grande cobertura e que pode contribuir para o despertar da conscientização
coletiva frente à problemática do câncer de mama.

Nº de Classificação: 2218
QUEIROZ, Terezinha Almeida. Mãe acompanhante no contexto do centro cirúrgico:
comportamentos e reações adaptativas segundo modelo de Roy. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2000. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Graziela Teixeira
RESUMO: O estudo em evidência trata do assunto da mãe acompanhante que, por motivo de cirurgia
em seu filho hospitalizado, permanece também internada, tentando contribuir para a recuperação e
manutenção de sua saúde, enquanto ser que vivencia, ao mesmo tempo, um processo de adaptação
no contexto do centro cirúrgico. A pesquisa foi amparada no Modelo de Adaptação de Roy,
especialmente num de seus elementos que é a pessoa que recebe o cuidado, tendo a mãe
acompanhante como representante desse elemento recebido influências, também, dos demais
elementos do modelo, os quais contribuíram bastante para o alcance dos seguintes objetivos: analisar
os comportamentos das mães acompanhantes no contexto do centro cirúrgico, ao encaminhar seus
filhos para a sala de cirurgia e verificar os mecanismos de enfrentamento utilizados por essas mães
como meios de adaptação ao estado de acompanhante durante a espera da cirurgia de seus filhos. O
estudo foi do tipo exploratório e descritivo, desenvolvido especialmente no contexto do centro
cirúrgico. A coleta de dados se deu no período de junho a setembro de 1999 e teve como sujeitos de
investigação dezoito mães acompanhantes, que permaneceram por todo o tempo no local do estudo
durante a cirurgia de seus filhos. Os dados foram colhidos através de observação direta e entrevista
semi-estruturada, analisados seguindo orientações da técnica de Análise de Conteúdo de Bardin
(1977), ressaltando-se a importância de alguns ajustes necessários para o estudo. Os resultados
encontrados denunciaram que as mães acompanhantes, para se adaptarem no local de espera,
sofreram a influência direta dos estímulos internos e externos do ambiente. O que mais se observou
foram mães ansiosas, inquietas e angustiadas à procura de notícias, principalmente, ao referirem
sentimentos bastante acentuados de preocupação e medo tanto da cirurgia em si, quanto da
anestesia, por acreditar que seu filho poderia dormir e não acordar mais, ou ainda, sofrer dores por
não se completar o efeito anestésico. Dessa forma, assumiram uma postura de pessoas que
manifestaram reações comportamentais bastante diversificadas, entre elas, a inquietação, a angústia,
a tensão, a ansiedade, especialmente, uma obsessão apreensiva em busca de notícias, e culpavam a
enfermagem por não lhes transmitir o que estava se passando com seus filhos na sala de cirurgia. Na
tentativa de se adaptarem à situação, as mães se comportavam fumando, olhando por alguma fresta
na porta do centro cirúrgico, andando de um lado para o outro e principalmente rezando, pois o ato de
recorrer a Deus e fazer orações resultava num estado acentuado de calma entre elas. Ressalta-se,
aqui, a importância da informação prestada pela equipe de saúde que, até mesmo numa conversa
informal, ajudava bastante na adaptação dessas mães, isso, considerando-se o momento de espera
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como forte gerador de ansiedade e, também, responsável por deixá-las bastante vulneráveis à
fragilidade da ocasião e, ao mesmo tempo, escravas dos próprios sentimentos de dor e aflição por
elas manifestados. Conclui-se, que a mãe acompanhante é um sistema adaptativo, que apresenta,
inicialmente, alteração na sua integridade tanto física como emocional, mas que se recupera bem
mais rápido, quando auxiliada pelos estímulos ambientais internos e externos que favorecem
bastante a realização do processo de adaptação efetiva.

Nº de Classificação: 2219
ARAÚJO, Liduina Maria. Fatores que afetam o desempenho dos alunos durante as atividades da
prática hospitalar. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2000. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: Tendo como referencial o "Modelo de Sistema de Neumam", onde seus componentes
principais estresse e reação a estressores estão presentes, procuramos identificar fatores que
ameaçam a estabilidade dos alunos durante as práticas das disciplinas que os introduzem nas
atividades hospitalares, bem como fornecer subsídios para o planejamento das disciplinas, tomando
como base os níveis de prevenção primário, secundário e terciário. Buscando entender a
problemática das reações de ansiedade, temor, medo e outros, supostamente existentes entre os
alunos de enfermagem, frente às atividades práticas iniciais, interferindo no processo ensinoaprendizagem, é que se originou o estudo. A pesquisa foi realizada utilizando-se um questionário
composto de perguntas abertas e fechadas, com 53 alunos de disciplinas iniciais de duas instituições
de ensino superior da cidade de Fortaleza - Ceará - Brasil. As falas foram organizadas segundo a
categorização temática de Bardin. No estudo, evidenciaram-se fatores como: ansiedade, insegurança,
alterações na rotina diária, o ambiente hospitalar e equipe de enfermagem desconhecidos e, as vezes
hostil, enfrentamentos de situações novas e chocantes, descompasso da relação teoria/prática e
dificuldades na relação professor/aluno. Projetou-se através dos discursos o fato de que na maioria
das vezes predominam as relações de poder entre professor e aluno, tendo estes docentes a escola
tradicional como paradigma. Diante dos achados, conclui-se que os docentes precisam considerar os
fatores encontrados, ao planejarem as disciplinas que introduzem o aluno na prática hospitalar, uma
vez que, não existem modelos para as relações interpessoais, todavia se respeitados certos
princípios fundamentais ao relacionamento humano, o processo ensino-aprendizagem será com
certeza facilitado.

Nº de Classificação: 2220
CAPELO, Sáskia Cipriano. Saúde ocular do paciente hanseniano: uma proposta de autocuidado.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2000. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que compromete o Sistema Nervoso
Periférico. No decorrer da evolução da hanseníase são comprometidos diversos segmentos do corpo,
como pele, mucosas, nervos periféricos e o aparelho visual. Assim, a ausência de sensibilidade nas
mãos e pés, exige do paciente o uso da visão para proteger-se. A partir do momento em que são
detectados problemas oculares nestes pacientes, torna-se imprescindível a atuação do profissional
nas orientações, porém questiona-se a assimilação e aplicação das técnicas de prevenção e
tratamento por parte do paciente, questiona-se a capacidade de autocuidado. O estudo de caso traz
como objetivos a promoção do autocuidado em saúde ocular de um paciente hanseniano virchoviano,
através do processo de enfermagem baseada na Teoria de Orem. A trajetória metodológica procurou
obedecer os passos do processo de Orem: 1) Determinação de diagnósticos, 2) Planejamento da
assistência de enfermagem e 3) Evolução. Foram realizadas cinco visitas domiciliares e os dados
foram coletados através de um instrumento contendo os seguintes itens: Dados de identificação,
Observação do ambiente, Conhecimentos e habilidades de autocuidados preventivos, Avaliação da
saúde ocular e Acompanhamento do processo de autocuidado em saúde ocular. Foram identificados
os diagnósticos: risco para trauma, distúrbio do padrão de sono, déficit de conhecimento, manutenção
da saúde alterada e controle ineficaz do regime terapêutico. As orientações foram embasadas em
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medidas de prevenção e tratamento de alterações oculares e durante o acompanhamento do
paciente, o mesmo foi promovido a agente do autocuidado.

Nº de Classificação: 2221
CHAGAS, Maristela Inês Osawa. Gestação e trabalho: alegria e sofrimento: um enfoque cultural.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2000. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: Este trabalho é produto da motivação de se conhecer a influência de fatores culturais
sobre o estilo de vida e o cotidiano de saúde de gestantes operárias e de descrever como essas
mulheres organizam a vida doméstica e como a conciliam com o trabalho extra-doméstico que
realizam. As informantes foram gestantes-operárias que eram atendidas em uma unidade da
Secretaria de Saúde de Sobral-CE, no período de julho/98 a novembro/99. Optei pelo método
etnográfico, particularmente, a etno-enfermagem, seguindo a Teoria da Universalidade e Diversidade
Cultural do Cuidado (Leininger, 1991). A coleta de dados baseou-se no modelo de observação participação - reflexão (O-P-R). Após a categorização e análise dos dados emergiu o tema cultural Gravidez e Trabalho: alegria e sofrimento. Os resultados revelam que as gestantes vivenciam um
período de transição, permeado por sentimentos ambíguos e que a urgência das necessidades
presentes limitam os planos futuros. Este significado permitiu que eu compreendesse a cultura e o
cotidiano das gestantes-operárias. As reflexões finais do trabalho permitem perceber a contribuição
que o estudo oferece para reforçar a importância do papel educativo da enfermeira, agente social e
de mudanças, visando a conscientizar essas mulheres sobre os mecanismos legais de que dispõem,
para que possam cobrar os seus direitos como cidadãs, nos seus locais de trabalho, de moradia, de
participação política e como usuárias dos serviços a que estão expostas, com o intuito de que, em um
futuro próximo, tenhamos uma sociedade mais justa, presidida pelas relações igualitárias.

Nº de Classificação: 2222
SANFORD, Fátima de Maria Sales. Convivendo com a loucura: as representações sociais dos
líderes comunitários. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2000. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusto Batista
RESUMO: O cotidiano vivenciado como enfermeira psiquiátrica em uma comunidade, despertou
nosso interesse em Identificar as representações sociais dos líderes comunitários sobre o perceber e
lidar com o ser louco. Esta pesquisa desenvolveu-se numa abordagem qualitativa, respaldada pela
Teoria da Representação Social, na perspectiva da Psicologia Social, segundo MOSCOVICI.
Realizou-se na comunidade do Dendê, Fortaleza - Ceará - Brasil, no período de julho a agosto de
1999. Os pesquisados foram doze líderes comunitários. As falas foram coletadas através de
entrevista de " profundidade" ou " focalizada", a partir das questões: O que é ser louco? Como você
identifica a pessoa louca? Como você reage frente a essas pessoas? O que causa a loucura para os
líderes comunitários? Como você e a comunidade poderiam ajudar essas pessoas? Os dados foram
analisados fazendo uso da análise de conteúdo de Bardin, seguindo os procedimentos da análise
temática. Nas representações dos líderes comunitários, a construção da loucura está relacionada
com os conteúdos individuais relativos às vivências subjetivas dos sujeitos e os conteúdos culturais
do meio social. As representações sociais da loucura ocorrem principalmente em torno de esquemas
figurativos, tais como: não ter a mente perfeita, perder o sentido da vida, perturbando o ambiente, e
não ter fé em Deus. As causas da loucura foram externadas como hereditariedade, condições
socioeconômicas, psicossociais, condições familiares, uso de drogas e espiritualidade. Também
surgiram, como representação social, comportamento agressivo, infantil, diferente, e dificuldade na
comunicação. A reação dos líderes frente ao louco foi de afetividade positiva, representada através
de aceitação, desconfiança e medo. Os achados de como os líderes comunitários e a comunidade
poderiam ajudar as pessoas loucas foi acolhendo, envolvendo a comunidade, buscando ajuda
técnica, criando condições para assistência na comunidade, dividindo responsabilidades e
hospitalizando. Foi possível identificar as representações sociais sobre a loucura e o modo de agir
sobre ela, possibilitando o desenvolvimento de ações inovadoras e mais condizentes com a realidade
vivenciada no contexto pesquisado.
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Nº de Classificação: 2223
MACIEL, Isabel Cristina Filgueira. Fatores intervenientes na consulta de enfermagem a
portadores de hipertensão arterial: contribuições para as intervenções de enfermagem. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2000. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Thelma Leite de
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, objetivando
investigar as atividades desenvolvidas na Consulta de Enfermagem (CE) dos Programas de
Hipertensão, com vistas a: identificar os fatores que dificultam ou facilitam o desenvolvimento dessa
consulta: propor um modelo de Consulta de Enfermagem para o paciente hipertenso, tendo como
suporte a Teoria do Autocuidado de Orem. O estudo foi realizado com a participação de 14
enfermeiras, atuantes nos Programas de Hipertensão da Rede Municipal de Saúde, em Fortaleza-CE.
Os dados foram coletados mediante entrevistas semi-estruturadas, no período de março a maio de
1999, os quais foram agrupados em categorias de análise, com base na Análise de Conteúdo de
Bardin (1977). Os resultados mostraram que a CE se firma como importante no cuidado ao paciente
hipertenso, por abordar aspectos inerentes ao tratamento medicamentoso e não medicamentoso.
Entretanto, observou-se que o procedimento ainda está muito centrado no modelo médico curativo
tradicional, demonstrando forte dependência da consulta médica. Observou-se a não existência de
equipamentos e de espaço físico adequado para a realização da consulta, bem como preparo para
desenvolvê-la. Apesar destes aspectos, verificou-se que as atividades de apoio-educação são
restritas a orientações sobre dieta, caminhada e medicamentos, realizadas de forma individual sem
considerar as abordagens grupais. Em cumprimento aos objetivos propostos, foi elaborado um
modelo de CE, contemplando os aspectos do autocuidado, preconizados na teoria de Orem.

Nº de Classificação: 2224
BORGES, Moema da Silva. Mel com fel: representações sociais da enfermagem e suas implicações
para a cidadania. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2000. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): LIMA, Dênio
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo conhecer as representações sociais de trabalhadores
de enfermagem, que exercem suas atividades no âmbito hospitalar do Distrito Federal, acerca do seu
trabalho, e foi desenvolvido com grupos de profissionais oriundos de três tipos diferentes de
instituições: a) vínculo público; b) hospitais privados; c) hospital escola. Para identificarmos a
estrutura e conteúdo das representações, recorremos a dois estudos.No primeiro, trabalhamos com a
entrevista semi-estruturada e, no segundo, empregamos a técnica de livre associação.Os resultados
do estudo preliminar revelam que os profissionais identificam o cuidado como seu objeto de trabalho,
porém, este assume características diferentes, alinhando-se com a missão institucional em que o
profissional está inserido. Sendo assim, nas instituições públicas, o cuidado apresenta-se em uma
dimensão assistencialista; no hospital escola, ele é visto sob uma ótica tecnicista; enquanto que, nos
hospitais privados, apresenta-se como produto do trabalho. Vale também destacar que os três grupos
referem exclusão no mundo do trabalho, percebida como discriminação no acesso ao
aperfeiçoamento e/ou status social, advinda, por sua vez, da estratificação social do trabalho. No
último estudo, os resultados denotam que as representações dos três grupos de profissionais giram
em torno de núcleos centrais que expressam, basicamente, o vínculo religioso e vocacional do
trabalho da enfermagem, com perpetuação das relações de gênero. Sendo assim, os resultados nos
permitem dizer que os profissionais de enfermagem, que exercem suas atividades no âmbito
hospitalar do DF, não possuem clarificação sobre os cuidados, realizando-os destituídos de seu valor
maior, ou seja, o empoderamento de quem cuida e de quem é cuidado. Além disso, a identificação da
profissão como um sacerdócio contribui, ainda, para o delineamento de uma profissão sem identidade
e valor social, o que dificulta o exercício pleno da cidadania de seus profissionais.

Nº de Classificação: 2225
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GONÇALVES, Angela Maria Corrêa. Reforma psiquiátrica e sua articulação com o processo de
trabalho do enfermeiro (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.Escola de
Enfermagem, 2000. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Felix Lana
RESUMO: Este é um estudo qualitativo, que teve como objeto a organização do processo de
trabalho do enfermeiro atuante em dois hospitais psiquiátricos da rede privada do município de Juiz
de Fora, MG. O novo paradigma da reforma psiquiátrica acarretou a necessidade de reorganizar
serviços, criar novas modalidades de atendimento e reformular a organização do trabalho. Com o
objetivo de analisar o discurso dos enfermeiros acerca da reforma psiquiátrica e a articulação dela
sobre seu fazer cotidiano, tentamos identificar os determinantes que interferem no exercício de sua
prática, na assistência ao doente mental, analisando as contradições entre o modo de pensar e
operar do enfermeiro. Partindo do pressuposto que a enfermagem é uma prática social, portanto
articulada às demais práticas de saúde, conduzimos a investigação à luz do referencial teóricometodológico do materialismo histórico dialético, que considera a historicidade e a dinamicidade dos
fenômenos sociais. Tomamos como base o conceito de "processo tecnológico de organização do
trabalho" desenvolvido por MENDES GONÇALVES (1986), por ser uma opção que apresenta fins
práticos, possibilitando a investigação das transformações ocorridas na assistência ao indivíduo
portador de doença mental, a partir da reforma psiquiátrica. A captação da realidade empírica se deu
através de entrevistas semi-estruturada e da observação direta. Foram sujeitos desse estudo dez
enfermeiros lotados nas referidas instituições. O resultado nos revela que a assistência de
enfermagem que encontramos nessas instituições não pode ser reconhecida como "psiquiátrica"; que
o enfermeiro tem grande dificuldade em definir sua prática e justifica sua ausência na assistência
direta com a sobrecarga de atividades "burocráticas", no sentido mais amplo dessa palavra.
Concluímos que os instrumentos que o enfermeiro dispõe para aproximar e transformar seu objeto e
atingir sua finalidade são: a organização do ambiente hospitalar através de mecanismos
disciplinadores e a organização dos agentes da equipe de enfermagem através de mecanismos
controladores. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelo enfermeiro nestas instituições
psiquiátricas confronta-se com os princípios da reforma psiquiátrica, e o rompimento com o modelo
tradicional de cuidar implica na formação de uma nova consciência, na reestruturação de novos
saberes, o que resultará na transformação da prática.

Nº de Classificação: 2226
FRIEDRICH, Denise Barbosa de Castro. Cuidado no trabalho da enfermeira em Unidade Básica
de Saúde: uma práxis em transformação (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2000. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar a práxis do cuidado no trabalho da enfermeira
em unidade básica de saúde (UBS). Justifica-se pela constatação da existência do cuidado voltado
para ações prioritariamente curativas que reiteram o modelo médico curativo e na importância de se
investir em um novo modo de cuidar a partir da redefinição da prática da enfermeira. Caracteriza-se
como um estudo qualitativo, descritivo-analítico, cujo percurso metodológico se fundamenta no
materialismo histórico dialético como teoria e método. A sustentação teórico-metodológica do trabalho
apóia-se em referências de autores que se aprofundaram no estudo e na aplicação do materialismo
histórico-dialético como MINAYO (1994), ALMEIDA & ROCHA (1997), MISHIMA et al., (1997),
MERHY (1997). Os atores informantes da pesquisa foram seis enfermeiras de unidades básicas de
saúde. Os instrumentos de coleta de dados foram a observação e a entrevista. O tratamento dos
dados foi realizado através da técnica de análise de discurso a partir da orientação e da experiência
de FOUCAULT (1971), SAVIOLI & FIORIN (1997), FIORIN (1997 a,b). Os resultados desta pesquisa
revelaram que o cuidado no trabalho da enfermeira na UBS é construído e reconstruído no cotidiano
desta trabalhadora e se apresenta em diferentes nuances de acordo com a especificidade do trabalho
desenvolvido na UBS e a subjetividade da enfermeira que o realiza. A enfermeira não realiza o
cuidado sozinha. O cuidado é algo concreto e consistente nos movimentos da realidade da UBS. E as
enfermeiras, à medida em que o realizam, destacam a importância de sua força de trabalho no
conjunto do trabalho nas Unidades Básicas de Saúde no município de Juiz de Fora (MG).

Nº de Classificação: 2227
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DONOSO, Miguir Terezinha Vieccelli. Condições envolvidas na ocorrência de acidentes em
população infantil, atendida em um hospital de pronto socorro de Belo Horizonte. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e analítico, realizado no ambulatório do
Hospital João XXIII de Belo Horizonte com o objetivo de analisar as circunstâncias que envolveram a
ocorrência de acidentes em uma população infantil de Belo Horizonte e de adjacências. A amostra foi
constituída de 345 crianças e adolescentes acidentados e atendidos neste hospital. Para obtermos
dados sobre as condições envolvidas nos acidentes, consideramos o tipo de acidente; características
da criança/adolescente acidentado quanto a idade, sexo e condições sócio-econômicas e ambientais;
hora e local do acidente, local do primeiro atendimento, intervalo de tempo entre o acidente e entrada
do paciente no hospital e conduta frente ao atendimento. Utilizamos um questionário especialmente
elaborado e testado para essa finalidade. Para análise dos dados, utilizamos freqüências absoluta e
relativa, cruzamento da variável "tipo de acidente" com as demais variáveis estabelecidas e teste de
qui-quadrado. Os resultados indicam que os acidentes mais comuns foram, em ordem decrescente,
quedas, acidentes por objetos corto-perfurantes, intoxicações, acidentes de trânsito e queimaduras.
Os acidentes acometeram mais crianças pré-escolares e do sexo masculino. Encontramos
associação entre a ocorrência de alguns tipos de acidentes e baixo nível sócio-econômico das
famílias das vítimas. Os acidentes ocorreram mais no horário da manhã até o início da tarde, nos
domicílios das vítimas e o tratamento ambulatorial foi suficiente em 78% dos casos.

Nº de Classificação: 2228
BARA, Vânia Maria Freitas. Assistência ao portador de diabetes mellitus nos serviços de saúde:
a visão do paciente. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2000. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: O paciente portador de diabetes mellitus necessita de orientação, acompanhamento e
controle da doença para que possa levar uma vida mais saudável, evitando complicações
desnecessárias. No entanto, percebe-se que há despreparo dos profissionais e serviços para assistílos em suas necessidades, o que resulta, freqüentemente, em complicações graves que poderiam ser
evitadas e exigem hospitalizações com ônus elevado para o paciente e para os serviços de saúde.
Este estudo tem como objetivo identificar a trajetória percorrida pelos diabéticos hospitalizados no
Hospital Universitário da UFJF, desde o início de sua doença. Optamos por realizar um estudo
qualitativo, tendo como base o referencial teórico-metodológico do materialismo histórico dialético,
pela sua adequação à análise de fenômenos sociais. A captação da realidade empírica foi feita
através de entrevistas com os sujeitos da pesquisa, utilizando-se um roteiro semi-estruturado. Foram
sujeitos da pesquisa quinze diabéticos hospitalizados no Hospital Universitário da Universidade
Federal de Juiz de Fora, constituindo este o cenário desta investigação. Os resultados mostraram que
a assistência aos diabéticos, participantes deste estudo, encontra-se centrada na atenção curativa
tendo o médico como profissional de referência, mesmo nos serviços de saúde especializados no
atendimento ao diabético onde existem outros profissionais. A forma como os serviços de saúde
encontram-se organizados, dificuldades de acesso aos serviços, baixa qualificação dos profissionais
para atender ao diabético, falta de medicamentos, baixa adesão do doente ao tratamento e as
deficiências das ações de caráter educativo e preventivo constituíram as principais dificuldades
apontadas pelos entrevistados e que vêm interferindo no controle da doença. O atendimento recebido
das equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) foi ressaltado pelos entrevistados como
facilitador por atender melhor às suas necessidades, mostrando-se, na prática, como uma assistência
diferenciada e de qualidade. Deparamos também com a utilização da medicina popular, por meio do
uso de chá caseiro como tratamento alternativo frente às dificuldades de acesso e garantia de
atendimento pelos serviços de saúde.

Nº de Classificação: 2229
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FONSECA, Maria das Graças. Trabalho do enfermeiro em um contexto de mudanças
organizacionais (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2000. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: A intensidade e a velocidade das mudanças, freqüentemente, ocasionam insegurança nos
indivíduos envolvidos e desestabilização das organizações que buscam se adaptar para alcançar
novos patamares de estabilidade e reduzir o impacto das mudanças no cotidiano de trabalho. O
Hospital Universitário, no bojo das mudanças do setor saúde, vem implementando mudanças
significativas e buscando vencer as resistências, e a Enfermagem, enquanto grupo majoritário na
organização, não pode ficar à margem. No entanto, parece-nos que a Divisão de Enfermagem e os
enfermeiros não têm participado ativamente do processo, vindo a reboque do mesmo, submetendo-se
às decisões de outros profissionais e sofrendo as suas conseqüências. Neste estudo, buscamos
analisar o processo de mudanças que vem ocorrendo no Hospital Universitário e seus reflexos no
trabalho do enfermeiro. Para tal, realizamos um estudo qualitativo utilizando como base de análise o
referencial teórico-metodológico do Materialismo Histórico Dialético. A captação da realidade empírica
deu-se através da aplicação de um roteiro de entrevista semi-estruturada, aplicado a 13 enfermeiros
que ocupavam cargos de direção, gerência de setor e de unidades de internação. Os dados foram
submetidos a análise de discurso. Os resultados mostram que as mudanças em curso no hospital,
tanto na perspectiva de longo prazo, contemplando os esforços para que o projeto do Centro de
Atenção à Saúde (CAS) se torne uma realidade, como aquelas de médio e curto prazo, envolvendo
aspectos políticos, gerenciais, tecnológicos e comportamentais, afetam direta ou indiretamente o
trabalho da enfermagem. Percebe-se que, na maioria das vezes, o enfermeiro não tem sido chamado
a participar do planejamento dessas mudanças, mesmo sendo um elemento intermediário que
organiza o ambiente de trabalho e multiplica as informações para os demais membros da equipe de
enfermagem. Verificamos que as reações dos enfermeiros às mudanças vão do receio e insegurança
em relação ao futuro até a resistência à mudança e adoção de atitudes defensivas. Mas, por outro
lado, há, também, interesse e desejo de inserção no processo. No entanto, os enfermeiros ainda não
estão organizados de forma a se antecipar às mudanças organizacionais e sentem-se perdidos no
direcionamento de suas ações, levando à criação de diferentes frentes de trabalho que nem sempre
têm aderência às propostas de mudança. A busca do crescimento e do aperfeiçoamento profissional
do enfermeiro é uma realidade e tem se dado de forma aleatória, na tentativa de se inserir no
processo. O envolvimento e o desempenho dos enfermeiros nas atividades de educação para a
saúde para pacientes, família e comunidade, de forma inovadora, têm trazido valorização e realização
profissional, sinalizando um dos caminhos através do qual buscam inovar sua prática, conquistar
espaços na equipe interdisciplinar e na instituição, para participar das mudanças. Verificamos, ainda,
que, mesmo não tendo participado das discussões do projeto do novo hospital e não conhecendo a
filosofia das mudanças em curso no HU, os enfermeiros estão caminhando em direção ao alcance
dos objetivos propostos pela instituição, mostrando-se abertos e, de certa forma, permeáveis às
mudanças.

Nº de Classificação: 2230
SALIMENA, Anna Maria de Oliveira. Buscando compreender os sentimentos da mãe ao deixar o
filho à porta da sala de cirurgia. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2000. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meira Miranda
RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender os sentimentos das mães ao deixarem seus
filhos à porta da sala de cirurgia, visto ser essa, uma das minhas inquietações originadas do processo
anestésico-cirúrgico em uma instituição hospitalar de ensino. Nesse sentido, a trajetória na
abordagem fenomenológica permitiu-me desvelar os sentimentos das mães, através das seguintes
questões norteadoras: "Conte para mim o que a senhora está sentindo neste momento, em que seu
filho foi para a sala de cirurgia" e "A senhora recebeu alguma orientação para vivenciar este
momento?" A análise compreensiva dos depoimentos de onze mães, sujeitos desta pesquisa, revelou
que os sentimentos são: coração partido: expressão de sofrimento; o medo como ameaça de perda;
Deus: apoio incondicional/ responsabilidade ambígua; a estreita relação de estar-com e estar junto e
assistência impessoal. Esse desvelamento despertou-me para um re-pensar e a possibilidade de
contribuir especificamente para a melhoria do ensino da assistência de enfermagem às mães de
clientes pediátricos no procedimento anestésico-cirúrgico.
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Nº de Classificação: 2231
RODRIGUES, Elizabeth Nascimento. Cuidar do paciente com queimaduras: vivência do auxiliar de
enfermagem (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2000. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAÇAS, Elizabeth Mendes das
RESUMO: Esta pesquisa, apoiada na proposta metodológica da fenomenologia, segundo a
modalidade do fenômeno situado, revela a percepção do auxiliar de enfermagem como sujeito
cuidador de pessoas com queimaduras internadas na Unidade de Tratamento de Queimados do
Hospital de Pronto Socorro João XXIII. As entrevistas foram norteadas pela questão: O que é para
você cuidar do paciente queimado? A partir da análise ideográfica e nomotética de nove relatos,
foram obtidas quatro categorias, quais sejam: "O Cuidar e as dificuldades do cotidiano", "Cuidar é
gostar do que se faz", "Cuidar é agir orientado pelo saber" e "O Cuidar e o trabalho em equipe".
Revelam que o cuidar do paciente queimado é uma atividade difícil que requer preparo emocional e
capacidade de re-significação das situações cotidianas geradoras de tensão e dor. Sobretudo, é
necessário ter motivação, força interior e sentimento de amor pelo que se faz. Além disso, é preciso
estar fundamentado num saber técnico-científico e, juntamente com outros profissionais, direcionar a
prática do cuidar para o atendimento das necessidades da pessoa com queimaduras em sua
totalidade. A reflexão das categorias aponta para as situações vivenciadas cotidianamente pelos
auxiliares de enfermagem, que devem ser repensadas, visando à melhoria do cuidado oferecido aos
pacientes e ao próprio mundo-vida desses profissionais no trabalho.

Nº de Classificação: 2232
OTONI, Alba. Seguimento longitudinal dos níveis de CA-125, no dialisado e no plasma de
pacientes portadores de insuficiência renal crônica em diálise peritoneal contínua
ambulatorial. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000.
68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, José Renan da Cunha
RESUMO: O objetivo desse trabalho foi determinar prospectivamente os valores do CA - 125
(glicoproteína de 200.000 daltons originada durante o desenvolvimento embriogênico do epitélio
celômico, utilizada como marcador de massa mesotelial da membrana peritoneal), no dialisado e no
plasma de 15 pacientes (7 homens e 8 mulheres) portadores de insuficiência renal crônica com
indicação médica para tratamento por CAPD e correlacionar os valores do CA - 125 no dialisado com
as características da membrana peritoneal e com os seus valores no plasma. Os pacientes eram
submetidos a quatro diálises por dia e amostras do plasma e do dialisado, após a primeira diálise e
depois de 30 e 60 dias eram coletadas para determinação de CA - 125, glicose, uréia e creatinina
para cálculo do Teste do Equilíbrio Peritoneal (PET), que pode caracterizar a capacidade de
transporte da membrana peritoneal. Os resultados mostraram que os valores de CA - 125 no
dialisado, em pacientes virgens de tratamento por esse método são 22,0 ± 4,5 U/ml (27,6±0,6) e
16,1±0,5 U/ml nos homens e mulheres, respectivamente). Esses valores no dialisado, mas não no
plasma, decaem significativamente com o tempo de diálise, sem correlação com os valores dos
PETs. Baseados nos dados obtidos pode-se concluir que: 1-) a diálise peritoneal contínua
ambulatorial leva a diminuição dos níveis de CA - 125 no dialisado em trinta dias e esses níveis
permanecem baixos por 60 dias após a primeira diálise; 2-) não existe correlação entre os níveis de
CA - 125 no dialisado e os PETs; 3-) os valores de CA - 125 séricos não se alteram significativamente
com diálises peritoneais regulares em pacientes submetidos a quatro diálises por dia no período de
60 dias.

Nº de Classificação: 2233
VILLA, Eliana Aparecida. Enfermeiro-educador no mundo da enfermagem (O). Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
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RESUMO: A literatura de enfermagem ressalta a importância da atividade educativa do enfermeiro no
seu exercício profissional. Contudo, pode-se observar que, por vezes, esta função é destituída do
sentido de educar, ou mesmo não tem sido desempenhada no cotidiano de trabalho. O objetivo deste
estudo, portanto, é desvelar o ser-educador do enfermeiro, na sua prática diária, buscando conhecer
as diferentes formas de sua manifestação. Optei pela pesquisa qualitativa, com abordagem
fenomenológica, por acreditar ser este o caminho para uma aproximação com a essencialidade do
fenômeno em estudo, que se deu por meio da obtenção de dezesseis descrições de enfermeiros de
um hospital geral de Belo Horizonte e de cinco Centros de Saúde. Através dos discursos e da análise
compreensiva emergiram três grandes categorias abertas: O enfermeiro educador; Aprendendo a ser
educador; A concretude da atividade educativa - esta última desocultando: os sujeitos da atividade
educativa; a capacitação do trabalhador de enfermagem; a ação pedagógica do enfermeiro; o
trabalho educativo grupal; o respaldo institucional; o fazer diário e a atividade educativa. Este estudo
demonstrou que é fundamental o diálogo entre os profissionais, como meio de vislumbrar alternativas
para a prática educativa. Ele possibilitou-me também, refletir, repensar e ressignificar minha postura
de docente educadora, como co-responsável por um processo de ensino-aprendizagem significativo,
contextualizado e assentado no sentido do que é ser educador sendo-enfermeiro.

Nº de Classificação: 2234
SAMPAIO, Ângela Lofiego. Características do serviço de enfermagem e da clientela de um
Centro de Tratamento de Queimados: subsídios para um (re)planejamento. Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 1999. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Valmira dos
RESUMO: Este é um estudo descritivo sobre as características do Serviço de Enfermagem do Centro
de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado da Bahia, e as características de sua
clientela, compreendendo o período de janeiro de 1996 a dezembro de 1997, com o intuito de
subsidiar um possível (re)planejamento deste Centro. Em relação às características do Serviço de
Enfermagem, os resultados demonstraram que este possui estrutura física e material compatível com
alguns centros de referência do Brasil, valendo também para o quantitativo do pessoal de
enfermagem. Foram evidenciados a preocupação dos enfermeiros com o conhecimento técnicocientífico e pouco investimento em projetos de educação continuada. Considerando as características
da clientela, a população amostral constou de 1.617 pacientes, sendo 752 no ano de 1996 e 865 no
ano de 1997. A obtenção dos dados deu-se mediante consulta aos prontuários, por meio de
formulário contendo variáveis demográficas e clínicas. Esses dados foram tratados mediante os
programas EPI-INFO e EXCEL, sendo analisados em termos percentuais e aplicação do Teste t de
Student. A análise dos resultados nos possibilitou identificar que, demograficamente, os maiores
índices foram: 60,77% em 1996, e 53,8% em 1997, de crianças, na faixa etária de 0-12 anos: 23,54%
em 1996 e 24,51%em 1997, de adultos, na faixa etária de 19-40 anos. Dentre os adultos, 24,7%, em
1996, eram trabalhadores autônomos, com baixa qualificação profissional, e 29,6% dos prontuários
estudados em 1997, não indicavam o nível ocupacional. Em 1996, 33,8% e, em 1997, 33,2% dos
pacientes eram procedentes do interior do estado da Bahia. Em 1996, 10,63% de admissões das
vítimas de acidentes por queimaduras ocorreram nos meses de junho e julho, e, em 1997, 12,21% no
mês de julho. No ano de 1996, 49%, e em 1997, 46,10% tiveram alta conclusiva. Em 1996, os
percentuais de 90,29% e, em 1997, de 92,25% corresponderam a alta. Já os percentuais de óbitos
corresponderam a 9,71% em 1996 e 7,75% em 1997. Quanto às características clínicas, em 1996,
53,3% e, em 1997, 53,5% dos acidentes por queimaduras foram causados por líquidos quentes. Em
1996, 24,70%, e, em 1997, 21,80% compreenderam as queimaduras de primeiro e segundo graus, de
1 a 20% de superfície corporal queimada. No ano de 1996, 31,6%, e, no ano de 1997, 33,9% da
região corporal mais atingida foi a face. Conclui-se este trabalho com a certeza de que foram
alcançados os objetivos estabelecidos, oferecendo subsídios para um possível (re)planejamento do
Serviço de Enfermagem do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado da
Bahia.

Nº de Classificação: 2235
MARTINS, Mônica Oliveira Duarte. Mães adolescentes e o cuidado a seus filhos no primeiro ano
de vida. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 1999. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
RESUMO: Este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, de abordagem dialética, que buscou
analisar os cuidados prestados por mães adolescentes a seus filhos no primeiro ano de vida. A coleta
de dados deu-se através da observação, da análise documental e entrevista semi-estruturada, com
mães adolescentes entre 15 e 19 anos, que acompanhavam seus filhos internados, em um Hospital
infantil público na cidade de Salvador. Para a análise foram construídas categorias que possibilitaram
a reflexão sobre a vivência da gravidez, as facilidades e dificuldades enfrentadas pelas mães para
desenvolverem os cuidados e a percepção das mesmas à respeito da doença de seus filhos.
Concluímos que as mães adolescentes que vivenciaram situações conflituosas durante a gestação,
conseguiram manter um vínculo afetivo positivo com seus filhos, mas para algumas, a falta de apoio
familiar dificultou o processo de maternagem. Outros aspectos dificultadores encontrados foram: as
carências afetivas, econômicas e a falta de informação. Quanto aos aspectos facilitadores, este
estudo apontou o apoio familiar e a experiência anterior na prestação de cuidados a criança.
Constatamos que são as próprias adolescentes, em sua grande maioria, que prestam os cuidados a
seus filhos (higiene, preparo da alimentação, etc.).

Nº de Classificação: 2236
SERVA, Maria de Fátima e Almeida Batista. Gestão da qualidade: mudanças no trabalho de
enfermeiras. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 1999. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Este é um estudo de natureza qualitativa, desenvolvido com enfermeiras de unidades de
internação de uma Grande Empresa Hospitalar (GEH) da cidade do Salvador no período
compreendido entre dezembro/97 a abril/98, objetivando analisar as mudanças ocorridas no trabalho
das enfermeiras à partir da adoção do Modelo de Gestão da Qualidade, International Organization for
Standardization (ISO 9000) por essa Empresa. Realizei a investigação através do estudo de caso
observacional, utilizando para coleta de dados, a observação não participante, entrevistas, consulta e
análise de documentos da empresa, do tipo técnico (relatórios, regimentos, normas, jornal de
circulação interna, entre outros). Através deles procedi a análise com a técnica de triangulação de
dados, possibilitando-me concluir que com a adoção de modelo de gestão de Qualidade, o
gerenciamento participativo, a GEH valorizou as relações humanas, a comunicação e o cliente.
Quanto ao trabalho das enfermeiras possibilitou uma maior mobilidade administrativa desses
profissionais na organização, ao assumir papéis de coordenadoras dos centros de resultados e
assessora da diretoria. Pude concluir também, que embora não tenha havido mudanças inovadoras
no trabalho das enfermeiras, suas atividades foram de fato modificadas, com a retirada ou o
acréscimo de procedimentos inerentes ao cotidiano do seu trabalho, que não saõ comuns numa
organização ortodoxa da enfermagem.

Nº de Classificação: 2237
AQUINO, Jael Maria de. Relações interpessoais de uma equipe cirúrgica: influências no ambiente
de trabalho e na assistência. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2000.
90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Este é o relato de um estudo de natureza qualitativa desenvolvido em um centro cirúrgico
de um Hospital Público, geral e de grande porte da cidade de Recife-PE, objetivando analisar as
relações interpessoais desenvolvidas entre os componentes de uma equipe cirúrgica e sua influência
no ambiente de trabalho e na assistência. Para tanto, foram utilizadas as técnicas de observação
participante e da entrevista estruturada no período compreendido entre os meses de março a julho de
1999. Os dados obtidos possibilitaram a construção de cinco categorias: - categoria 1 - o
relacionamento interpessoal entre a equipe cirúrgica associado às questões técnicas e de rotina do
trabalho; categoria 2 - o relacionamento interpessoal associado à manutenção dos papéis e do
respeito à hierarquia; categoria 3 - o relacionamento interpessoal associado às condições de trabalho
e ao estresse; categoria 4 - o relacionamento interpessoal da equipe cirúrgica dicotomizado: o
relacionamento pessoal e o relacionamento profissional; categoria 5 - o relacionamento interpessoal
da equipe cirúrgica interferindo na assistência prestada ao paciente. As manifestações foram
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analisadas à luz da Teoria da Relação Pessoa a Pessoa de Joyce Travelbee (1979). Os resultados
apontaram para a existência de relações interpessoais, com valorização excessiva das tarefas, da
hierarquia e dos papéis exercidos na equipe. A análise possibilitou também a verificação de que as
relações interpessoais da equipe cirúrgica influenciaram, efetivamente, o ambiente de trabalho e a
assistência prestada ao paciente nessa unidade. O comportamento exibido nas relações
interpessoais pelos componentes do grupo, parece estar introjetado por eles de tal maneira, que
manifesta-se de forma natural na convivência quotidiana da equipe.

Nº de Classificação: 2238
PEDREIRA, Larissa Chaves. Ser-idoso: vivência de internação em Unidade de Terapia Intensiva.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2000. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Clarice
LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Este estudo tem como objeto o sentido, para uma pessoa idosa, do estar internada na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dessa forma, tem como objetivo compreender esse sentido, visto
que a demanda desses internamentos, nessa faixa etária, nas UTIs, vem crescendo a cada dia. O
ponto de partida foram as inquietações emergidas em meu cotidiano de trabalho, nessas unidades e,
como discente, acompanhando alunos nas Unidades de Emergência, quando sempre observei
algumas dificuldades de adaptação desses pacientes e alguns comportamentos como: não aceitação
ao tratamento e aos cuidados, agitação e depressão. Assim, o trabalho apresenta uma reflexão sobre
a vivência do idoso internado na UTI, fundamentada-se na fenomenologia do filósofo alemão Martin
Heidegger, em sua obra Ser e Tempo e em alguns aspectos da administração da assistência de
enfermagem. Desvelando o sentido emergido dos discursos, espero contribuir para melhorar o
cuidado ao idoso, proporcionando ao profissional de enfermagem o despertar para uma maneira de
pensar mais reflexiva e meditativa sobre o cuidar da enfermagem.

Nº de Classificação: 2239
BESERRA, Maria Aparecida. Violência doméstica contra criança e adolescente: representação do
profissional de saúde. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2000. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Lauro de
SANTOS, Maria de Fátima Souza
RESUMO: Este estudo oportuniza uma reflexão acerca do enfrentamento da violência doméstica
contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde (enfermeira, auxiliar de enfermagem,
assistentes sociais, médicas pediatras), no seu cotidiano de trabalho. Objetiva identificar as
Representações Sociais dos profissionais de saúde sobre violência doméstica, a partir dos seus
conceitos de família, criança e adolescente. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada
metodologicamente a partir da Teoria das Representações Sociais, sendo o referencial de Moscovici
(1978) o escolhido. As representações sociais foram identificadas através da entrevista semiestruturada com estímulos verbais. Isto forneceu subsídios para conhecer-se os sentimentos dos
profissionais de saúde frente as crianças e adolescentes vitimizados, como também frente ao
agressor, e o saber disponível para lidar com os sujeitos envolvidos nessa problemática. Como
resultado observamos que as profissionais conceituam a violência doméstica através da forma que se
apresenta. Há maior registro com ênfase na violência física. As Representações Sociais dos
profissionais de saúde acerca da violência doméstica estão ancoradas nas representações de família
e de criança, o que acarreta dificuldade destes em lidarem com essa problemática, uma vez que a
criança é percebida como frágil e dependente e que cabe à família o papel de protegê-la. De acordo
com os resultados fornecidos pela análise dos dados, algumas propostas foram formuladas com
vistas a facilitar a atuação do profissional de saúde diante da problemática da violência doméstica
infanto/juvenil, buscando sua instrumentalização.

Nº de Classificação: 2240
CORRÊA, Maria Suely Medeiros. Vivência de mulheres em condições de violência conjugal.
Salvador. Universidade Federal da Bahia.Escola de Enfermagem, 2000. 122 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Este trabalho é uma investigação sobre violência conjugal a partir das mulheres que a
vivenciaram. Tem como objeto de estudo a vivência de mulheres em situação de violência conjugal
de uma comunidade do bairro do Calafate na Cidade do Salvador-BA. Portanto, caminhou-se na
busca de compreender a vivência de mulheres que sofreram violência dos seus companheiros. Para
a construção dessa pesquisa, foram utilizados estudos sobre a violência conjugal, assim como se
elegeu a fenomenologia como referencial metodológico através do pensamento filosófico de Martin
Heidegger expresso em Ser e Tempo como suporte para a análise compreensiva dos depoimentos.
Na análise e hermenêutica dos discursos, surgiram os significados atribuídos à vivência da violência
conjugal. Neste entendimento, foi possível desvelar que, enquanto ser-mulher nesta situação, a
presença se revela temerosa, principalmente ante a ameaça de morte; a mulher vive de modo
inautêntico na relação marital, estando aberta ao falatório, à curiosidade e à ambigüidade. Nesse
sentido, foi compreendido que o ser-mulher-aí-na-violência-conjugal sofreu influência principalmente
da mãe para permanecer na relação marital, culpando-se pela violência que sofreu, racionalizando os
maus tratos do parceiro e necessitando do apoio de outros para conseguir sair do cerco da violência.
A saúde das mulheres é comprometida, com manifestações de depressão, aborto, inapetência,
gastrite e outros sinais e sintomas, mas que passam despercebidas durante a relação marital
violenta. Conclui-se por isso, que o profissional de saúde deve não só valorizar a dimensão biológica
do atendimento, como também a fala, os gestos e o silêncio da mulher para poder, assim, fortalecê-la
na sua autodeterminação, auto-estima e ajudá-la a sair da relação conjugal violenta.

Nº de Classificação: 2241
SOUZA, Sinara de Lima. Violência vivenciada por adolescentes trabalhadores(as) de rua (A).
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2000. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
SANTANA, Judith Sena da Silva
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender a violência vivenciada pelos
adolescentes trabalhadores de rua na cidade de Feira de Santana-BA e foi realizado no período de
março de 1998 a fevereiro de 2000, através do conhecimento da concepção dos (as) adolescentes
acerca deste fenômeno e da identificação dos tipos de violência por eles (as) vivenciada. Optamos
pela abordagem qualitativa na sua execução por percebermos a violência como um fenômeno social
e histórico, que tem a sua ocorrência vinculada a significados e percepções que não são
quantificáveis. Os dados foram coletados através da observação simples, observação participante e
entrevista semi-estruturada, tendo como caminho metodológico o materialismo dialético. Utilizamos
como referencial teórico, os estudos sobre a violência nas suas formas de ocorrência, incluindo o
trabalho infanto-juvenil, realizado por autores como Minayo (1994-1999), Cruz Neto (1995), Medeiros,
Ferriani (1995), Assis(1994), Guerra (1998), entre outros; documentos oficiais relacionados ao tema e
matérias veiculadas pela mídia. Constatamos que as concepções dos adolescentes acerca da
violência estão relacionadas com suas formas de expressão: brigas, discussões, bater, espancar,
apanhar e por atos de matar, roubar, usar drogas, estuprar, tragédia e assaltos. Verificamos que
estes adolescentes sofrem as seguintes violências: o trabalho precoce, a violência doméstica; a
institucional e também a praticada pelos concorrentes e bandidos. Quanto à violência praticada
verificamos que esta reflete a violência por ele (as) sofrida: a violência física através de brigas, a
prática de pequenos delitos, tomar mercadorias dos meninos menores e expulsão de concorrentes
dos pontos de trabalho. Concluímos que se faz importante o conhecimento do cotidiano da clientela
em estudo, a fim de obtermos subsídios para criarmos estratégias de prevenção da violência e
inclusão destes indivíduos nas pautas de elaboração de políticas públicas que venham atenuar as
desigualdades sociais, parte integrante da violência estrutural que alicerça as múltiplas formas como
este fenômeno se exterioriza.

Nº de Classificação: 2242
DANTAS, Tereza Cristina Costa. Prática gerencial de enfermeiras em Unidades Básicas de
Saúde (A). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2000. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): TAHARA, Angela Tamiko Sato
FERREIRA, Sílvia Lúcia
RESUMO: A presente investigação tem por objetivo analisar a prática gerencial desenvolvida por
enfermeiras em Unidades Básicas de Saúde do município de Feira de Santana-BA. Considerando a
especificidade do tema investigado, optou-se pela abordagem qualitativa e pela base teórica do
materialismo dialético, que propiciou pensar as contradições da realidade em constante
transformação. Os dados empíricos foram analisados a partir dos discursos de doze trabalhadores de
saúde e duas enfermeiras que realizam a prática gerencial informalmente, além das observações
feitas em duas unidades de saúde. Os resultados obtidos apontam que a enfermeira de referência
desenvolve atividades de coordenação, supervisão e articulação que visam permitir a funcionalidade
interna da unidade de saúde. Neste contexto, discute-se a reorientação da prática gerencial, o
reconhecimento formal do cargo de gerente e a definição de suas competências como estratégias
que podem colaborar para a implantação do modelo assistencial proposto pelo Sistema Único de
Saúde. Conclui-se que a prática gerencial configura-se como um processo repleto de possibilidades e
que avanços podem ser construídos, mediante a experimentação de novas práticas e entendimento
do seu papel político como agente de mudanças no processo de construção da cidadania.

Nº de Classificação: 2243
SOUZA, Vera Lúcia Costa. Violência conjugal e sua influência na decisão da mulher pelo aborto
(A). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2000. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Sílvia Lúcia
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar a influência da violência conjugal na decisão
da mulher em provocar o aborto. A partir das manifestações da violência conjugal tentou-se identificar
as formas de enfrentamento que as mulheres desenvolvem no espaço do relacionamento conjugal.
Fez-se opção por uma abordagem qualitativa utilizando-se a dialética o que possibilitou uma
aproximação ao objeto de estudo a partir das suas múltiplas relações, percebida através das falas
das mulheres em suas vivências cotidianas e o processo da violência conjugal em que estão
envolvidas. Foram trabalhados dados primários, coletados no período de maio a julho de 1999,
através de entrevista semi-estruturada e discussões de grupo, tendo como espaço empírico o
Hospital Inácia Pinto dos Santos localizado no município de Feira de Santana - Bahia que atende
especificamente a população feminina. Utilizou-se como referencial teórico os estudos sobre violência
conjugal de abordagens feministas. Foram entrevistadas trinta e duas mulheres e os dados
mostraram que no espaço doméstico estas estão submetidas cotidianamente a situações de violência
emocional, sexual e/ou violência física. A convivência em situação de conflito desencadeia a decisão
por provocar o aborto. Foi também identificado que a gravidez indesejada intensificou a violência
vivenciada pelas mulheres.

Nº de Classificação: 2244
SANTANA, Ana Dulce Azevedo. Cuidados paliativos ao doente oncológico terminal em
domicílio: representações sociais da família. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2000. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: O presente estudo buscou compreender como a família representa o processo de cuidar
do doente oncológico terminal em domicílio, seus medos, dúvidas, ansiedades e dificuldades. Teve
como objetivo identificar as representações sociais da família no desenvolvimento de cuidados
paliativos ao doente oncológico terminal em domicílio, a fim de preparar esse grupo para exercer seu
papel de agente terapêutico na prestação dessa assistência. Trata-se de uma pesquisa descritiva,
qualitativa, na qual utilizou-se para a coleta de dados a entrevista semi-estruturada. O local da
pesquisa foi o domicílio do doente, por entendermos que, quanto mais próximo o pesquisador estiver
do objeto e da sua realidade, ou seja, do seu cotidiano, mais fidedignas serão as respostas
encontradas. O referencial teórico-metodológico das representações sociais subsidiou a análise das
falas dos dez entrevistados. Observamos que as representações sociais do familiar cuidador sobre
saúde a constitui como um valor universal, parte importante da própria vida. Destacam-se aqui os
sentimentos de horror e tristeza desse indivíduo que sofre muito, pois, sem alternativas, acompanha o
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processo da morte de seu parente. Tal experiência implica revisão de comportamento, modificação
nos padrões e na própria consciência da sua mortalidade e do outro. Ao apreender essas
representações sociais de tristeza, sofrimento e medo, pudemos entendê-la como fruto do que é
partilhado e veiculado na sociedade sobre o câncer como sinônimo de morte. Entretanto, surgem
também outras representações sociais, oriundas da mesma experiência cotidiana desses familiares,
porém construídas com sentimentos de alegria, prazer, doação, entrega, amor, segurança e
comodidade. As contradições que se observam são decorrentes do medo que perpetua o senso
comum sobre a morte e das necessidades que esses atores sociais têm para enfrentá-la. Com a
mudança do paradigma do morrer no hospital para o morrer em casa, torna-se prioritário capacitar
recursos humanos para prestar assistência domiciliar. Nesta perspectiva, é de importância crucial a
elaboração de estratégia para viabilizar o atendimento do paciente, da família e da comunidade, com
vistas à prevenção, à cura ou à adoção de recursos paliativos quando necessários.

Nº de Classificação: 2245
GONÇALVES, Marise Xavier. AIDS e vulnerabilidade feminina: compreensão a partir de discursos
de mulheres soropositivas. Rio Grande. Universidade Federal de Santa Catarina e UFG/UFPel.
Convênio Repensul, 2000. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: Diante da constatação do aumento da incidência de mulheres contaminadas pelo vírus
HIV, este estudo tem como objetivo compreender os motivos que têm favorecido a contaminação das
mulheres e como estas vêm se cuidando após tomarem conhecimento da sua soropositividade,
utilizando como referenciais teóricos a "Relação Pessoa a Pessoa ", proposta por Travelbee e o
conceito de Cuidado de Si, de Foucault. A partir da realização de consultas de enfermagem com
mulheres portadoras do vírus HIV e da análise dos dados, emergiu o entendimento da Aids, ainda,
como uma doença que ameaça apenas "os outros", além da ausência do diálogo entre os parceiros
sexuais como um limitante para o cuidado de si. O trabalho levanta questões acerca da necessidade
dos profissionais de saúde comprometerem-se com os clientes e a prevenção da Aids através de
ações educativas que fortaleçam as possibilidades de cuidado de si dos sujeitos.

Nº de Classificação: 2246
CHAGAS, Dolores Reginato. Cuidado participativo a paciente psiquiátrico: uma construção
pautada na teoria de Imogene King. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Vera Regina Real Lima
RESUMO: Este trabalho teve o objetivo de implementar e avaliar o desenvolvimento de um cuidado
terapêutico participativo, enfatizando a importância da interação entre profissional de enfermagem,
paciente e familiares, a fim de alcançar metas terapêuticas através de ações planejadas. O referencial
teórico, que respaldou este estudo, a partir da prática assistencial a pacientes internados na unidade
psiquiátrica Paulo Guedes do HUSM, foi fundamentado na teoria de enfermagem de Imogene King
(1981) e no Planejamento Educacional Participativo de Rezende (1990). A operacionalização do
estudo se fez pela implementação do processo de enfermagem a três pacientes internados nesta
unidade. No decorrer do processo, foram realizadas ações educativas à equipe de enfermagem, onde
refletimos a respeito dos aspectos assistenciais, educativos e éticos que norteiam os procedimentos
habituais da equipe de enfermagem na relação direta com pacientes psiquiátricos. Observamos
também a repercussão das ações implementadas que encontram o respaldo em King. Com este
trabalho, buscamos algo mais do que simplesmente a execução de tarefas rotineiras, procuramos
uma maneira de podermos ajudar terapeuticamente o paciente a ter uma vida melhor, junto a seus
familiares, apesar das dificuldades em que vivem no momento.

Nº de Classificação: 2247
ROSSATO, Verginia Medianeira Dallago. Produção/reprodução e transformação do
comportamento alcoolista nos contextos culturais da família e do trabalho. Florianópolis.
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Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2000. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso
RESUMO: A presente dissertação de mestrado trata de uma investigação realizada a partir dos
resultados obtidos na Prática Assistencial, quando foi oferecida, a três famílias de servidores
alcoolistas, uma modalidade de assistência de enfermagem pautada na Teoria Sistêmica de Família e
na Teoria de Leininger. Buscando ampliar e complementar os dados obtidos, foi elaborado um projeto
que deu origem a este estudo, o qual tem por objetivos: analisar as influências do contexto do
trabalho na produção/reprodução e transformação do comportamento alcoolista; analisar os nexos
entre a produção/reprodução e transformação do comportamento alcoolista no contexto do trabalho e
da família e propor alternativas para a transformação do comportamento alcoolista no trabalho,
mediante as potencialidades identificadas na família e no trabalho. Este é um estudo exploratório,
qualitativo, realizado com três funcionários alcoolistas da UFSM (Universidade Federal de Santa
Maria) vinculados às famílias anteriormente pesquisadas. A metodologia constitui-se na análise de
fichas funcionais, observação participante no ambiente de trabalho e entrevista com chefias, quando
necessário. Após a etapa de coleta de dados, foi possível analisar os nexos entre o comportamento
alcoolista na família e o comportamento alcoolista no trabalho. Identificar a produção/reprodução do
comportamento alcoolista no contexto do trabalho viabilizou a sinalização de uma proposta de
transformação, para a qual aponto indicadores de mudanças; e também reconheço a necessidade de
espaços para desenvolver um trabalho integrado entre os serviços que tratam o alcoolismo,
principalmente ao nível institucional, no qual me incluo, na tentativa de buscar outras maneiras de
investir em mudanças gradativas do comportamento alcoolista.

Nº de Classificação: 2248
SILVEIRA, Rosemary Silva da. Expressão do caminhar construído junto à equipe de
enfermagem de uma unidade cirúrgica sobre o cotidiano do trabalho, com vistas a uma
consciência crítica (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: A partir de inquietações, dúvidas e sensação de impotência frente às dificuldades
vivenciadas como enfermeira assistencial de uma Unidade de Clínica Cirúrgica (U.C.C) de um
Hospital Universitário (H.U.), optei por implementar um processo educativo para problematizar o
cotidiano do trabalho, junto às enfermeiras e auxiliares de enfermagem, com vistas à sua
conscientização como trabalhadoras da equipe de enfermagem. O desejo de implementar um
processo educativo, junto às trabalhadoras de enfermagem, exigiu percorrer uma caminhada inserida
em seu contexto, apoiada em conceitos de Freire, visto que sua proposta possibilita aos participantes
reconhecerem sua condição de possíveis educadoras e educandas, numa relação horizontal,
dialógica e participativa. Na problematização do cotidiano do trabalho, emergiram vários temas que
foram assim sistematizados: - O significado do trabalho para as trabalhadoras de enfermagem; a
mobilização das trabalhadoras para a conscientização do/no trabalho da enfermagem; o
conhecimento de si, o reconhecimento do outro como possibilidade para a transformação de si e do
coletivo; administração de medicações: compromisso da enfermagem? e o diálogo como uma
dimensão ética do trabalho coletivo. O trabalho aponta para a necessidade da equipe de enfermagem
priorizar e construir espaços educativos, horizontais e dialógicos, para a problematização das
dificuldades enfrentadas no trabalho e a busca coletiva de estratégias para a sua superação, como
expressão da historicidade das trabalhadoras da enfermagem e do seu compromisso com a
profissão.

Nº de Classificação: 2249
SOARES, Narciso Vieira. Problematização dos direitos do cliente como desencadeadora da
problematização dos direitos dos profissionais de enfermagem (A). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 135
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
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RESUMO: A partir da percepção do desrespeito aos direitos dos clientes como uma questão ética,
desenvolveu-se uma prática assistencial com o objetivo de problematizar os direitos do cliente, junto a
um grupo de enfermeiros de uma instituição hospitalar, tendo em vista sua conscientização como
profissionais de enfermagem. O referencial teórico foi elaborado baseando-se na proposta educativa
de Paulo Freire, adotando-se, como caminho metodológico, a realização do círculo de reflexão/ação.
A partir das discussões coletivas, emergiram três grandes temas: o desrespeito aos direitos dos
trabalhadores, focalizando sub-temas como a insuficiência de recursos humanos e materiais, a
opressão e a falta de liberdade vivida pelos enfermeiros, os baixos salários, a falta de reuniões; o
desrespeito aos direitos dos clientes pela sonegação de informações, a desconsideração da sua
autonomia, dentre outros, comprometendo o seu cuidado e perspectivas de avanços a partir da
prática educativa. Os enfermeiros reconheceram a necessidade de fortalecimento do grupo de
profissionais na busca de melhores condições de trabalho e de atendimento à clientela.

Nº de Classificação: 2250
CASTILHO, Sueli A. Resgate do parto normal: as contribuições de uma tecnologia apropriada (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento
de Enfermagem, 2000. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise
RESUMO: A finalidade deste estudo foi verificar se a aplicação, por enfermeiras obstetras, dos
preceitos que constituem a "Tecnologia Apropriada" para o nascimento e parto contribui para que o
parto aproxime-se de um processo mais natural e saudável, devolvendo à mulher a sua confiança em
dar a luz. Essa tecnologia elaborada pela OMS é um modelo de atenção que vê a mulher como
sujeito de suas ações, que tenta resgatar o feminino no parto, que é sensível à participação familiar
no processo e considera outros valores que não só o saber médico. Recomenda a abolição do uso de
rotina da episiotomia, da indução do parto, desaconselha firmemente a posição horizontal no trabalho
de parto e no parto, os enemas, as tricotomias e amniotomia, entre outras recomendações. O estudo
teve como objetivo identificar com parturientes que tiveram experiências anteriores de partos, a sua
percepção sobre o parto realizado por enfermeiras obstetras que utilizam a tecnologia apropriada e
identificar qual a percepção das enfermeiras obstetras que prestam essa assistência, sobre a
contribuição da tecnologia apropriada para o resgate do parto normal. Foi utilizado o método
qualitativo para analisar a opinião das parturientes e das enfermeiras obstetras através de entrevistas.
Foram entrevistadas 17 mulheres que tiveram seus filhos em uma instituição especial, que utiliza a
tecnologia apropriada para o nascimento e parto baseada nos preceitos da OMS, a qual é aplicada
por enfermeiras obstetras, também foram entrevistadas 3 enfermeiras obstetras que prestam esta
assistência. A análise dos dados foi feita com base na técnica de "análise de conteúdo" identificando
nas falas das entrevistadas os aspectos benéficos e os prejudiciais na assistência ao parto recebida
na instituição estudada e na assistência tradicional. Os resultados mostram que a tecnologia
apropriada para o nascimento e parto, humaniza a assistência, contribui para a desvinculação do
parto de um processo patológico, defendendo sua condição de fisiológico; que o mesmo pode ser
bem sucedido sem as rotinas hospitalares vigentes no modelo hegemônico de assistência ao parto no
Brasil, baseado na hospitalização e medicalização. Todas as entrevistadas informaram que sentiramse muito bem assistidas com a tecnologia apropriada e conseguiram perceber como as rotinas e
intervenções obstétricas impostas pela hospitalização e medicalização interferem negativamente na
humanização do parto. As enfermeiras apontam que estão prestando assistência que sempre
gostariam de ter prestado. Sentem-se mais próximas das mulheres e vêem esta assistência menos
intervencionista, valorizam uma postura expectante, de estar ao lado, criando vínculos.
Profissionalmente propicia acúmulo de conhecimentos, uma prática crítica em relação à prática
exercida anteriormente.

Nº de Classificação: 2251
SILVA, Ana Maria Farias da. Construção da cidadania como foco na assistência de enfermagem
à criança com necessidades especiais e sua família (A). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 188 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Pires de
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RESUMO: Este estudo teve dois objetivos. Primeiro, apresentar uma proposta de assistência de
enfermagem com crianças portadoras de necessidades especiais e sua família, com vistas ao resgate
de sua cidadania. Segundo, refletir sobre o viver com necessidades especiais, numa sociedade
excludente. O referencial utilizado foi a produção teórica sobre cultura produzida pela antropologia da
saúde, a teoria da Diversidade e Universalidade Cultural do Cuidado de Madeleine Leininger, a
concepção de educação de Paulo Freire e Demerval Saviani e a reflexão crítica sobre cidadania e
sociedade inclusiva. O trabalho foi desenvolvido em uma instituição de reabilitação em um estado da
região sul do Brasil, no período de junho a setembro de 1999. Trata-se de um estudo de abordagem
qualitativa com dois enfoques. O primeiro, do campo da pesquisa ação, envolveu a construção,
aplicação e avaliação de uma proposta de cuidar em enfermagem, apresentando-se como uma
possibilidade teórico metodológica de cuidar de crianças portadoras de necessidades especiais, nas
relações familiares e sociais. O segundo trata-se de um estudo exploratório-analítico do viver com
necessidades especiais em uma sociedade excludente. As técnicas de investigação utilizadas foram:
observação participante, entrevistas e estudo documental. O processo de cuidar envolveu consultas
de enfermagem, vistas domiciliares, oficinas pedagógicas e visitas a instituições sociais. Os
resultados mostram que o processo de cuidar proposto evidenciou-se como um instrumental
importante e apropriado para a assistência de enfermagem à crianças com necessidades especiais e
suas famílias, bem como, contribuiu para o resgate dos direitos de cidadania deste grupo. Revelam
também, que a constatação da deficiência gera grande desequilíbrio na vida das famílias, causando
significativas alterações psicológicas e sociais. Alguns momentos foram identificados como
importantes neste processo de viver, destacando-se: o momento da notícia do diagnóstico do filho; a
identificação da mudança na dinâmica familiar; as limitações impostas pela sociedade, como atitudes
discriminatórias e barreiras físicas; o acentuado desconhecimento dos direitos das pessoas
portadoras de deficiência, entre outras. O estudo conduz a reflexões de como a enfermagem,
enquanto prática social, tem a contribuir na construção da cidadania da criança com necessidades
especiais e suas famílias. Destaco, também, que na literatura em enfermagem existem poucas
pesquisas sobre o tema.

Nº de Classificação: 2252
ESTIMA, Sonara Lúcia. Processo de cuidado no desenvolvimento de capacidades
intra/interpessoais de trabalhadoras de enfermagem (O). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Alcione Leite da
RESUMO: Este estudo tem por objetivo desenvolver um processo de cuidado com trabalhadoras de
Enfermagem, com vistas a construir um conhecimento acerca do processo de ser e viver destas
trabalhadoras. O referencial teórico, deste estudo, foi construído com base em algumas concepções
do Cuidado Transdimensional de Silva, da Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner e, da
Inteligência Emocional de Goleman, bem como em idéias próprias, visando o desenvolvimento das
capacidades intra/interpessoais. Este estudo foi desenvolvido com oito trabalhadoras de Enfermagem
do Hospital Infantil Joana de Gusmão de Florianópolis/SC, no período de julho a agosto de 1999,
utilizando o referencial metodológico de Silva. A dinâmica do processo de cuidado foi efetivada
através de nove oficinas, entendidas como espaços vivenciais de cuidado. Cada oficina tinha uma
questão norteadora articulada ao tema central do estudo. Como estratégias e técnicas de
sensibilização e reflexão, foram utilizados recortes, colagens, pintura, atividades de expressão
plástica com argila e massa de modelar e música. A avaliação foi constante no processo de cuidado.
A partir das informações obtidas neste processo de cuidado, emergiram três categorias: o ser
trabalhadoras de Enfermagem em busca de si mesmo; o ser trabalhadora de Enfermagem com os
outros e com o meio e, o cuidado de si como ontologia do ser. Estas categorias formaram a
construção textual, denominada "O Processo de Ser e Viver Saudável das Trabalhadoras de
Enfermagem", apoiada nas falas destas trabalhadoras e na literatura de diversos/as autores/as
nacionais e internacionais de diversas áreas do conhecimento. O ser trabalhadora de Enfermagem
em busca de si mesmo é um processo contínuo e constante durante sua evolução. O autoconhecimento possibilita o ser a uma interação mais plena, estimulando seus potenciais,
proporcionando uma melhor qualidade de vida. O ser trabalhadora de Enfermagem com os outros e
com o meio aborda o mundo das relações externas desta trabalhadora. Reflete sobre os aspectos
que representam obstáculos ao desenvolvimento do ser na coletividade. O cuidado de si como
ontologia do ser implica antes de tudo, no conhecimento e na prática de si mesmo. Representa um
modo de ser, desvelando o que há de melhor em si e expressá-lo com os outros, aprimorando suas
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relações pessoal-profissional. Neste sentido, o estudo visa contribuir para mudanças e
transformações na Enfermagem, ampliando seu saber através de práticas inovadoras de cuidado.

Nº de Classificação: 2253
SILVA, Maria Aparecida Rodrigues da. Mulheres em conflitos com a função materna na
internação conjunta de uma unidade pediátrica: vivenciando o altruísmo. Cuiabá. Universidade
Federal de Santa Catarina e Universidade Federal de Mato Grosso. Programa Interinstitucional, 1999.
117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): YOSHIOCA, Magda Rojas
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa tendo como objeto de estudo os conflitos vividos por
mulheres em torno da função materna em processos de internação hospitalar conjunta, em unidade
pediátrica. A coleta de dados ocorreu em uma unidade de internação pediátrica de um hospital
público do município de Cuiabá - MT, nos meses de junho a agosto de 1998. A metodologia do
estudo incluiu a observação participante e a entrevista focalizada. A análise dos dados foi apoiada no
conceito de gênero de Scott e no diálogo com outros autores que discutem a maternidade como um
processo sócio cultural. A análise dos dados revelou o comportamento de altruísmo materno que
expressa e reforça o esteriótipo da "boa mãe". Esse comportamento altruísta apareceu reforçado pela
família, estando atribuído à própria maneira como se estruturam e pela possibilidade ou não de
participarem do processo de internação, bem como pela maneira através da qual se organiza a
assistência local, a qual é centrada na criança, valorizando dessa forma a idéia socialmente
construída que atribui à mulher mãe toda a responsabilidade do cuidado ao filho doente. A instituição
também reforça esse comportamento, utilizando estratégias de poder, no sentido de fortalecer a
função materna em detrimento do sujeito mulher, evidenciando dessa forma, pouca permeabilidade
às demandas e necessidades das mulheres mães.Essa estratégia também aparece entre os grupos
de mulheres mães, as quais a utilizam no sentido de se controlarem mutuamente na intenção de
manter um padrão aceitável de maternagem. Portanto, os dados revelam atitudes que devem ser
valorizadas pela instituição, particularmente pela enfermagem, pois essas são representativas e
indicativas de novas possibilidades para a atuação em sistemas de internação conjunta em que se
valorize tanto as crianças quanto os familiares em sua integralidade.

Nº de Classificação: 2254
AZAMBUJA, Eliana Pinho de. Processo de trabalho e o processo educativo: construindo a
prevenção da situação de risco e de acidente de trabalho (O). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina e FURG/UFPel. Convênio Repensul, 1999. 203 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: O presente estudo foi elaborado, tendo como foco central, a compreensão da organização
tecnológica do trabalho, através da vivência do trabalhador em uma situação de risco com desfecho
no acidente de trabalho envolvendo sangue e/ou fluidos corporais. Buscou-se aliar as reflexões
oriundas do processo de reflexão-ação desenvolvido com um grupo de trabalhadores de um Hospital
Universitário situado no extremo sul do país, durante a disciplina de Prática Assistencial do curso de
mestrado em Assistência de Enfermagem, sobre situação de risco e acidente de trabalho, com os
significados e concepções sobre estes mesmos temas, apresentados pelos trabalhadores que
experienciaram acidente de trabalho, visando compreender a organização tecnológica do processo de
trabalho de referida instituição. Para isto, foram traçados os objetivos que se seguem: compreender o
processo de trabalho em saúde, através do sujeito trabalhador, focalizando a construção de situações
de risco e de acidentes de trabalho envolvendo sangue e/ou fluidos corporais; compreender a
dimensão educativa do trabalho, na construção e prevenção das situações de risco e acidente de
trabalho, envolvendo sangue e/ou fluidos corporais, na perspectiva da produção da saúde do
trabalhador. Este estudo conduziu a identificação de momentos, no processo de trabalho, nos quais
se fazem necessárias ações de intervenção, objetivando transformar as ações coletivas de trabalho
em ações produtoras da saúde do trabalhador e não de acidentes de trabalho. Esta transformação,
pressupõe que a lógica da organização tecnológica do trabalho, esteja igualmente voltada a esta
produção, tendo o processo educativo como um componente do processo de trabalho. Segue-se a
isto, a necessidade da existência de uma sistematização tecnológica na prevenção e controle das
situações de risco e de acidentes de trabalho envolvendo sangue e/ou fluidos corporais, para qual
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foram delineados caminhos a serem discutidos e implantados em parceria com os trabalhadores.
Permitir que os trabalhadores sejam partícipes do processo de trabalho, significa permitir o resgate de
sua cidadania no e pelo trabalho, condição esta, indispensável, para a produção da sua saúde e de
seus pares no cotidiano de trabalho.

Nº de Classificação: 2255
AZEVEDO, Norlâi Alves. Familiares de pessoas em tratamento quimioterápico: práticas de
cuidado utilizadas em domicílio. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2000. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer as práticas de cuidado utilizadas em domicílio
pelos familiares de pessoas em tratamento quimioterápico. É um estudo exploratório, descritivo, de
natureza qualitativa, realizado por uma enfermeira professora, num serviço de quimioterapia de um
hospital escola da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. A coleta de dados, foi desenvolvida no
período de agosto a setembro de 1999, através de entrevistas semi-estruturadas que foram gravadas
e posteriormente transcritas. Para analisar os dados descrevi as pessoas e o cenário, li
exaustivamente os dados, dividi os mesmos em duas temáticas e estas em subtemáticas, a saber: O
familiar enquanto cuidador: A família organiza-se para cuidar; Práticas de cuidado desenvolvidas
pelos familiares em domicílio; Desestrutura familiar e desgaste emocional. Informação e
desinformação: Informação um direito; O profissional que informa. Enfatizo que as práticas de
cuidado utilizadas pelos familiares são as mais variadas possíveis, porém ficou claro que esses
cuidados são os mais simples, como realizar a higienização ou ajudar na mesma, e colaborar no
preparo e oferecimento da alimentação. Todos os familiares utilizam o apoio psicológico no momento
em que ocorrem os efeitos colaterais. Esse apoio psicológico é realizado quando os familiares tentam
minimizar o sofrimento do paciente, quando tentam desviar a atenção dele para outras atividades.
Entendo que o familiar cuidador de paciente em tratamento quimioterápico não dispõe de informações
suficientes para desenvolver o cuidado com o doente, quando começam os efeitos colaterais das
drogas, o que leva pacientes e familiares a um desespero e a um desgaste emocional.

Nº de Classificação: 2256
MOREIRA, Êglia Emerita Gomes. Arte de acompanhar: desvelando momentos de ser e viver com os
outros (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal de Santa
Maria. Convênio Repensul, 2000. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NUNES, Dulce Maria
RESUMO: A presente pesquisa propõe-se à busca da compreensão do significado da vivência do
cuidado por pessoas leigas que acompanham amigos e/ou familiares no momento da infusão
quimioterápica. O campo de pesquisa escolhido foi uma unidade especializada nesse tipo de
tratamento. É um estudo qualitativo que utiliza o método fenomenológico, segundo a proposta
filosófica existencial de Maurice Merleau-Ponty. A pesquisa possibilitou iluminar o que se passa com
a realidade vivida entre o doente e o cuidador-leigo no espaço da infusão quimioterápica. Os
materiais emitidos pelos sujeitos da pesquisa permitiram compreender que para acompanhar o
doente nesse momento, os cuidadores-legais estão de forma explícita ou não envolvidos por laços, os
quais os conduzem à arte de acompanhar. Eles percebem-se, sentem-se e comportam-se de modo a
revelar por que estão acompanhando. O significado desse estar-com o doente processa-se na mente
da pessoa que cuida e vivencia esse momento, bem como as intercorrências e os acontecimentos
que projetam as possibilidades de vida da pessoa cuidada. Assim se clarificou o fenômeno que
poderá servir de base para programas de apoio ao cuidador-leigo e também para os profissionais
compreenderem as formas como eles agem e reagem, enquanto acompanham seus doentes com
câncer nesse contexto.

Nº de Classificação: 2257
SVALDI, Jacqueline Sallete dei. Método, ferramentas e técnicas da gestão da qualidade total:
aplicação na organização do trabalho de enfermagem em um serviço de pronto atendimento.
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Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e FAPERGS/UFPel/FURG/URCAMP.
Convênio Repensul, 2000. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: A partir da percepção de que, na maioria das vezes a enfermagem tem
administrado/gerenciado seus serviços e processo de atividade/produção, basicamente, através do
feeling e empiricamente, nesta dissertação demonstra-se a possibilidade do uso de método,
ferramentas e técnicas da GQT na organização do trabalho da enfermagem. Para tanto, são
apresentados os resultados obtidos durante o desenvolvimento de uma Prática Assistencial,
realizada junto a um grupo de trabalhadores de enfermagem de um Serviço de Pronto Atendimento
de um Hospital Universitário do Sul do País, mediante a implementação de uma metodologia, fazendo
uso de Brainstorming, Folha de Verificação, Diagrama de Ishikawa, GUT, Gráfico de Pareto e MAsP.
Dentre os achados, constatou-se que a grande maioria dos problemas que afetam o grupo, refere-se,
a problemas relativos à organização do processo de atividade/produção, cuja origem decorre de
problemas afetos à administração do próprio hospital perfazendo 94,89%; problemas relacionados ao
próprio setor, num total de 52,42% e contrastados, de modo significativo, com os 0,14% dos
problemas relativos aos clientes. Os resultados encontrados evidenciam a possibilidade do uso desta
metodologia para promover a (re)organização do processo de atividade/produção da enfermagem,
com vistas a desenvolver um trabalho mais eficiente e eficaz, por meio da inovação no
gerenciamento/assistência de enfermagem, para obter o melhor cuidado possível e, desta forma,
apresentar resultados éticos e de qualidade para sua clientela.

Nº de Classificação: 2258
OLIVEIRA, Adriane Maria Netto de. Compreendendo o significado de vivenciar a doença mental
na família: um estudo fenomenológico e hermenêutico. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina e FURG. Convênio Repensul, 2000. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
SILVA, Mara Regina Santos da
RESUMO: Neste estudo, busquei a compreensão do significado de vivenciar a doença mental na
família, à luz do referencial filosófico de Martin Heidegger. É um caminhar no cotidiano do mundo da
família, no contexto em que esta encontra-se inserida, tentando compreender o significado da
facticidade da doença mental em sua vida. Para a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas com
duas famílias e, posterior análise dos discursos, através da trajetória fenomenológica-hermenêutica.
Na análise, emergiram quatro grandes temas: modos de ser da pre-sença, percepção sobre o
cuidado, ser cuidado e necessidades que emergem ao vivenciar a doença mental. O modo de ser da
família que vivencia a doença mental, manifesta-se com autenticidade, emergindo sentimentos de
angústia e sofrimento. Inicialmente, ocorre uma desorganização familiar e, posteriormente, esta
família consegue reorganizar-se, priorizando o cuidado do seu familiar portador de doença mental. A
equipe de saúde, na percepção da família, vivencia uma relação inautêntica com estes seres e com o
ser-aí portador de doença mental, mantendo-se, na maioria das vezes, indiferente a sua existência.
Ser cuidado, para a família significa, prioritariamente, a preocupação com o seu ser, com os seus
sentimentos e com o seu bem-estar. Ao vivenciar a doença mental na família, emerge a necessidade
de como deve agir com o seu familiar de modo a não prejudicá-lo, de informações relativas à doença,
de apoio, de diálogo com os profissionais de saúde, da continuidade do tratamento, após a alta
hospitalar e da busca das crenças religiosas como suporte. Este momento existencial da família que
vivencia a doença mental possui múltiplas possibilidades de novas construções e interpretações.
Entretanto, a expressividade presente nos encontros da pesquisadora com estas famílias, foi única,
favorecendo uma outra visão da experiência de vivenciar a doença mental e a reflexão sobre a
necessidade emergente de repensar o cuidado prestado a estes seres em saúde mental, como seres
construtores da sua própria história de vida e como seres-no-mundo.

Nº de Classificação: 2259
ALMEIDA, Francisca Dias de Oliveira de. Cuidado à puérpera acompanhada do familiar na
maternidade e domicílio: uma abordagem cultural (O). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina e FAPERGS/UFPel/FURG/URCAMP. Convênio Repensul, 2000. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)

40
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Este estudo teve como objetivo desenvolver uma prática de cuidado de enfermagem à
puérpera e recém-nascidos, acompanhados do familiar na maternidade e domicílio, fundamentada
num referencial que enfatiza o cuidado cultural. O suporte para a elaboração deste referencial teórico,
inicialmente, deu-se a partir das crenças e dos valores da autora do trabalho e da teoria do cuidado
cultural. Embasada neste referencial teórico, desenvolvi uma metodologia de prestação de cuidados
de enfermagem - o processo de enfermagem, adaptado ao "Modelo Sunrise" e da observação
participante na concepção de Lüdke e André (1986). A implementação da prática de cuidado foi
realizada junto a duas puérperas e recém-nascidos, acompanhados do familiar, internados em um
hospital da cidade de Pelotas e, posteriormente nos domicílios destas clientes, no período de maio a
agosto de 1999. Constatei que a metodologia adotada foi viável com pequenas modificações.
Comprovei ser o processo de enfermagem dinâmico num "ir e vir", através de cada etapa. Verifiquei
que a identificação de prioridades para definir modos de ações inicialmente assumiram uma forma
provisória, sendo depois discutidos e validados com os sujeitos do estudo, de acordo com os três
modos de ações: preservação, acomodação e reorganização do cuidado cultural de Leininger. Em
relação à puérpera e recém-nascido, especificamente, observei que os mesmos necessitam de
cuidado também no domicílio, redimensionando o campo de atuação do/a enfermeiro. Percebi que a
equipe de enfermagem não compartilha as crenças e os valores vividos pelas puérperas. Recomendo
a aplicação deste estudo a outras puérperas e familiares, em conjunto com a equipe de enfermagem,
visando conhecer o contexto cultural desta clientela e adequá-lo a sua realidade, enfatizando a
prática de cuidado como processo.

Nº de Classificação: 2260
FREITAS, Kênia Silva dos Santos. Cuidado no processo de ser e viver de educandas de
enfermagem (O). Rio Grande. Universidade Federal de Santa Catarina e FURG/UFPel/URCAMP.
Convênio Repensul, 2000. 209 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Alcione Leite da
RESUMO: Neste estudo, desenvolvo um processo de cuidado com educandas de Enfermagem,
tendo como base a Teoria do Cuidado Transpessoal de Jean Watson e idéias próprias, com vistas a
criar um "espaço vivencial" para o cuidado de si e do outro e construir um conhecimento acerca do
processo de ser e viver da educanda de Enfermagem. Este estudo foi desenvolvido com oito
educandas de Enfermagem da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, no período de 30 de
maio a 30 de julho de 1999, utilizando o referencial metodológico de Silva. A dinâmica do processo de
cuidado foi efetivada através de doze oficinas, entendidas como processos vivenciais de cuidado,
utilizando a arte para a educação do ser. Cada oficina compreendeu quatro momentos intimamente
ligados entre si, constituídos por sensibilizações de abertura; vivências com expressão plástica,
dramática e musical; reflexão e; avaliação, relacionada aos temas e questões norteadores. A partir da
análise das informações obtidas no processo de cuidado, emergiram cinco categorias: o ser e o vir-aser; a difícil escolha profissional; as relações e o impacto na educação profissional; os paradoxos na
educação profissional e; o cuidado como modo de ser. Estas categorias compuseram um tema mais
abrangente, que denominei de "Processo de Ser e Viver de Educandas de Enfermagem", cuja
elaboração textual apoiou-se na multiplicidade de vozes das participantes e na literatura nacional e
internacional de diferentes áreas do conhecimento. O ser e o vir-a-ser é um processo que se
desenvolve e se aperfeiçoa durante toda a vida humana, na busca do auto-conhecimento, através da
sensibilidade, expressividade e amorosidade no cuidado de si, o qual é fundamental para efetivarmos
o cuidado do outro. A escolha pela profissão de Enfermagem é vista pelas educandas como difícil,
repleta de ansiedades e conflitos devido à falta de conhecimento das famílias e da sociedade em
geral sobre à profissão. As relações e o impacto da imagem social relacionada a profissão em nossa
sociedade e em nossa cultura reforçam a baixa auto-estima das educandas e dos/as profissionais
que desejam e buscam transformações significativas para afirmar a Enfermagem enquanto profissão
do cuidado. Os paradoxos na educação profissional revelam as contradições de nosso ensino, ainda
baseado nos modelos tradicionais, contrastado pela busca de alternativas criativas e expressivas no
processo educacional, com vistas a uma prática inovadora. O cuidado como modo de ser expressa e
congrega a arte da sensibilidade, afetividade e amorosidade dos seres humanos. É um modo de ser
autêntico e genuíno que permite atenção e solidariedade. Espero que este estudo possa contribuir
para as mudanças requeridas na Enfermagem, revitalizando seu saber através de práticas inovadoras
de cuidado de si e dos outros seres.
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Nº de Classificação: 2261
SILVA, Luiz Anildo Anacleto da. Andragogia na educação continuada na enfermagem: descrição
de uma proposta (A). Passo Fundo. Universidade Federal de Santa Catarina e FAPERGS/UPF.
Convênio Repensul, 2000. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: O estudo ora apresentado teve entre os objetivos pretendidos buscar junto aos
enfermeiros, nos hospitais e na rede de saúde pública, informações sobre questões relativas à
educação desses trabalhadores. Procurou-se proporcionar a estes uma proposta de educação
continuada, instrumentalizando e sensibilizando a população envolvida, para uma ação educativa
inovadora e transformadora. O Referencial Teórico foi fundamentado na Andragogia e na Educação
Continuada, entendendo-se que o processo educativo dos adultos, deva ser personalizado, mais rico
e abrangente. A metodologia da pesquisa, foi efetivado através da aplicação de um questionário entre
os enfermeiros das organizações de saúde envolvidas nesta atividade, com finalidade de buscar
entendimentos e subsídios a respeito de como são trabalhados os programas de Educação
Continuada, nessas organizações. A Prática Assistencial, constou de uma atividade desenvolvida
com enfermeiros com o objetivo de expor a estes, uma proposta educativa, socializadora, através da
relação entre teoria e prática. Foi possível observar nesta atividade, a existência de uma enfermagem
tecnicamente bem qualificada, todavia, pouco participativa e imbuída, em outras atividades, que não
seja o fazer. Espera-se contribuir através deste trabalho, para uma enfermagem mais critica e
reflexiva acerca de sua inserção no contexto social e político. O presente estudo foi desenvolvido com
a participação dos enfermeiros, que atuam nas instituições de saúde desta cidade. Este trabalho teve
como principal característica o fato de ser integrador, participativo e socializador.

Nº de Classificação: 2262
GEIB, Lorena Teresinha Consalter. Educare: ensaiando a pedagogia do cuidado. Passo Fundo.
Universidade Federal de Santa Catarina e FAPERGS/UPF. Convênio Repensul, 2000. 238 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: Este estudo tem como objeto a prática pedagógico-assistencial construída na intersecção
e indissociabilidade da educação e do cuidado. Incursiona pela genealogia desses dois vocábulos
para compor a síntese conceitual do educare e traçar o seu percurso histórico nos currículos mínimos
de enfermagem. Elabora um referencial teórico-metodológico próprio para examinar a configuração
da prática pedagógica, por meio do discurso de docentes e discentes de um curso de graduação em
enfermagem de uma universidade comunitária do Rio Grande do Sul, sobre os principais
componentes curriculares: grade curricular, objetivos das disciplinas, relação professor/a-aluno/a e
processo de avaliação. Explora a percepção dos/as participantes sobre o educare no cotidiano
acadêmico para construir e vivenciar o marco referencial do processo educativo-cuidativo, além de
identificar os conflitos e as resistências, buscando sua superação para a implantação desse modelo
pedagógico. É um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, desenvolvido na modalidade
convergente-assistencial, cuja coleta de dados baseou-se em entrevistas semi-estruturadas,
observação participante com registros do tipo diário de campo e grupos de discussão, realizados em
cinco sessões de duas horas-aula cada uma, intercaladamente com os docentes e discentes
incluídos aleatoriamente no estudo. As informações foram categorizadas, descritas e interpretadas
sob o enfoque do referencial teórico-metodológico construído para esse fim. Os resultados indicam
que o educare insinua-se timidamente nos componentes curriculares analisados e apontam a
inclusão do relacional do cuidado nas ações educativas como fator de qualificação de uma ação
pedagógica aderida aos princípios da reciprocidade-complementaridade, da participação efetiva e
compartilhada e da continuidade, os quais conferem ao educare a humanização proposital das
relações entre educadores/as-educandos/as, capaz de promover no ser humano as habilidades
cognitiva, psicomotora e socioafetiva, por meio de uma prática pedagógica ecológica, solidária,
contextualizada e emancipatória.

Nº de Classificação: 2263
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MAFTUM, Mariluci Alves. Comunicação terapêutica vivenciada por alunos do curso técnico em
enfermagem (A). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do
Paraná. Convênio Repensul, 2000. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STEFANELLI, Maguida Costa
RESUMO: Trata-se de um trabalho de pesquisa prática apresentado de forma descritiva, realizado no
período de março a setembro de 1999. Teve como objetivo descrever como o aluno do Curso Técnico
em Enfermagem utilizou os conhecimentos de comunicação humana e comunicação terapêutica na
relação interpessoal com o paciente psiquiátrico institucionalizado durante o desenvolvimento do
estágio curricular da disciplina de Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica. Participaram desse
estudo dez alunos. Teve como base Stefanelli, Bordenave e Travelbee. O método utilizado para
coleta de dados foi o diário. O processo compreendeu dois momentos singulares: no primeiro, em
sala de aula, os alunos foram instrumentalizados com os conteúdos de comunicação humana e
comunicação terapêutica; no segundo momento, em campo de estágio, em quatro unidades de
internação de um hospital psiquiátrico da cidade de Curitiba, os alunos desenvolveram o
relacionamento interpessoal com o paciente, tendo registrado em um diário a interação entre eles. A
análise permitiu evidenciar o uso das estratégias de comunicação terapêutica segundo o grupamento
expressão, clarificação e validação, apresentado no referencial teórico. Alguns modos de
comunicação considerados não-terapêuticos também foram apreendidos nos relatos dos alunos.
Possibilitou ainda identificar o uso, pelo aluno, da comunicação não-verbal para se aproximar do
paciente, assim como a observação de manifestações de comportamento do paciente. Na análise dos
relatos dos alunos foi possível observar que o processo de comunicação terapêutica entre eles e o
paciente ocorreu em três estágios diferentes, que denominei aproximação, efetivação e ação. Os
dados evidenciados levaram-me a visualizar que o ensino de conteúdos sistematizados de
comunicação humana e comunicação terapêutica ajuda o aluno a desenvolver a competência
interpessoal na relação com o paciente psiquiátrico, facilitando a abordagem e a manutenção do
diálogo, tornando a sua comunicação terapêutica, pelo seu uso consciente.

Nº de Classificação: 2264
MORETTO, Eliane Flora Sobiesiak. Enfermagem e o SUS: da realidade à possibilidade (A).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e UNC/URI. Convênio Repensul, 2000. 204 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: Esta dissertação de mestrado, intitulada A Enfermagem e o SUS: da realidade à
possibilidade, resulta de uma pesquisa convergente-assistencial com um grupo de enfermeiros que
atuam em saúde pública numa Coordenadoria Regional de Saúde - CRS - do Rio Grande do Sul,
proporcionando um espaço educativo-cuidativo que possibilitou reflexões do seu cotidiano
profissional, balizando o seu preparo formal e institucional em relação aos princípios do SUS. Pelo
acompanhamento dos acadêmicos, enquanto docente, e dos enfermeiros recém-formados, como
enfermeira de uma CRS, percebia-se que havia descompassos entre a formação do enfermeiro na
graduação e seu desempenho profissional na área de saúde pública. O marco conceitual foi
centralizado nos princípios do SUS - universalidade, integralidade, descentralização, eqüidade e
participação social - e em alguns princípios da pedagogia libertadora. Através de entrevistas semiestruturadas, de visitas às unidades básicas de saúde de alguns participantes e das reflexões críticas
das vivências dos enfermeiros durante encontros com o grupo convergente, foram obtidos os dados,
os quais, transcritos, lidos e relidos, resultaram em códigos-chaves, sendo agrupados em categorias
que geraram os principais temas deste estudo. Verificou-se que os enfermeiros possuem consistente
preparo para as atividades técnicas e uma auto-imagem positiva, porém apresentam despreparo em
vários aspectos: pouca participação político-profissional, inexpressiva participação social, ausência de
reflexão crítica da sua práxis, entre outros. Ficou evidente que os enfermeiros deste estudo não
receberam o devido preparo (tanto na graduação como na sua instituição) para atuar em consonância
com a atual política de saúde, porém apontam alternativas para sua resolução e inovações na sua
prática cotidiana.

Nº de Classificação: 2265
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LOUREIRO, Mariângela. Despertando para uma prática reflexiva e transformadora entre
professoras/alunas de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e
FAPERGS/UFPel/FURG/URCAMP. Convênio Repensul, 2000. 257 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: A necessidade deste trabalho surgiu ao constatar-se a inexistência de um projeto políticopedagógico, construído coletivamente para nortear a prática educacional em nosso curso, bem como
ao fato das alunas sofrerem as conseqüências das contradições entre as propostas pedagógicas
vigentes. Na primeira fase deste estudo, foram realizados quatro encontros sistematizados com um
grupo de alunas, de julho de 1998 à abril de 1999, para reflexão e discussão de suas vivências no
ensino.Estes encontros, orientados pelo pensamento de Paulo Freire, permitiram a codificação de
nossa realidade educacional a partir da visão do sujeito aluno. Ao desenvolver a segunda etapa do
estudo, foram promovidos cinco encontros entre as docentes do Departamento de Enfermagem, nos
quais os dados obtidos com as alunas, na etapa anterior, foram problematizados com o objetivo de
desenvolver um processo de reflexão-conscientização-libertação. A análise dos dados que emergiram
dos grupos de reflexão revela que professoras e alunas almejam a formação de uma enfermeira
compromissada, crítica, competente técnica-política e eticamente, capaz de contribuir na
transformação dos modelos assistenciais. Entretanto, foram identificados diversos "ruídos" no
processo ensino-aprendizagem capazes de dificultar o alcance desta meta, como "a dicotomia entre
discurso e prática docente" e o "o falso dilema da dicotomia entre tecnologia e humanismo". Ao
avaliar os resultados desta assistencial educativa, acredito que o mesmo conseguiu desencadear um
processo de desconstrução de certezas e convicções individuais, contribuindo para a mobilização
coletiva do grupo com vistas a um trabalho mais articulado, reflexivo e transformador.

Nº de Classificação: 2266
LIPINSKI, Jussara Mendes. Assistência de enfermagem à mulher que provocou aborto discutida
por enfermeiras em busca de uma assistência humanizada (A). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
FONSECA, Adriana Dora da
RESUMO: O presente trabalho decorre da percepção do modo discriminatório e possivelmente
descomprometido, pelo qual as mulheres que internam por aborto provocado são atendidas pela
equipe de enfermagem de uma Unidade de Internação Obstétrica (UIO). A partir de Paulo Freire,
utilizou-se, como caminho metodológico, um círculo de Reflexão-Ação com enfermeiras que atuam
nesta unidade; tendo emergido das discussões do grupo a seguinte temática: 1. Visão das
enfermeiras do aborto como um ato banal; 2. Sua percepção da dificuldade em assistir as mulheres
que provocam aborto; 3. A cliente como objeto ou sujeito de nossas ações; 4. Refletindo acerca de
mudanças na assistência à mulher que provoca aborto - sentimentos das enfermeiras. O trabalho
iniciado possibilitou a reflexão da equipe de enfermagem como um todo sobre a assistência prestada
às mulheres que internam por aborto provocado, além da tentativa de implementação de um modelo
de processo de enfermagem, adaptado a partir de Travelbee.

Nº de Classificação: 2267
SCHNEIDER, Daniela da Silva. Estudantes de enfermagem debatendo sobre os modelos de
ensino e de assistência à luz da teoria construtivista. Passo Fundo. Universidade Federal de
Santa Catarina e UPF. Convênio Repensul, 2000. 184 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: Este trabalho teve como referencial teórico-metodológico o construtivismo piagetiano, e
através do qual busquei atingir dois objetivos principais: o primeiro diz respeito a realizar uma prática
assistencial de cuidado compartilhado junto a um grupo de alunas, ao qual denominei grupo de
vivência; o segundo tencionava levar o grupo de estudantes de enfermagem ao debate sobre os
modelos de ensino e de assistência, à luz da teoria construtivista. A intenção em realizar tal trabalho
surgiu das inquietações que tive quando exercí docência e assistência concomitantemente, as quais,
emergiram da percepção dos dilemas que as alunas vivenciam perante dicotomias existentes entre o
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modelo acadêmico e o modelo assistencial existentes em nossa profissão. A descrição da realidade
estudada, de acordo com a opinião das alunas, foi algo que busquei visando contribuir com as
enfermeiras que atuam em nossa região para uma maior reflexão em relação às condutas
profissionais como cuidadoras que somos e como educadoras que devemos ser. Trouxe a realidade
histórica do curso de Enfermagem de Passo Fundo, procurando resgatar os fatores estimuladores do
desenvolvimento profissional. Os fatos discutidos pelas alunas foram analisados na tentativa de levar
os profissionais de enfermagem a uma reflexão sobre suas práticas cotidianas, estimulando o
necessário movimento de revitalização, tanto do ensino quanto da assistência, pois ambos constituem
dimensões do trabalho do enfermeiro que precisam buscar a integração.

Nº de Classificação: 2268
LAROCCA, Liliana Müller. Agir comunicativo na sala de vacinas: saberes e fazeres necessários à
prática de enfermagem (O). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal
do Paraná. Convênio Repensul, 2000. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Este estudo apresenta a comunicação entre atores sociais vacinadores e vacinandos em
uma Sala de Vacinas. Esse cenário é visualizado resgatando os aspectos comunicacionais que ali se
estabelecem e a memória coletiva dos atores sociais que ali atuam. Para tanto foi utilizada uma
concepção dialógico-problematizadora. O assunto vacinação é abordado por um prisma qualitativo,
numa tentativa de contraposição ao enfoque estratégico prevalente nos programas e campanhas que
envolvem o ato vacinal. O resgate do entendimento entre os agentes da comunicação é um
contraponto à mecanização e tecnização dos encontros comunicacionais ocorridos nas Salas de
Vacinas. Essa abordagem prevê uma análise ética desse ato, despertando os atores sociais para que
o encarem como ação cidadã e não como ação obrigatória. Assim, resgata-se a história da vacinação
com ênfase na doença varíola e na vacinação antivariólica: sua descoberta, sua utilização mundial, as
primeiras campanhas vacinais, a obrigatoriedade, as revoltas (especificamente no Brasil o episódio
da Revolta da Vacina) e a sua erradicação. Tem como fundamentação teórica as idéias e
contribuições de Jürgen Habermas e Paulo Freire: agir comunicativo e diálogo-transformação,
respectivamente. A metodologia foi concebida como um "caminhar" pelo Mundo da Vida, por meio da
pesquisa-ação. A análise dos dados, feita nos moldes de um caminho interpretativo, utilizou-se dos
mundos relacionados para formação do cenário Sala de Vacinas, concebido como pano de fundo
para o Mundo da Vida, sejam eles: Mundo Objetivo, Mundo Social e Mundo Subjetivo. Os resultados
propõem o início de um novo caminhar pois, ao elencarem os saberes e fazeres necessários à prática
de Enfermagem realizada na Sala de Vacinas, apontam para a construção de uma proposta de
Metodologia de Assistência de Enfermagem a ser utilizada no cenário da Sala de Vacinas, onde se
desenvolve um processo circular entre vacinadores e vacinandos, seres concretos, capazes de
transformação social.

Nº de Classificação: 2269
SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da. Narrativas do viver com diabetes mellitus: experiências
pessoais e culturais. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 197 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: Este é um estudo qualitativo que teve como objetivo compreender como as pessoas
constroem a experiência de viver com diabetes mellitus, inspirado no pensamento interpretativista de
Clifford Geertz e Arthur Kleinman. A orientação metodológica foi derivada da interpretação
hermenêutica, utilizando a análise de narrativas. Para chegar a compreensão da experiência, foram
realizadas entrevistas, em profundidade, com vinte pessoas que possuíam uma longa vivência com a
doença. A análise das informações foi efetuada em três momentos: o primeiro, denominado de
preliminar, foi voltado para a apreensão das informações e para a análise do processo de condução
das entrevistas; o segundo momento, consistiu da análise estruturada das informações, dirigido para
compreender as unidades de significação que participam da experiência de viver com diabetes, cujos
resultados revelaram que ao reconstituírem suas vivências as pessoas apresentam o diabetes como
doença complexa, difícil de conviver, que infiltra-se em suas vidas, trazendo consequências ruins e
ameaçando o futuro. É uma doença que pode vir do corpo, entrando pela boca, vir da família ou ser
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decorrente da alteração de um órgão. Pode vir também da mente, entrando pelos
sentimentos/emoções ou, ainda, pode vir do sobrenatural: um carma ou do desejo de outra pessoa. O
tratamento e o cuidado são realizados utilizando diferentes conhecimentos e recursos do Sistema de
Cuidado à Saúde, sendo que o subsistema profissional teve destaque especial, por ser o diabetes
considerado "doença de médico". Os subsistemas familiar e popular também são utilizados, com
diferentes investimentos, intenções ou intensidades, pois nossa sociedade é constituída por um
sistema de saúde plural. O terceiro momento foi o de análise das representações narrativas, que
incluiu a composição, a interpretação e a discussão das narrativas. Os principais resultados deste
estudo mostraram cinco diferentes modos pelos quais as pessoas controem a experiência de viver
com o diabetes: viver sem prazeres, viver mantendo o diabetes sob controle, viver na esperança de
uma vida melhor, viver em conflito e viver como se não tivesse diabetes. As histórias que as pessoas
contam sobre suas vidas e sobre como é viver com diabetes, representam a expressão de uma
experiência que foi sendo construída nas interações sociais, nas análises compartilhadas sobre os
acontecimentos vividos e nas versões reelaboradas desses acontecimentos. Estes resultados
confirmaram a tese que O diabetes mellitus e seus significados são elaborados pelas pessoas no
percurso do seu processo de viver e podem diversificar de acordo com suas experiências pessoais e
culturais e, também permitem reflexões sobre a necessidade de rever as relações entre a
perspectiva da pessoa doente e a perspectiva dos profissionais de saúde. O enfermeiro precisa
manter sua confição de profissional de saúde, utilizando o conhecimento da biomedicina como
instrumento para promoção de um viver mais saudável, mas precisa, também, se investir de
conhecimentos de outras áreas do Sistema de Cuidado à Saúde, orientado, especialmente, pela
experiência de quem vive com o diabetes.

Nº de Classificação: 2270
BECK, Carmem Lúcia Colomé. Da banalização do sofrimento à sua re-significação ética na
organização do trabalho. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 257 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: Este estudo caracteriza-se como uma investigação da área humano-social, do tipo
exploratório-descritiva, estruturada a partir de uma abordagem qualitativa. Foi realizado com vinte
enfermeiras e 26 auxiliares de enfermagem de dois hospitais da cidade de Santa Maria - RS e em
cinco unidades consideradas críticas, quais sejam: a unidade de terapia intensiva de adultos, o centro
cirúrgico, o pronto-atendimento, a unidade e o ambulatório de hemato-oncologia. A triangulação foi
usada na coleta de dados, incluindo a entrevista semi-estruturada, a observação nos três turnos de
trabalho e o preenchimento de um formulário junto com os trabalhadores de enfermagem. O problema
que suscitou a investigação foi acerca dos efeitos que a organização do trabalho e os eventos
situacionais provocam na vida dos trabalhadores e, como objetivos, a caracterização das unidades
críticas, a identificação destes eventos vivenciados pelos trabalhadores e a repercussão no modo de
enfrentamento do sofrimento, bem como as relações entre os eventos presentes na organização do
trabalho e a produção do sofrimento, desconforto, desprazer dos trabalhadores da enfermagem. A
tese que foi defendida é de que a organização do trabalho, bem como os eventos situacionais
específicos, decodificados ou não, vivenciados individual ou coletivamente, em unidades críticas,
produzem efeitos sobre o modo de enfrentamento do sofrimento. Esses modos apresentaram-se
através da utilização de mecanismos de defesa, como a negação e a sublimação do sofrimento ou a
partir da banalização do sofrimento quando os trabalhadores fazem de conta que nada está
acontecendo, ou como se os acontecimentos fossem esperados e não requeressem decisões. Outras
estratégias defensivas foram mencionadas pelos trabalhadores para fazer frente ao sofrimento, tais
como: esquecer a qualquer custo o sofrimento cotidiano; separar a vida social da vida do trabalho;
vivenciar crises e adoecer, tendo em vista os sentimentos não conscientes; anular as emoções;
utilizar "válvulas de escape" para aliviar a ansiedade, dentre outras. Nesta situação, é possível afirmar
que estes trabalhadores ainda estão negando suas crises decorrentes do sofrimento do trabalho.
Entretanto, percebi que alguns deles já buscam novas formas de se relacionarem com o seu trabalho
e de enfrentar o sofrimento e, portanto, já se situam na fase chamada "aumento da tensão", segundo
Taylor (1992). As novas forma de enfrentamento do sofrimento incluem possibilidades como o
reconhecimento da existência do mesmo; a necessidades de apresnder a conviver com ele e de
compartilhar essas experiências com os colegas; a busca do significado dessas vivências para sua
vida e o desejo de alcançar o equilíbrio entre sofrer sem limites, negar ou banalizar o sofrimento. A
enfermagem permanece desempenhando o papel social esperado, ou seja, realizando aquilo que
esperam dela "a qualquer custo". Outro achado importante foi o estado de alerta permanente
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revelado pelos trabalhadores, o qual precisa ser investigado com mais profundidade e associado às
doenças apresentadas por eles, decorrentes do desenvolvimento do seu trabalho.

Nº de Classificação: 2271
RUBIN, Maria Augusta Stefanello. Enfermagem atrás das grades: a saúde dos presidiários.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento
de Enfermagem, 2000. 193 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: Este trabalho apresenta a tese de que as pessoas encarceradas sofrem de doenças
comuns a qualquer pessoa livre e sofrem também de problemas prisionais que abalam a sua saúde.
Baseia-se na premissa de que a enfermagem, por não ter uma atuação sistemática em prisões, não
produziu instrumentos adequados à intervenção nos problemas próprios da mesma. Assim, foram
estabelecidos os objetivos: apurar as necessidades de saúde dos encarcerados e os problemas que
agravam a saúde na prisão; e construir protocolos de enfermagem para a assistência aos
encarcerados. Este trabalho, desenvolvido junto aos detentos do Presídio Regional de Santa Maria,
RS, é basicamente qualitativo. Utilizando a consulta de enfermagem e a observação, foram relatados
casos surgidos na assistência prestada , da qual emergiu uma proposta de condutas norteadoras,
que foram validadas em duas etapas, e que culminaram nos Protocolos de Enfermagem. Várias
circunstâncias são discutidas, como as dificuldades e avanços no atendimento e a situação familiar
dos detentos. Inúmeros problemas prisionais foram detectados, os quais requerem assistência à
saúde, sendo a enfermagem competente para contribuir nessa assistência. Este trabalho pretende
ser uma contribuição para a enfermagem na assistência a presidiários ou familiares e a pessoas em
situações especiais.

Nº de Classificação: 2272
GONZALES, Rosa Maria Bracini. Sofrimento na práxis da enfermagem: real ou deslocado em seu
sentido?. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2000. 184 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: Neste estudo, defendo a tese de que o sofrimento no trabalho da enfermagem é
superdimensionado, muitas vezes potencializado pelas cargas do cotidiano social do indivíduo em
vida se relações, o que se configura num deslocamento de sentido, ou seja, numa desarticulação
entre sua origem concreta e aquela evidenciada pelos trabalhadores. O grupo que participou do
estudo foi composto por vinte enfermeiros e vinte auxiliares de enfermagem que constituíram uma
amostra desta população, na cidade de Santa Maria – RS. Nesta pesquisa qualitativa, utilizei a
entrevista semi-estruturada, realizada antes e depois do turno de trabalho, como instrumento para a
coleta de dados. Os objetivos que guiaram o estudo foram: reconhecer situações antecedentes ao
trabalho que possam gerar ou induzir ao deslocamento de sentido tanto do prazer como do
sofrimento dos trabalhadores de enfermagem no seu processo de trabalho; estabelecer parâmetros
para discriminação entre o sofrimento real e o sofrimento deslocado em seu sentido, dentre aqueles
descritos pelos trabalhadores de enfermagem; evidenciar as formas encontradas pelos trabalhadores
de enfermagem na produção de deslocamento de sentido do prazer ou sofrimento no trabalho,
contribuindo para o aprofundamento reflexivo da temática. A análise teve por base quatro matrizes
construídas a partir dos mitos de Apolo, Prometeu, Dioniso e Narciso. O estudo evidenciou a
afirmação contida na tese, embora a dificuldade encontrada pela não percepção das pessoas, que
poucas vezes param para pensar em questão como esta. Mostrou, também, que o cotidiano destes
trabalhadores é atribulado pelo ritmo intenso imposto pela necessidade d conciliar mais de um
trabalho, pela corrida frenética na tentativa de não deixar nada para trás, para atender às exigências
da educação dos filhos, da manutenção do relacionamento afetivo, para honrar os compromissos
financeiros assumidos, entre tantas outras coisas, próprias da vida destes homens e mulheres que
compõem o quadro de pessoal da enfermagem. Aponto para a necessidade de construção de uma
práxis reflexiva, relativa ao sofrimento e ao prazer no trabalho da enfermagem que, acredito,
configura-se como uma possibilidade concreta para a vivência destas sensações no trabalho e na
vida, de modo geral, tirando as pessoas da inconsciência em relação aos seus próprios sentimentos e
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permitindo que se estabeleça uma relação mais objetiva entre o sofrimento da vida social e o
sofrimento da vida do trabalho.

Nº de Classificação: 2273
LACERDA, Maria Ribeiro. Tornando-se profissional no contexto domiciliar: vivência de cuidado
da enfermeira. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2000. 222 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Neste estudo, objetivou-se identificar os significados atribuídos pela enfermeira às
experiências de vivenciar o cuidado domiciliar e, com eles, construir um modelo teórico sobre as
ações e interações respectivas. Empregaram-se os referencias teórico e metodológico –
Interacionismo simbólico, e a Teoria fundamentada no Dados (Grounded Theory) – respectivamente.
Com a análise comparativa dos dados, obtidos por entrevista, foi possível depreender o significado da
experiência da enfermeira no cuidado domiciliar. Identificaram-se dois fenômenos componentes
dessa experiência. O fenômeno Determinando-se a cuidar em domicílio de forma profissional
representa o início do processo vir-a-ser profissional em cuidado domiciliar, representa preparação à
enfermeira para desenvolver o cuidado no contexto domiciliar. O segundo fenômeno Experienciandose como profissional no cuidado domiciliar configura ações e interações entre enfermeira e atores do
cuidado domiciliar – clientes, familiares, componentes da equipe de saúde e o próprio contexto da
casa. Os dois fenômenos integrados e em interação constituíram um processo que originou o tema
Tornando-se profissional no contexto domiciliar - vivência de cuidado da enfermeira, ponto de partida
da proposta do modelo teórico explicativo da experiência.

Nº de Classificação: 2274
ALVES, Elioenai Dornelles. Agir comunicativo e as propostas curriculares da enfermagem
brasileira (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2000. 223 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: Este estudo teve como objetivo descrever o processo de construção das propostas
curriculares dos cursos de enfermagem da macro-região centro-oeste no Brasil, analisar e interpretar
este processo com base na teoria da ação comunicativa habermasiana, e, evidenciar as
necessidades e possibilidades de avançarmos para um agir comunicativo na enfermagem, sempre na
ótica de Habermas (1987ab; 1989b), associando os aspectos políticos e sociais da enfermagem
brasileira que acompanham os discursos teóricos e práticos para as inovações no ensinar e fazer
desta profissão. É um estudo que identifica-se com a metodologia qualitativa, numa perspectiva
dialética de análise em três momentos. Para a construção do resgate histórico dos processos de
enfermagem analisados, no primeiro momento, utilizei a proposta de análise documental de Bodgan
e Biklen (1982). No segundo momento, realizei uma oficina com os coordenadores dos referidos
cursos, aberta a participação de profissionais do serviço e da comunidade interessados no assunto,
fazendo parte coordenadores de quatro universidades públicas federais, uma estadual e duas
particulares. Para a análise, foram utilizadas os metaparadigmas habermasianos propostos para cada
expectativa de validade em situações de falas estabelecidas, (Freitag e Rouanet, 1993),
respectivamente: a compreensão, a veracidade, a verdade e a validade. No terceiro momento, realizei
uma técnica de entrevista com os coordenadores dos cursos envolvidos nas etapas anteriores. As
análises e sínteses elaboradas durante o estudo sobre as propostas curriculares da enfermagem da
macro-região centro-oeste, evidenciaram a existência de possibilidades para um agir comunicativo na
enfermagem, que na experiência desses processos de supervisão das propostas curriculares, não é
transparente, ou seja, existem para alguns cursos e para outros, parece estar distante, como
possibilidade emancipadora. Entre a compreensão e a veracidade a enfermagem situa-se mais clara
quanto a compreensão de suas propostas, deixando suas verdades encaminhadas de forma ainda
opacas, não claras. Já no âmbito, da verdade e da validade, as verdades da enfermagem ocorrem
quando se tratam das legislações, normas e portarias oficiais – institucionais, enquanto que a
qualquer dúvida, aparecem as situações de validade para que o processo caminhe dentro dos prazos
estabelecidos institucionalmente e não do ritmo de lutas de cada curso. O momento histórico que a
enfermagem está vivendo, destacado no final do capítulo II desta tese, demonstra que a década de
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90 será um marco histórico importante à profissão nas dimensões político, metodológica e filosóficas
da sua práxis, e que, talvez não tenha sido compreendido em toda plenitude de cada dimensão, com
relação ao significado para um agir comunicativo na enfermagem. As possibilidades para um agir
comunicativo na enfermagem ocorrem, ao meu ver, nas estratégias e discursos teóricos, explicitados
em cada proposta curricular analisada neste estudo, que considero estarem mais na veracidade e
verdades da enfermagem, do que nas compressões e validades.

Nº de Classificação: 2275
BORENSTEIN, Miriam Süsskind. Cotidiano da enfermagem no Hospital de Caridade de
Florianópolis, no período de 1953 a 1968 (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 218 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GELAIN, Ivo
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com uma abordagem sócio-histórica. Seu objetivo
foi historicizar: de um lado as relações de poder que se estabeleceram entre as irmãs religiosas que
atuavam na enfermagem, assim como entre elas e os demais membros, em especial os médicos; e,
de outro, as praticas médicas e de enfermagem realizadas, as condições dos pacientes e de trabalho
do pessoal de enfermagem e, as micro rupturas que ocorreram, no Hospital de Caridade, em
Florianópolis – SC, no período compreendido entre 1953 a 1968. Para a análise dos dados
encontrados neste estudo, utilizou-se do referencial foucaultiano, sobre o poder e as tecnologias de
poder. Na coleta de dados, realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com vinte e três personagens
que atuaram direta ou indiretamente no Hospital de Caridade, nesse período. No intuito de subsidiar
as entrevistas realizadas e complementar os dados, tornando o estudo mais consistente, foram
utilizadas outras fontes como: os prontuários dos pacientes desse Hospital, os relatórios anuais das
irmãs da Congregação da Divina Providência, os do provedor do Hospital e, os dos secretários de
saúde do Estado, bem como revistas, jornais, livros e fotografias pertinentes ao assunto. O trabalho
permitiu focalizar o Hospital de Caridade como principal pólo de assistência curativa no Estado de
Santa Catarina, a sua filosofia, as condições organizacionais, as condições dos pacientes e dos
funcionários, bem como as relações de poder que se estabeleceram entre as irmãs enfermeiras e os
médicos, com a irmã superiora e com o provedor, entre outros. Foram evidenciados, nos resultados,
o poder religioso, o poder-saber, e o poder disciplinar que as irmãs enfermeiras exerceram junto aos
demais no Caridade, principalmente em conseqüência de um novo saber instituído, o saber científico
da enfermagem, aprendido na academia. Em decorrência do poder-saber, aparecem os conflitos de
poder, as resistências e as micro rupturas.

Nº de Classificação: 2276
CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm. Diagnósticos e intervenções de enfermagem em pacientes
com hipertensão arterial em acompanhamento ambulatorial. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Faculdade de Saúde Pública. Departamento de Práticas de Saúde, 1999. [117] f.
Tese (Doutorado em Saúde Pública)
Orientador(es): CORNETTA, Vitória Kedy
RESUMO: Objetivo. Sendo a hipertensão arterial uma doença que está afetando cerca de vinte por
cento da população mundial , e existindo a necessidade crescente dos enfermeiros estarem
capacitados a participar do acompanhamento destes clientes dentro de uma abordagem
multiprofissional, realizou-se estudo com o objetivo de identificar os diagnósticos de enfermagem e
propor intervenções para pacientes com hipertensão arterial em acompanhamento ambulatorial.
Métodos. Pesquisou-se junto a pacientes adultos hipertensos em tratamento num Centro de SaúdeEscola da cidade de São Paulo. O estudo incluiu quatro fases : a) entrevista e exame físico dos
pacientes ( n=50) b) identificação dos diagnósticos de enfermagem utilizando a taxonomia I revisada
e traduzida da North American Nursing Diagnosis Association c) análise dos diagnósticos e
tratamento estatístico com associação de variáveis d) proposição das intervenções de enfermagem.
Resultados. Foram identificados 197 diagnósticos de enfermagem em 29 categorias dentro de 8
padrões de resposta humana da NANDA, juntamente com 364 características definidoras em 96
categorias e 271 fatores relacionados em 63 categorias. O padrão de resposta humano TROCAR
teve a maior frequência de diagnósticos. O déficit de conhecimento sobre a doença é o diagnóstico
mais frequente, aparecendo em 96% dos pacientes, seguido de distúrbio no padrão do sono (52%),
nutrição alterada :ingestão maior do que as necessidades corporais (50%) e disfunção sexual (42%).
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Foram encontradas associações estatísticamente significantes entre sexo e nutrição alterada, sexo e
disfunção sexual, uso de metildopa e excesso de volume de líquidos, cansaço e disfunção sexual,
cansaço e constipação, pressão arterial alterada e constipação. Foram propostos um conjunto de 44
categorias de intervenções de enfermagem para os diagnósticos identificados. Conclusões. Os
diagnósticos mais identificados estão relacionados entre outros aspectos, à pouca orientação do
paciente, a fatores de risco, a adesão do paciente ao tratamento e aos efeitos colaterais dos
medicamentos, que apontam a necessidade de maior atuação dos profissionais de saúde . Das
intervenções de enfermagem propostas, a maior parte delas (79%), diz respeito à ações de
orientação e supervisão do cliente. Estas intervenções podem direcionar o enfermeiro para atuar junto
a esta clientela em especial.

Nº de Classificação: 2277
COELHO, Elza Berger Salema. Enfermagem e o planejamento familiar: as interfaces da
contracepção (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria de Lourdes de
RESUMO: O presente trabalho trata da análise de alguns aspectos do Planejamento Familiar
voltados para a contracepção. A questão é analisada, a partir do discurso da Igreja (católica), do
Estado e das Feministas buscando perceber o posicionamento da Enfermagem por meio dos seus
trabalhos publicados na Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn). O material de análise
compreende o período de 1960 a 1997 a esta revista foi escolhida porque é considerada porta voz da
Enfermagem, no contexto brasileiro. No discurso da Igreja, o Planejamento Familiar viabiliza-se,
somente e exclusivamente, pelo método natural, com base na argumentação de que os
contraceptivos vão contra a natureza e, por conseguinte, contra a doutrina cristã e, ainda, não estão
de acordo com as normas da moral. O Estado, no contexto internacional, defende posições natalistas
e por isto mesmo adota estímulos, como salário família, auxilio fecundidade, auxílio maternidade. No
entanto, o controle da fecundidade, para a maioria das mulheres, torna-se viável, através das
atividades desenvolvidas por várias instituições não governamentais, nacionais e internacionais, com
parcerias dos governos estaduais ou municipais, desvelando assim, as contradições sobre a questão.
As Feministas, por sua vez, combatem os princípios estabelecidos pela Igreja (católica) e reivindicam,
do Estado, o cumprimento das leis que preconizam o direito sobre o Planejamento Familiar, e
denunciam questões relativas ao não atendimento adequado à saúde das mulheres. Os registros
encontrados no período de 1960 a 1997 nos dão conta de que, na década de 60, predominou o
discurso da Igreja, sendo que na década de 70 emerge também o discurso do Estado, continuando,
contudo, o da Igreja. Na década de 80, os discursos (três) fazem-se presente nos artigos publicados
na REBEn. Na última década analisada, não foi identificado o discurso da Igreja, o do Estado
consolida-se e mantém-se o das Feministas. Estes resultados sugerem que a Enfermagem por meio
da produção científica, de algum modo, reconhece o Planejamento Familiar como pauta de
discussão. A metodologia utilizada possibilitou identificar nos trabalhos publicados na REBEn quais
os compromissos da Enfermagem em relação ao Planejamento Familiar, enquanto necessidade do
ser humano nas suas relações com o Estado e a Sociedade.

Nº de Classificação: 2278
CASTILLO, Clara Virgínia Caro. Construção coletiva da promoção de saúde na vida cotidiana:
participação comunitária em nível local. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2000. 211 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre a possibilidade de construção coletiva de uma proposta de
promoção da saúde na vida cotidiana com a participação da comunidade em nível local. Partiu-se da
premissa que a incorporação da política de promoção da saúde dentro dos projetos de
desenvolvimento das localidades devem responder aos projetos de vida das pessoas e comunidades.
A fundamentação teórica se fez a partir dos delineamentos expostos por Ágnes Heller sobre a vida
cotidiana e as objetividades: em si, para si, e a categoria para nós. A proposta foi constituída através
de grupos de discussão, orientados pela metodologia: investigação, ação e participação, refletindo
sobre as necessidades da comunidade e as categorias: homem, saúde e participação. A concepção
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da saúde expressada pelo grupo corresponde à sua dimensão social ao associá-la com a vida, a
felicidade, a paz. O conceito de promoção da saúde está coerente com o conceito de saúde.
Destacam-se como atividades de promoção da saúde a alimentação adequada, o trabalho e a
participação na solução dos problemas como elementos fundamentais para ser saudável. Os
resultados obtidos permitem afirmar que a comunidade alvo da investigação conta com um tecido
social de grande riqueza, que facilita o impulso de políticas públicas como a de promoção da saúde.
Existem espaços comunitários de reflexão e práticas sociais que contribuem para manter saudável a
comunidade. Os conceitos saúde e promoção da saúde são relacionados com as necessidades reais
dos grupos comunitários. Os processos comunitários exigem uma nova dinâmica no desenvolvimento
do trabalho comunitário em saúde. As categorias em si, para si, e para nós expressaram-se durante o
processo como resultado da participação genuína das comunidades. A implementação da política da
promoção da saúde consolida a Enfermagem como uma profissão e disciplina transformadora,
mediante o fortalecimento da prática do cuidado da saúde e da vida.

Nº de Classificação: 2279
MADALOSSO, Adriana Ribeiro Martins. Refletindo sobre a qualidade do cuidado de enfermagem:
o resgate do poder como uma proposta transformadora. Passo Fundo. Universidade Federal de Santa
Catarina e Universidade de Passo Fundo. Convênio Repensul, 2000. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PATRÍCIO, Zuleica Maria
RESUMO: Este estudo apresenta uma experiência desenvolvida com seis enfermeiras no seu
quotidiano de cuidado, em um hospital geral, de grande porte, do estado do Rio Grande do Sul.
Objetivou desenvolver um processo de reflexão e crítica, fundamentado em um referencial teórico
acerca da qualidade do cuidado de enfermagem. Para tanto, foram articuladas dimensões que
envolvem a estrutura, o processo e os resultados do cuidado de enfermagem, a partir das
concepções de Avedis Donabedian (1980; 1984), sobre qualidade na assistência de saúde, e de
Sigridur Halldóttir (1991), sobre os modos de ser/estar com o outro para cuidar. Este referencial foi
aplicado através de uma metodologia qualitativa e participante, que envolveu, de forma dinâmica e
interrelacionada, uma fase exploratória para a caracterização da população e do cenário,
reconhecimento da realidade do cuidado de enfermagem, o diagnóstico da situação e o planejamento
de alternativas para a sua transformação positiva. Neste caminho, através da análise dos conteúdos
revelados e de sua categorização, como resultado do estudo, foi encontrada uma série de fatores
negativos intervenientes na qualidade do cuidado de enfermagem, envolvendo as três dimensões
previstas no referencial teórico. Foi identificada como temática central, a falta de poder destas
enfermeiras para intervirem nestes fatores negativos e, com isto, melhorarem a qualificação do
cuidado de enfermagem. Esta análise revelou um poder sublimado para a intervenção e
transformação da realidade, contido por uma desmotivação e desmobilização individual e coletiva,
propiciada por uma realidade de cerceamento de potencialidades, através de um modelo político
institucional centralizador e controlados, conduzindo a enfermagem à submissão. Desta forma, o
poder é apresentado como uma condição necessária para a qualificação do cuidado de enfermagem.
O processo desenvolvido foi avaliado considerando os pressupostos e as concepções conceituais
apresentadas acerca da qualidade do cuidado de enfermagem.

Nº de Classificação: 2280
SANTORO, Deyse Conceição. Cuidado de enfermagem na unidade coronariana: um ensaio sobre
a dimensão da subjetividade no cuidar (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 169 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: A tese apresentada no estudo é a afirmativa de que existe uma dimensão subjetiva no
cuidar/cuidados prestados pela enfermeira e equipe de enfermagem durante seu cotidiano em
unidade coronariana, na qual o sujeito (cliente) de sua atenção e da ciência como arte de cuidar é
entendido numa perspectiva que é ao mesmo tempo estética, racional, emocional, criativa, sensível,
intuitiva, social e política. As ações da enfermeira e equipe de enfermagem em sua prática, foram
descritas frente à necessidade da racionalidade técnico-científica do cuidar e a valorização de
aspectos humanos subjetivos inerentes à relação entre dois ou mais sujeitos. O cuidado subjetivo e
as interações necessárias ao seu desenvolvimento foram caracterizados, para discutir as implicações
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da subjetividade no cuidar/cuidados e as formas de interagir dos profissionais com os clientes. Tratase, portanto, de um estudo de natureza qualitativa, desenvolvido através de uma abordagem de
cunho etnometodológico, para descrever e interpretar as ações e fazer as correlações entre os
achados objetivos e subjetivos envolvidos no cuidado. Partindo dos conceitos de prática cotidiana,
indexicalidade, reflexividade, filiação, noção de membro do grupo e descritibilidade, foram utilizados
como instrumentos para coleta de informações a observação participante e as entrevistas livres,
resultando em quatro categorias distintas: cuidados estéticos e desejantes; cuidados éticos e
racionais; cuidados mediadores e cuidados impulsivos. O estilo de cuidar em enfermagem apresentase em mudança. Um cuidar que se diferencia daquele oferecido pelos demais profissionais de saúde
pelas ações criativas e centradas na sensibilidade dos sentidos (tocar, olhar, ouvir, cheirar).

Nº de Classificação: 2281
SILVA, Lolita Dopico da. Educação revelando os riscos ocupacionais no trabalho da
enfermagem intensiva (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2000. 197 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: Este estudo está inserido na temática da Saúde do Adulto, visando o desvelamento do
risco ocupacional pelo Trabalhador da Enfermagem Intensivista. O problema em tela foi: "Por que na
unidade intensivista o trabalhador de enfermagem parecia não reconhecer a importância do risco
ocupacional no seu trabalho?" Partiu-se da suposição de que o trabalhador da Enfermagem
Intensivista parece não reconhecer os riscos do seu trabalho em virtude de sua consciência ingênua
diante daquele. As questões que nortearam este estudo foram: quais os riscos inseridos no processo
de trabalho da Enfermagem Intensivista? Quais são as concepções dos trabalhadores de
Enfermagem sobre o risco? Como os trabalhadores convivem com o risco no cotidiano da terapia
intensiva? Como redimensionar as concepções de risco junto aos trabalhadores de Enfermagem?
Foram objetivos do estudo:
a) apresentar os riscos existentes no processo de trabalho da
Enfermagem Intensivista; b) descrever as concepções dos trabalhadores de Enfermagem acerca do
risco ocupacional; c) analisar as estratégias de convivência com o risco construídas pelos
trabalhadores e d) redimensionar com os trabalhadores de Enfermagem a concepção de risco
ocupacional através da abordagem educativa problematizadora. Os resultados confirmaram a visão
ingênua do trabalhador diante do risco ocupacional. Revelaram a negação, a resistência e a
adaptação como comportamentos construídos pelos trabalhadores na sua convivência com o risco. O
processo educativo foi obtido no seio do grupo focal e os resultados desse processo foram várias
produções dos trabalhadores. Destacam-se a construção do risco no corpo humano, a elaboração de
quadros que apresentavam os comportamentos de risco e de segurança no trabalho da Enfermagem.
Um quadro que apresenta as noções básicas do que é importante saber num acidente e, finalmente,
uma proposta de fluxo de atendimento diante de um acidentado. As conclusões apontam, mesmo que
não tenha sido possível construir por completo, um conhecimento do todo do risco ocupacional, que o
trabalhador passou a reconhecer horizontes mais distantes do seu mundo de trabalho e do risco nele
inserido.

Nº de Classificação: 2282
PASSOS, Carla Christina. Pedra angular da enfermagem militar: as irmãs de caridade no Hospital
Militar da Guarnição da Corte no apogeu do império (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARREIRA, Ieda de Alencar
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de natureza histórico-social, que tem por objeto a incorporação
das Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo no serviço de enfermagem do Hospital Militar da
Guarnição da Corte, como conseqüência imediata da guerra do Paraguai (1864-1870). O estudo
descreve a trajetória da assistência prestada ao soldado ferido/doente até a chegada dessas
religiosas, analisa as circunstâncias de sua incorporação no hospital militar e discute as implicações
dos serviços nele prestados pelas irmãs de caridade. O trabalho apóia-se na análise dos documentos
escritos e iconográficos, bem como a teoria do processo civilizador de Nobert Elias, que interpreta a
difusão da civilização européia, oriunda da França, para o resto do mundo, ao mesmo tempo como
justificativa para a colonização dos povos e suas terras e como aspiração das nações ditas não
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civilizadas. No Brasil, em 1868, a inserção das irmãs de caridade francesas no hospital, já entendido
como local de cura, expressa a busca de um padrão civilizatório pelo Estado Imperial, imprescindível
à afirmação de sua soberania, porém em contradição ao regime escravista vigente. Ao reforçarem os
padrões disciplinares e morais, as irmãs de caridade estabeleceram nexos entre a Igreja, o Exército e
a Medicina, atuando como agentes difusores do processo civilizador no interior do Hospital Militar da
Guarnição da Corte.

Nº de Classificação: 2283
SOUZA, Jorge Guimarães de. Humanização hospitalar: bases e estratégias de integração e interrelação na equipe de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2000. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
FIGUEIREDO, Túlio Alberto Martins de
RESUMO: Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, realizado com um grupo de vinte e cinco
profissionais da equipe do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes – HUCAM/UFES, em
Vitória – ES, investigando o processo de desumanização na enfermagem, a partir do estudo das interrelações na equipe, das condições de trabalho, das bases e estratégias de integração. A amostra em
estudo foi constituída por cinco enfermeiros, nove técnicos e onze auxiliares de enfermagem.
Escolhido aleatoriamente o primeiro sujeito, os demais foram incluídos na amostra, atendendo ao
critério de indicação pelo sujeito anteriormente entrevistado. O ponto de redundância determinou o
tamanho da amostra. O material foi coletado utilizando-se como instrumento a entrevista semiestruturada e gravada. Após transcrição o material foi distribuído em categorias temáticas e a seguir
analisado. A investigação permitiu evidenciar que grande parte dos sujeitos experimentam
sentimentos positivos à idéia de vir trabalhar no hospital, no entanto, para uma considerável parte
destes, tais sentimentos são negativos e muitas vezes fonte de estresse. A relação de auxiliares e
técnicos de enfermagem com os seus pares tende a ser harmoniosa, o mesmo nem sempre se dando
com os gerentes de enfermagem. Para esses sujeitos, o ambiente físico e a alimentação hospitalar
muitas vezes não atendem às suas exigências mínimas e a ausência de espaços de socialização e
de educação continuada, valorizando as relações humanas, contribuem para tornar a equipe de
enfermagem cada vez menos humanizada. Tais sujeitos apontam a confraternização, o diálogo, o
respeito mútuo e a participação na equipe como uma forma de minimizar tal situação. Face a essas
considerações, o autor recomenda que a gerência de enfermagem se empenhe no estabelecimento
de uma política de valorização desse trabalhador, que fomente o elogio ao mérito, a participação do
mesmo no processo gerencial, o diálogo, condições dignas de repouso/estar e alimentação, a
educação continuada, enfim, a possibilidade de realização plena do sujeito enquanto trabalhador de
enfermagem.

Nº de Classificação: 2284
LEÃO, Míriam Rêgo de Castro. Tendo uma pessoa ao lado, a gente fica muito mais forte... a dor
até diminui: estudo etnográfico sobre parturientes acompanhadas por "doulas". Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 175 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
RESUMO: Este estudo qualitativo teve como objetivos compreender os significados da vivência do
parto para mulheres que foram acompanhadas por "doulas" e avaliar a assistência prestada por elas,
sob o ponto de vista das mulheres que vivenciaram esse acompanhamento. Foi realizado em uma
maternidade filantrópica de nível secundário em Belo Horizonte, que implantou o Projeto "Doula
Comunitária" em junho de 1997. "Doula" é uma palavra grega que se refere a uma mulher experiente
que ajuda outra mulher. O projeto consiste em oferecer às parturientes o apoio de uma "doula"
voluntária da comunidade, que tem o papel básico de acompanhar a mulher e seus familiares,
prestando apoio emocional e promovendo conforto físico. Através dos dados coletados por
observação participante, de setembro de 1998 a setembro de 1999; e entrevistas etnográficas com
sete informantes, foi possível compreender que a vivência do parto é marcada por dois momentos:
antes e após o nascimento do neném. Antes do nascimento as mulheres estão fragilizadas, vivenciam
momentos de dificuldade e a dor é experimentada de forma intensa. Prevalecem sentimentos de
ansiedade, medo e preocupação. Com o nascimento as mulheres experimentam atitudes de gratidão
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e interação com o neném, sentindo-se felizes, emocionadas e aliviadas. Nesse processo, as "doulas"
são mulheres prestativas, carinhosas e sensíveis, que como pessoas da família, fornecem apoio
emocional e conforto físico para as parturientes. A presença constante da "doula" ao lado faz com
que a parturiente se sinta amparada, forte e segura e seu bem-estar emocional contribui até mesmo,
para o alívio da dor.

Nº de Classificação: 2285
NÓBREGA-THERRIEN, Sílvia Maria. Enfermera, trabajo y resistencia: el significado de la
esperanza: el caso del Ceará, Brasil. s.l. Universidade de Salamanca. Facultad de Ciencias Sociales.
Departamento de Sociología, 2000. 382 f.
Tesis (Doctor en Sociología)
Orientador(es): FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano
RESUMO: Este estudo se propõe a investigar as formas de dominação presentes no trabalho
cotidiano da enfermeira no hospital e a maneira como este profissional convive com estas formas. E
ainda, que processos de mediação ocorrem nas relações que produzem enfrentamentos e conflitos e
como estas (relações) ajudam na compreensão e transformação do seu próprio trabalho. Utiliza-se
nessa investigação uma metodologia predominantemente qualitativa que envolve entrevistas em
profundidade com 15 enfermeiros com no mínimo 10 anos de experiência em hospital/unidade de
saúde e em cargo de chefia ou gestão. Utiliza também a análise dos documentos oficiais do COREN
e do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará. Sua base teórica traz estudos sobre a profissão
e formação da enfermeira, sua evolução na história e as implicações na qualificação desses sujeitos
sociais. Trata de identificar a dominação e a resistência como categorias presentes e conflitivas,
contraditórias e ambíguas no trabalho desenvolvido no hospital por este profissional. Busca situar o
poder em sua relação com o processo de trabalho da enfermeira e as estratégias e mecanismos de
resistência utilizados por este profissional. Aprofunda a analise das categorias de dominação e
resistência. O estudo conclui que as formas de dominação não só existem, como contribuem para a
reprodução de relações desiguais no trabalho e que essas relações ocorrem entre enfermeira e
médico, entre os pares, entre as enfermeiras e os auxiliares de enfermagem. Em resposta a essa
situação, a enfermeira vem se utilizando de mecanismos e estratégias de resistências individual e
informal, mas também formal e coletiva, essas últimas com menor freqüência. As resistências
individual e informal estão relacionadas a atitudes que envolvem sobre tudo a omissão, acomodação,
adesão e inovação por parte da enfermeira, consideradas por elas como resistência, ainda que
negativas. As resistências formal e coletiva estão relacionadas à formação de alianças,
manifestações e greves. O estudo identifica no trabalho da enfermeira a presença e produção da
resistência como mecanismo e estratégia capaz de gerar transformação em sua prática profissional.

Nº de Classificação: 2286
SAMPAIO, Sueli Fátima. Participação acadêmica e sua influência na vida profissional: uma
percepção de enfermeiros (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000.
211 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: O trabalho tem como objetivo a compreensão da participação na vida acadêmica e sua
relação com a vida profissional, segundo a percepção de enfermeiros que a vivenciaram. Para tanto,
o estudo foi realizado com base nos pressupostos da pesquisa qualitativa, modalidade do fenômeno
situado, fundamentado na Fenomenologia. A região de inquérito estabelecida foi a instituição que
alberga enfermeiros que vivenciam no seu cotidiano de trabalho o fenômeno participação e que
também o experenciaram como estudantes. Os sujeitos que participaram desse estudo, foram sete
enfermeiros egressos do Curso de Graduação em Enfermagem de duas Universidades, sendo uma
de caráter particular e a outra pública. Os sujeitos, após explicitação dos objetivos do trabalho foram
entrevistados, utilizando-se a questão norteadora "Como você percebe o participar na vida acadêmica
em relação à vida profissional". Mediante análise ideográfica dos sete discursos, resgatou-se os
seguintes temas: "Instituição de Ensino - Formadora de Recursos Humanos", que apresentou o
vivencial dos sujeitos envolvidos, a organização institucional e a questão da sociedade; "Instituição
Assistencial - Acolhedora de Recursos Humanos", que explicitou os sujeitos envolvidos e suas
relações, a organização institucional e a questão da sociedade e "A Relação Instituição de Ensino e
Instituição Assistencial", apontando a interface das duas instituições junto ao processo participativo.
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Com o desenvolvimento da análise nomotética, obteve-se a compreensão da estrutura geral do
fenômeno, nas proposições emergentes da Análise das Convergências e Divergências das Unidades
de Significado Interpretadas. O estudo mostrou que professor e aluno, enquanto sujeitos envolvidos
no processo ensino-aprendizagem influenciam, de forma positiva, a adesão ao processo participativo.
Demonstrou ainda, que as relações e condições da Instituição de Ensino são elementos necessários
para que se dê o vínculo ao processo participativo. Para tanto, as criadas estratégias ocorrem desde
a sala de aula até a explicitação dos objetivos do projeto técnico-político. Estes fatos facilitam a
aderência dos sujeitos envolvidos ao processo participativo. A Instituição Assistencial é desvelada
como acolhedora dos sujeitos e suas relações caracterizam-se pela postura que assumem no
processo de trabalho, predispondo-os ao processo participativo. Há compreensão de que apesar de
constituirem modalidades distintas, participação acadêmica e participação profissional estão
interrelacionadas, desvelando a inegável relação instituição de ensino e instituição assistencial,
enquanto espaços para vivências do processo participativo.

Nº de Classificação: 2287
FERNANDES, Silvana Gomes. Dor no doente com AIDS: prevalência e características. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: Este estudo objetivou determinar a prevalência e as características da dor em doentes
com AIDS, analisar as relações entre dor e as variáveis sócio-demográficas, de características da
doença e do tratamento e avaliar o impacto da dor nas atividades de vida diária. A população foi
composta por doentes com AIDS, em acompanhamento no Setor de Internação e Ambulatório de
Moléstias Infecciosas do Hospital de Clínicas de Marília, com idade superior a dezoito anos e
condições físicas e cognitivas adequadas para participar do estudo. Atenderam aos critérios de
inclusão noventa e quatro doentes. Os dados foram coletados por entrevista individual e análise do
prontuário, entre agosto de 1998 e outubro de 1999. Os instrumentos para coleta de dados continham
questões abertas e fechadas. A população foi predominantemente masculina (68,1%), com idade
entre 21 a 40 anos (80,9%), escolaridade superior a 5 anos em 3/4 dos casos, e 51,1% dos avaliados
informaram ser solteiros. Observou-se ocorrência de dor na última semana em 44,7% dos doentes.
Destes, 73,8% referiram dor nas últimas vinte e quatro horas e cerca de 1/5 disse ter dor no momento
da entrevista. A dor foi predominantemente torácica (23,8%), diária (69,0%), constante (47,7%), e a
magnitude foi entre moderada a intensa em 73,8% dos doentes. Infecções como candidíase (14,3%),
tuberculose (14,3%) e herpes zoster (7,2%) foram as mais freqüentes. Da análise das relações entre
as variáveis, observou-se associação (p<0,05) entre dor e: tipo de ocupação, tipo de atendimento,
número de internações, contagem de células CD4, número de infecções e presença de candidíase
oral e tuberculose pulmonar. Isto é, queixas álgicas foram mais freqüentes naqueles que
desempenhavam serviços gerais, nos internados, naqueles com maior número de internações, entre
os que apresentaram contagem de células CD4 inferior a 100 cél/mm3 , nos com maior número de
infecções , e nos doentes com candidíase oral e tuberculose pulmonar. O impacto da dor nas
atividades de vida diária, no humor e no relacionamento interpessoal foi muito importante em pelo
menos 1/3 dos doentes, pois estes informaram que a dor prejudicou, de modo quase total ou total, o
humor, o sono, a apreciação da vida, o apetite e o lazer. Observou-se que dor foi freqüente, estava
associada a variáveis demográficas e de gravidade da doença e acarretou prejuízos aos doentes em
diversos aspectos da vida.

Nº de Classificação: 2288
BRACCIALLI, Luzmarina Aparecida Doretto. Mulheres e aborto: as ambigüidades do discurso
autorizado. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que buscou evidenciar os conteúdos ideológicos em
relação ao aborto expressos nos discursos de docentes do Curso de Enfermagem da Faculdade de
Medicina de Marília (FAMEMA), identificar as contradições presentes em tais conteúdos e tematizar
tais contradições na perspectiva de gênero. Foram entrevistadas onze docentes cuja prática
profissional estava diretamente relacionada à saúde da mulher e que atuavam no ensino e na
assistência de enfermagem em unidades básicas de saúde e hospitalares. A análise temática permitiu
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identificar quatro categorias empíricas: o aborto espontâneo x o aborto provocado; a atitude
profissional: empatia x discriminação; o direito do feto à vida x o direito da mulher à
autodeterminação; a teoria x a pratica. O aborto provocado e o aborto espontâneo apresentam-se
como polaridades de uma mesma unidade dialética, geradoras das ambigüidades identificadas no
discurso das docentes. Este, por sua vez, institui-se em um discurso autorizado sobre o real, porque
respaldado no saber científico e no poder que dele decorre, o que remete à necessidade de
reconstrução do aborto como objeto da intervenção na prática e no ensino de enfermagem, por suas
implicações ético-políticas.

Nº de Classificação: 2289
PAIVA, Mirian Santos. Vivenciando a gravidez e experienciando a soropositividade para o HIV.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 170 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
OLIVEIRA, Eleonora Menecucci de
RESUMO: O estudo buscou identificar e interpretar as concepções sobre AIDS, reveladas através
das representações sociais de mulheres grávidas soropositivas e seus companheiros. Os eixos
teóricos foram a Teoria das Representações Sociais e Gênero. Optou-se pela abordagem qualitativa,
por ser capaz de revelar valores, símbolos e representações, permitindo a captação e a valorização
das subjetividades. Foram entrevistadas(os) oito gestantes e dois companheiros. A articulação
gravidez e soropositividade para o HIV emergiu em três dimensões: o processo de inclusão-exclusão
social na saúde reprodutiva, a vulnerabilidade feminina ao HIV/AIDS e o próprio processo de vivenciar
a gravidez [representada socialmente como vida] e a soropositividade para o HIV [representada
socialmente como morte]. Os resultados revelaram a subalternidade de gênero como determinante da
vulnerabilidade à infecção pelo HIV; a vivência da gravidez reforçando a concepção idealizada de
maternidade, muito mais valorizada que a soropositividade, chegando a superá-la através da
resignificação da doença, das suas conseqüências e do conhecimento da AIDS como uma das
formas para o seu enfrentamento. A soropositividade contribuiu para aderência ao tratamento e
adoção de medidas preventivas em relação ao agravamento das suas condições de saúde-doença e
dos seus filhos em gestação.

Nº de Classificação: 2290
FARIA, Maria de Fátima Gonçalves de. Diagnósticos de enfermagem respiratórios em pacientes
cardíacos cirúrgicos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: Com os pressupostos de que os problemas respiratórios são freqüentes nos pacientes
cardiopatas submetidos a cirurgia cardíaca e que o conhecimento do perfil dos diagnósticos de
enfermagem dos pacientes direciona a assistência de enfermagem, este estudo teve como objetivos:
analisar os diagnósticos de enfermagem respiratórios (DERs) dos pacientes cardíacos cirúrgicos
identificados no pré-operatório, 1º e 3º dias de pós-operatório de cirurgia cardíaca, analisar a
existência de possíveis associações entre os DERs e verificar a probabilidade de ocorrência de DERs
no pós-operatório. Os dados foram obtidos da avaliação de 291 pacientes (208 com insuficiência
coronariana, 58 com problemas valvares e 25 com associação dos dois diagnósticos) internados em
um hospital público de cardiologia do município de São Paulo submetidos a cirurgia cardíaca eletiva.
Foram identificados 303 DERs em 155 pacientes (53,2%). No 1º pós-operatório houve a maior
freqüência de DERs (151/50,0%), seguido do 3° pós-operatório (109/36,0%) e pré-operatório
(43/14,0%). Do total de pacientes com ICO, 53,8% tiveram algum DER identificado, no grupo de
ICO+VALVA 48,0% e no grupo de VALVA 53,4%. Os DERs identificados foram: troca de gases
prejudicada (25,0%), eliminação traqueobrônquica ineficaz (22,2%), padrão respiratório ineficaz
(38,3%), risco para troca de gases prejudicada (7,9%) e risco para padrão respiratório ineficaz (6,6%).
No pré-operatório o DER mais freqüente foi risco para padrão respiratório ineficaz (30,0%), no 1º pósoperatório troca de gases prejudicada (56,6%) e eliminação traqueobrônquica ineficaz (41,8%) no 3º
pós-operatório. Foram identificadas no total 33 diferentes categorias de características definidoras
(CDs) descritas em um, dois ou em três DERs vigentes, 39 diferentes fatores relacionados (FRs) e 26
fatores de risco para os diagnósticos de risco (risco para troca de gases prejudicada e risco para
padrão respiratório ineficaz). Houve associação significante na concomitância de troca de gases
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prejudicada e eliminação traqueobrônquica ineficaz no 3º pós-operatório. Verificou-se que a presença
dos DERs atuais (troca de gases prejudicada, eliminação traqueobrônquica ineficaz e padrão
respiratório ineficaz) no pré-operatório são estatisticamente significantes para que eles ocorram no
pós-operatório; mas não houve evidências estatísticas para a hipótese de associação entre identificar
um DER "de risco" no pré-operatório e sua transformação em um DER "atual ou vigente" no pósoperatório. Esses resultados indicam a importância de se conhecer os DERs que acometem os
pacientes cardíacos cirúrgicos para planejar adequadamente a assistência de enfermagem e
implementar com qualidade os cuidados de enfermagem.

Nº de Classificação: 2291
ALONSO, Simone Granado. Falando sobre reinternação psiquiátrica: a voz das pacientes. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FORCELLA, Hideko Takeuchi
RESUMO: Este estudo tem como objetivo verificar, sob a ótica da própria paciente, o que aconteceu
em sua vida durante o período entre uma internação e outra, ou seja, o que a levou a ser reinternada.
Para realizar este estudo, optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa. Foram realizadas 9 entrevistas
semi-estruturadas. O estudo aconteceu em um hospital psiquiátrico filantrópico, que atende ao
Sistema Único de Saúde. Este hospital está localizado na cidade de São Paulo e atende somente
mulheres. Durante a revisão da literatura, foi elaborado um breve histórico sobre a assistência
prestada ao doente mental para facilitar a compreensão da inserção do paciente neste contexto e sua
reinternação psiquiátrica. Após intensas leituras das entrevistas, emergiram 7 temas, que as
pacientes referem como vivências que colaboraram para esta reinternação. São eles: "Desarmonia
familiar como vivência anterior à reinternação", " O problema da medicação: a troca, o esquecimento,
a escolha entre continuar ou parar como vivências anteriores à reinternação", "Problemas de saúde
não psiquiátricos como fatores que colaboraram para a reinternação", "O conformismo frente à
reinternação", "A exclusão gerando a solidão como vivência colaboradora da reinternação", "Os
sintomas da doença mental como vivência anterior à reinternação", "As situações econômicas como
vivências anteriores à reinternação". Os resultados deste estudo sugerem a necessidade da
intensificação do atendimento ao grupo familiar, e orientações aos pacientes concedendo-lhes e
reforçando-lhes as informações sobre a doença e seus sintomas; a medicação e seus efeitos
colaterais e sobre as possibilidades de tratamento além da internação. Sugere também o aumento e a
facilidade de acesso à rede de assistência extra-hospitalar, para favorecer a reabilitação psicossocial
do paciente e possibilitar o resgate de sua cidadania.

Nº de Classificação: 2292
JÓIA, Elizabeth da Costa. Consulta de enfermagem: uma proposta para atendimento em
ambulatório psiquiátrico. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 203 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARANTES, Evalda Cançado
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo exploratório sobre a proposta da consulta de
enfermagem para atendimento em ambulatório psiquiátrico, realizada com pacientes do ambulatório
do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. Os objetivos foram elaborar um roteiro de consulta de enfermagem baseado no histórico de
enfermagem de Rawlins e Heacock, avaliar a eficácia das intervenções e o nível de satisfação do
paciente com a consulta e o atendimento do profissional. Usou-se como referencial teórico o
Processo de Enfermagem. A população do estudo foi constituída de nove pacientes adultos, de
ambos os sexos e com manifestações de diversas patologias psiquiátricas. Os dados foram obtidos
por meio de entrevistas e, para avaliação final, forma utilizados um formulário e o diário de campo do
pesquisador. Os resultados da pesquisa evidenciaram que o roteiro de consulta de enfermagem foi
completo, tornando possível um visão global do paciente e melhor conhecimento do seu problema. As
intervenções propostas no plano assistencial foram consideradas eficientes, porque os pacientes
conseguiram ter alguns de seus problemas resolvidos e consideraram que o atendimento do
enfermeiro foi adequado. A avaliação final do estudo mostrou haver necessidade de se revisar o
roteiro, para que o mesmo seja implantado em ambulatórios psiquiátricos, a fim de que sirva de
elemento facilitador à execução da consulta de enfermagem. Esta, no ambulatório psiquiátrico, tornarse-á importante e necessária, permitindo a utilização da sistematização da assistência de
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enfermagem. Uma vez que em ambulatórios, tanto de psiquiatria como de saúde mental, a consulta
de enfermagem é uma atividade quase inexistente, os resultados obtidos, poderão servir de
motivação para os enfermeiros praticá-la.

Nº de Classificação: 2293
OCHIAI, Angela Megumi. Banho de chuveiro como medida de alívio da dor no trabalho de parto
(O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este estudo teve como objetivo verificar os efeitos do banho de chuveiro sobre a dor de
parturientes, na fase ativa do período de dilatação, e identificar as sensações referidas por elas,
durante o banho. Para tanto, foram estudadas quatro dimensões da dor: intensidade, manifestação de
comportamento, localização e caracterização. A amostra constitui-se de 40 parturientes. Os
resultados mostraram que o banho de chuveiro, nesta fase do trabalho de parto, não diminui a dor,
segundo as dimensões referidas. No entanto, ele promoveu sensações de alívio, de relaxamento, de
melhora e de revigoramento. Sugere-se, portanto, que haja maiores estudos acerca de outras
intervenções, não farmacológicas, que possam ser prescritas pela enfermeira, para conforto e bemestar das parturientes.

Nº de Classificação: 2294
SHIGUENO, Luiza Yoshie Okudaira. Exercício do banho de aspersão: um estudo sobre as práticas
, as condições de trabalho e a saúde das trabalhadoras de enfermagem (O). São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2000. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de
RESUMO: Atuando em instituições hospitalares públicas e privadas, observei que a equipe de
enfermagem ficava demasiadamente exposta a umidade, secreções biológicas, além de outros
fatores de risco. Esta experiência inspirou o desenvolvimento do presente estudo.Trata-se de uma
pesquisa qualitativa realizada no Pronto Socorro de um hospital escola no município de São Paulo,
utilizando a observação participante e entrevistas semi estruturadas, tendo como sujeitos os(as)
auxiliares de enfermagem, a partir de suas vivências no cotidiano da assistência, objetivando a
identificação dos estressores presentes nas práticas das tarefas banho de aspersão. Utilizando
referencial teórico de DEJOURS, o estudo pretende formular questões para melhor conhecer e
compreender os vários fatores que possam produzir uma vivência de sofrimento, presentes em
qualquer situação ligada ao seu exercício, para que sejam transformados e evitar uma condição de
estresse e conseqüentemente o desenvolvimento de doenças profissionais. Os resultados da
pesquisa poderão levar a algumas ações práticas tais como: a)Sugerir mudanças na rotina hospitalar,
visando a proteção dos funcionários e pacientes contra situações concretas passíveis de modificação
e contra o efeito do estresse ligado ao banho. b) Enriquecer as aulas dos cursos profissionalizantes
sob minha responsabilidade com discussões mais aprofundadas a respeito desse procedimento que
freqüentemente é subestimado em favor de outras técnicas consideradas "nobres".

Nº de Classificação: 2295
FOGLIANO, Rosana Rodrigues Figueira. Estudo microbiológico do leite humano cru e
congelado. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2000. 111
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAUD, Massae Noda
GOULART, Ana Lucia
RESUMO: O presente trabalho é composto por dois estudos, uma investigação microbiológica do leite
materno cru e congelado, a fim de identificar e quantificar os microorganismos e um "survey"
descritivo sobre as características dos recém-nascidos e respectivas mães, assim como as
percepções destas a respeito do leite materno. A amostra foi constituída de 115 alíquotas de leite de
23 mães dos recém-nascidos internados. Os dados coletados a analisados permitiram, algumas
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conclusões, inclusive que as mães dos recém-nascidos internados apresentam disponibilidade em
coletar seu leite diariamente no hospital, 70% das alíquotas de leite cru foram consideradas
adequadas para o consumo e utilizando estas como padrão, 87,5% das alíquotas de leite
continuaram adequadas para o consumo após 15 dias de congelamento, com 30 dias de
congelamento 100% foram aceitáveis, após 45 dias e 60 dias 93,7% estavam dentro do padrão
aceitável para o consumo. Dentre as bactérias mesófilas identificou-se 78,9% de Staplylococcus
coagulase negativa, presentes na flora normal da pele. A técnica de coleta do leite, transporte e
armazenamento foram adequadas.

Nº de Classificação: 2296
GERK, Maria Auxiliadora de Souza. Saúde da mulher: conjunto prioritário de diagnósticos de
enfermagem em ginecologia. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina, 2000. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia Maria Oliveira de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa descritiva sobre a elaboração e aplicação de um protocolo de
levantamento de dados clínicos e a identificação do conjunto prioritário de diagnósticos de
enfermagem em ginecologia. A população foi constituída de 25 mulheres selecionadas
aleatoriamente. A maioria delas apresentou baixo nível socioeconômico e educacional. O conjunto
prioritário de diagnósticos de enfermagem foi: risco para infecção, risco para integridade da pele
prejudicada, risco para integridade tissular prejudicada, risco para perfusão periférica alterada, risco
para função respiratória alterada, integridade tissular periférica alterada, manutenção da saúde
alterada, manutenção do lar prejudicada, distúrbio no padrão do sono, conforto alterado,
comportamento para elevar o nível de saúde, padrões de sexualidade alterados e déficit de
conhecimento. Assim sendo, o protocolo elaborado mostrou-se eficaz.

Nº de Classificação: 2297
SILVA, Gilberto Tadeu Reis da. Egressos de uma escola de nível médio de enfermagem do
município de São Paulo: repensando a formação profissional (Os). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo que teve como objetivo conhecer e identificar as
justificativas dos egressos sobre a formação profissional proporcionada por uma escola de nível
médio de enfermagem. Teve como propósito, ainda, fornecer subsídios aos enfermeiros docentes
envolvidos na formação desses profissionais. Para a apresentação da pesquisa, dos resultados e
respectivos comentários foi elaborado um Quadro Geral organizado em 6 Unidades de Estudo:
caracterização da amostra, conteúdo teórico, conteúdo dos estágios, composição curricular, corpo
docente e sugestões. A população foi composta de 340 egressos do Curso de Auxiliar de
Enfermagem e que atuavam na instituição hospitalar mantenedora da escola. A descrição do estudo
apontou que, apesar das deficiências elencadas pelos egressos, a escola os qualificou
adequadamente para o desempenho das funções de Auxiliar de Enfermagem. Os resultados indicam
aspectos para serem discutidos junto aos envolvidos no processo ensino-aprendizagem contribuindo
para a melhoria da qualidade do ensino desenvolvido.

Nº de Classificação: 2298
DIAS, Carla Gonçalves. Dor do câncer infantil: a percepção de quem a vive (A). São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2000. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SARTI, Cynthia Andersen
RESUMO: Esta pesquisa nasceu da minha experiência como enfermeira assistencial no cuidado de
crianças, adolescentes e jovens com câncer e suas famílias, que vivenciam alguma experiência
dolorosa durante as diferentes fases do tratamento oncológico, não recebendo a atenção adequada.
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Busquei descobrir qual o significado que a dor tem para a criança e o adolescente, assim como para
sua família, através do reconhecimento da natureza multidimensional da dor e da sua percepção.
Optei pela técnica de estudo de caso assumindo uma postura de escuta, que permeou toda a
execução deste estudo. Foram utilizados como recursos metodológicos a observação participante, a
leitura do prontuário e a entrevista com os pacientes e seus respectivos acompanhantes. As questões
recorrentes que apareceram nas entrevistas deram origem às categorias temáticas, que foram
organizadas em dois eixos distintos: os pacientes e os acompanhantes, ambos sujeitos desta
pesquisa. Através da análise das falas dos pacientes e dos acompanhantes surgiram questões que
vão além da pergunta inicial da pesquisa, levando a uma profunda reflexão sobre a atitude do
profissional de saúde perante a dor e o sofrimento vivenciados pelo binômio paciente/família.

Nº de Classificação: 2299
NÓBREGA, Maria Miriam Lima da. Equivalência semântica e análise da utilização na prática dos
fenômenos de enfermagem da CIPE - versão alfa. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2000. 263 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RIVERO DE GUTIÉRREZ, Maria Gaby
RESUMO: Os objetivos primordiais deste estudo foram os de fazer a equivalência semântica dos
fenômenos constantes na Classificação Internacional da Prática de Enfermagem – Versão Alfa e
verificar a utilização desses termos na prática de enfermagem das enfermeiras paraibanas. Para
alcançar o primeiro objetivo utilizou-se a técnica back-translation, proposta por Brislin, em 1970, com
algumas modificações e desenvolvidas nas seguintes etapas: tradução da Classificação da língua
inglesa para a língua portuguesa do Brasil; back-translation; revisão e modificação da back-translation
por um grupo de experts na área de enfermagem e repetição das três primeiras etapas para os
termos que não alcançaram o índice de concordância de 80,0%. A partir dos resultados obtidos,
pode-se afirmar que a adequação semântica da Classificação alcançou um índice de concordância de
98,0% para os títulos e as definições dos fenômenos de enfermagem. Os 2,0% que não alcançaram
índice de concordância aceitável estão relacionados com o termo Coping. A partir desse resultado,
pode-se concluir que a Classificação dos Fenômenos de Enfermagem foi traduzida de forma
semanticamente correta. Para alcançar o segundo objetivo foi desenvolvido um instrumento e
aplicado a uma amostra estratificada de 378 enfermeiras paraibanas. Os resultados do estudo foram
apresentados dando-se ênfase aos parâmetros psicométricos do instrumento e à utilização destes
termos, por estrato amostral e por área de especialidade na Enfermagem. De modo geral, pode-se
afirmar que o instrumento utilizado tem características psicométricas consistentes, haja vista ter
demonstrado poder de discriminação, adequado índice de consistência interna e substancial validade
fatorial. No que diz respeito à utilização dos termos atribuídos aos fenômenos de enfermagem, podese constatar que todos os termos são utilizados pelas enfermeiras paraibanas. Analisando a
tendência central da distribuição através da Moda, pode-se observar que 4,8% apresentam uma
freqüência maior como nunca utilizados; 28,3% como utilizados algumas vezes ou raramente e 66,9%
como utilizados sempre ou muitas vezes, na prática de enfermagem das enfermeiras paraibanas. Os
resultados da distribuição da freqüência percentual de utilização dos termos, por enfermeiras
paraibanas, nos três estratos amostrais do estudo, apontam para uma maior utilização de termos, por
enfermeiras dos demais Municípios (38,3% [103]), se comparados com os outros dois locais da
pesquisa: João Pessoa (1,1% [3]) e Campina Grande (7,1% [19]). No que diz respeito à utilização
dos termos por área de especialidade, verifica-se que a maioria dos termos são utilizados em todas
as especialidades, sobressaindo-se com um maior número de termos utilizados a Enfermagem
Médico-Cirúrgica, Enfermagem Obstétrica e a Enfermagem de Saúde Pública. A partir dos resultados
do estudo pode-se concluir, concordando com a afirmação do Conselho Internacional de Enfermeiras,
que os termos constantes na Classificação dos Fenômenos de Enfermagem representam problemas
ou situações da prática de enfermagem comuns às enfermeiras.

Nº de Classificação: 2300
GUTIERREZ, Beatriz Aparecida Ozello. Tradução para o português e descrição do processo de
validação do "Seattle Obstructive Lung Disease Questionnaire". São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Iwanow
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RESUMO: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença progressiva e, que interfere
na qualidade de vida (QV) de seus portadores. Foi identificado na literatura internacional um
instrumento específico para medir a QV de pacientes com DPOC, o Seattle Obstructive Lung Disease
Questionnaire (SOLDQ). É um instrumento com 29 itens que abordam quatro domínios: a função
física, a função emocional, a habilidade de "coping" e a satisfação com o tratamento. Para o processo
de tradução e validação do instrumento, foi utilizado o modelo proposto por GUILLEMIN (1995), que
consiste das seguintes fases: tradução inicial do instrumento original; a retrotradução; revisão por
comitê de juízes, pré teste e validação transcultural realizado por meio de análise da consistência
interna e validação discriminante. O SOLDQ foi aplicado a 47 pacientes portadores de DPOC,
assistidos no Ambulatório de Clínica Médica do HU-USP e em 48 indivíduos referidos como "sadios".
Os resultados obtidos por meio do coeficiente alfa de Cronbach, para a verificação da consistência
interna em cada domínio foram: função física a= 0,94; função emocional Ó = 0,64; habilidade de
"coping" Ó= 0,63 , nesse domínio foi excluída uma questão do instrumento original e satisfação com
o tratamento Ó= 0,72. O teste "t" de Student mostrou que há diferença estatiscamente significante
entre as médias dos domínios: função física; função emocional e habilidade de "coping" entre os dois
grupos estudados, definindo sua função discriminante em pacientes portadores de DPOC. O
instrumento final SOLDQ validado para o português constitui-se de seis questões e 28 itens.

Nº de Classificação: 2301
SILVA, Maria Claúdia Moreira da. Caracterização dos pacientes adultos das Unidades de Terapia
Intensiva do município de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Regina Márcia Cardoso de
RESUMO: O objetivo deste estudo foi caracterizar os pacientes adultos internados em Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs) do Município de São Paulo e verificar as possíveis associações entre essas
características e as variáveis Núcleo Regional de Saúde (NRS) e tipo de hospital (governamental e
não governamental). Por meio de amostragem casual estratificada, considerando-se os cinco Núcleos
Regionais de Saúde (NRSs) e o tipo de hospital , foi selecionado 10% das UTIs do Município. A
amostra estudada foi de 200 pacientes, sendo os dados coletados referentes a um dia de internação
na unidade. Resultados revelaram distribuição eqüitativa de pacientes segundo sexo, maioria de
idosos (59,36%), predomínio dos provenientes do Centro Cirúrgico (38,85%). Os mais freqüentes
motivos de internação na Unidade de Terapia Intensiva foram os pós-operatórios imediatos (38,09%)
seguidos das doenças do aparelho circulatório (32,12%) e respiratório (26,99%). Os pacientes
apresentaram, em média, 2,25 antecedentes clínicos e cirúrgicos, sendo expressiva a presença das
doenças do aparelho circulatório (70,94%). Entre as categorias de intervenções do Therapeutic
Intervention Scoring System-28 (TISS-28), as mais freqüentemente observadas foram as relativas a
Atividades Básicas, Suporte Ventilatório e Renal. A pontuação média, nesse índice, foi de 20,13
sendo que a maioria (61,67%) obteve pontuação entre 16 e 30 pontos. O tempo de permanência
médio foi de 28,41 dias e a mortalidade nas UTIs, de 35,38%. Diversas associações foram
observadas na análise das características dos pacientes e NRSs, assim como na comparação dos
pacientes assistidos em UTIs de instituições hospitalares governamentais e não governamentais.

Nº de Classificação: 2302
SILVA, Lúcia Marta Giunta da. Qualidade de vida e transplante de medula óssea em neoplasias
hematológicas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: Nos últimos anos houve um aumento significativo do interesse de pesquisadores sobre os
aspectos de qualidade de vida de indivíduos submetidos ao transplante de medula óssea. Qualidade
de Vida é um conceito multidimensional que pode ser medido de forma objetiva por meio de
instrumentos cujas propriedades de reprodutibilidade, validade e susceptibilidade à alterações sejam
satisfatórias. O objetivo deste estudo foi correlacionar os escores de qualidade de vida com variáveis
demográficas e dados de Transplante de Medula Óssea (TMO). O instrumento utilizado foi o Medical
Outcomes Short-Form Health Survey (SF-36), um questionário genérico de avaliação de qualidade de
vida, cuja versão para o português foi desenvolvida e validada, após um processo de tradução e
adaptação cultural. Os dados foram coletados por meio de entrevista e correspondência com 57
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pacientes submetidos ao TMO por neoplasias hematológicas entre julho de 1991 e abril de 1998, em
um ambulatório de TMO de um hospital geral, público, do município de São Paulo. A análise
descritiva evidenciou que o instrumento foi sensível em identificar as variáveis de qualidade de vida
afetadas, positiva ou negativamente, pelo TMO considerando-se as variáveis demográficas e os
dados desta terapêutica. Nenhuma das variáveis demográficas (idade, sexo, escolaridade, estado
civil, renda mensal familiar, mudança de ocupação) ou dados do TMO (diagnóstico, tipo de TMO,
protocolo de condicionamento, tipo de doador, tempo pós-TMO, medicações em uso, complicações
ou patologias associadas ao TMO e outras patologias associadas ao TMO) mostrou, nas análises
inferencial e de variância, influência estatisticamente significante sobre as variáveis de qualidade de
vida que constituem o SF-36, excetuando-se a doença do enxerto contra o hospedeiro, manifestada
em sua forma crônica, que foi estatisticamente significante, na regressão logística, para diferenciação
dos três grupos identificados. Identificar aspectos de qualidade afetados pelo câncer e seu
tratamento têm importantes implicações para a enfermagem, no sentido de auxiliar os pacientes a
manter um senso de controle pessoal e manejar as dificuldades impostas pela terapêutica.

Nº de Classificação: 2303
SOARES, Alda Valéria Neves. Representação social da puérpera em Sistema Alojamento
Conjunto sobre seu processo de hospitalização (A). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2000. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isília Aparecida
RESUMO: O Sistema Alojamento Conjunto, idealizado para ofertar assistência a puérperas e recémnascidos, tem como finalidades principais: incentivar à amamentação, possibilitar a aproximação
mãe-filho e desenvolver habilidades e compromissos maternos para o cuidado com a criança. Seus
méritos, como um sistema de assistência, têm sido apontados pela comunidade científica, no entanto
questionamos como este novo sistema é visto pelas mulheres submetidas a este formato assistencial,
na experiência de ser mãe. Para tanto o objetivo deste estudo é compreender a representação das
puérperas acerca do Alojamento Conjunto, buscando a significação contida na experiência de
vivenciar algo que lhes é colocado sem possibilidade de escolha. Os dados foram colhidos através de
entrevistas com mães e quatro grupos focais, totalizando a participação de vinte e três puérperas
atendidas no SAC do Hospital Universitário da USP. Adotou-se como referencial teórico os
pressupostos das Representações Sociais, que indicou como resultado duas categorias e seus
respectivos temas que são indicativos das representações das mulheres deste estudo:
Hospitalização- do abandono ao acolhimento e Maternidade- ter a criança ao lado. Esses resultados
indicam, em sua essência, que o principal instrumento facilitador de re-significações das mulheres
sobre a hospitalização, bem como no desenvolvimento de suas habilidades maternas, foi a
disponibilidade da interação efetiva dos profissionais que assumiram seu cuidado. Outro dado
importante é que, embora não havendo a representação constituída do " Alojamento Conjunto", a
essência desse modelo de assistência é indicada e apropriada pelas mulheres no desenvolvimento
de sua maternagem.

Nº de Classificação: 2304
KAUP, Zuleika de Oliveira Lima. Consumo de bebida alcóolica na gravidez. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar o consumo de bebida alcoólica durante a gravidez,
quanto: ao tipo, quantidade ingerida, ao conhecimento dos riscos do consumo de bebida alcoólica na
gravidez e rastreamento do consumo durante a assistência pré-natal. A amostra constou de 445
puérperas internadas em uma maternidade de São Paulo, no período de janeiro a maio de 1999. Os
dados foram coletados por meio de entrevista individual. Os principais resultados foram: 66,3% das
mulheres não consumiram bebida alcoólica, 17,8% consumiram durante toda a gravidez e 15,9%
consumiram até a confirmação da gravidez que ocorreu em média com 9,6 semanas. Quanto à
ocasião de consumo, 39,3% das mulheres o fizeram nos finais de semana, 59,4% em festas e 1,3%
diariamente. A média ingerida foi 14,74 gramas/ocasião nas que consumiram durante toda a gravidez
e 25,83 gramas/ocasião nas que o fizeram até a confirmação, havendo diferença estatística entre os
índices médios nos dois grupos. O consumo médio por ocasião foi classificado como moderado. A
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bebida mais consumida foi a cerveja por 64% das mulheres. Quanto ao conhecimento dos riscos de
consumo de bebida alcoólica na gravidez, 71,5% acreditam que faça mal a saúde do concepto, 15,5%
que faz mal à própria saúde e 13% não consumiram por outros motivos. O rastreamento do consumo
de bebida alcoólica durante o acompanhamento pré-natal foi referido por 48,8% das mulheres.
Considerando que a gestação é um momento propício para abandono do consumo de bebida
alcoólica, é necessário que os profissionais de saúde estejam atentos e valorizem a investigação
deste consumo.

Nº de Classificação: 2305
OLIVEIRA, Edileusa Aparecida Almeida de. Laqueadura: a realização de um sonho para mulheres
de uma comunidade. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: Este estudo objetivou compreender e descrever a vivência da busca e realização da
laqueadura tubária pelas mulheres moradoras em uma comunidade de baixa renda localizada em um
bairro da Cidade de São Paulo, Brasil. Adotou-se como referencial teórico a Teoria do Cuidado
Cultural de Leininger e a etnoenfermagem como método de pesquisa. No decorrer da categorização
dos descritores culturais, o tema cultural emergiu expresso pela realização da laqueadura tubária
como "um sonho", "uma graça alcançada", demonstrando que as mulheres daquela comunidade
encaram a laqueadura como uma solução às grandes dificuldades enfrentadas na esfera das práticas
anticoncepcionais no cotidiano desfavorável de suas vidas. Apesar da satisfação demonstrada pelas
mulheres que conseguiram fazer a laqueadura, algumas se sentiram arrependidas da realização da
cirurgia. O estudo também revelou que estas mulheres laqueadas são um grupo altamente
susceptível ao HIV, pois não demonstram preocupação com o uso de medidas preventivas, por
desconhecerem seu risco de contaminação. A análise dos resultados foi conduzida segundo o
"Sunrise Model", demonstrando as implicações do estudo para o cuidado cultural de enfermagem.

Nº de Classificação: 2306
GRANDO, Lucia Helena. Representações sociais e transtornos alimentares: as faces do cuidar
em enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 127 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROLIM, Marli Alves
RESUMO: Este estudo tem por objetivos identificar as representações sociais da equipe de
enfermagem acerca da anorexia e bulimia nervosa e dos indivíduos portadores desses transtornos,
bem como correlacionar essas representações com as intervenções realizadas no cotidiano do
trabalho desses profissionais em um hospital psiquiátrico. Para realizá-lo, foram feitas entrevistas
semi-estruturadas, individuais, junto a 12 componentes da equipe de enfermagem de um hospital
universitário. A teoria moscoviciana de representação social foi adotada como referencial teóricometodológico e os dados submetidos à análise de conteúdo segundo Bardin. Dessa análise
emergiram temas como sintomas físicos e psíquicos além dos fatores psicossociais, que constituíram
a categoria "A Construção do conhecimento". A construção desse conhecimento mostrou-se
ancorada essencialmente em um discurso médico – científico veiculado na instituição, numa interface
com o conhecimento prático que a vivência cotidiana possibilita. Já a outra categoria delineou-se a
partir do "Campo das Ações / Sentimentos", constituída por temas como controle / limite, onde o
sofrimento psíquico do trabalhador é mais evidente, principalmente na iminência do suicídio. Por outro
lado, é por meio de temas como a escuta, o vínculo de confiança e o cuidar individualizado que os
profissionais conseguem expressar o prazer no trabalho.

Nº de Classificação: 2307
FUSTINONI, Suzete Maria. Necessidades de cuidado da parturiente: uma perspectiva
compreensiva da ação social (As). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2000. 116 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Míriam Aparecida Barbosa
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RESUMO: Este estudo teve como trajetória desvelar o fenômeno da assistência às mulheres em
trabalho de parto e parto, sob a ótica de quem realiza a ação de assistir e de quem recebe a
assistência. Assim, com o objetivo de compreender o significado da assistência com base no vivido
das pessoas envolvidas nesta relação, busquei a compreensão do típico da vivência de gestantes e
enfermeiras obstetras em ações que envolvam este momento específico do processo de parturição.
Ao desenvolver a proposta de investigação do estudo, fundamentei-o no referencial teórico
metodológico da Sociologia Fenomenológica de Alfred Schütz, considerando que as pessoas
expressam em suas ações socialmente vividas os significados dessas vivências. Com esta
perspectiva, busquei os depoimentos por meio da entrevista fenomenológica com a seguinte questão
orientadora à gestante: O que a Senhora espera do profissional que irá atendê-la em seu trabalho de
parto e parto? Às enfermeiras, utilizei as seguintes perguntas: Como você faz o atendimento de uma
mulher em trabalho de parto e parto? O que você espera com esse atendimento? A análise dos
depoimentos foi realizada com a finalidade de identificar categorias concretas que expressam
aspectos significativos da vivência, considerando os motivos para que determinam a relação de seus
atos. Pela análise concreta do vivido, cheguei à tipologia dos dois grupos sociais. Desta forma, o tipo
vivido gestante mostrou-se sendo aquele profissional que promove informação e explicação de seu
estado de saúde e do filho, em linguagem acessível e também demonstra competência técnica,
necessária ao atendimento, mantendo uma relação de proximidade e respeitando suas peculiaridades
pelo contato humano. O tipo vivido enfermeira obstetra é o que objetiva promover uma interação com
a parturiente, em que seja possível transmitir segurança e tranqüilidade, orientação e informação
sobre a evolução de seu trabalho de parto e parto. Propiciando, assim, sua participação na
assistência prestada no período. A Sociologia Fenomenológica possibilitou a compreensão dos
motivos alegados pelos dois grupos sociais que apontam para uma assistência ao trabalho de parto e
parto tendo em vista uma ação com respeito mútuo, dignidade, empatia, envolvimento e acolhimento.

Nº de Classificação: 2308
RIVEROS JENERAL, Ruth Bernarda. Vivendo um futuro incerto: a vivência da gravidez em uma
comunidade. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 189 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: Este estudo adotou a Teoria do Cuidado Cultural como referencial teórico que objetivou
compreender e descrever como as gestantes e seus maridos, moradores em uma comunidade de
baixa renda da cidade de Sorocaba, vivenciam a gravidez. A coleta dos dados foi realizada pelo
método que LEININGER denominou como etnoenfermagem, ao qual se associou o recurso da
história oral temática, preconizada por MEIHY. Da análise dos tons vitais e das respectivas narrativas,
emergiram cinco descritores culturais e o tema cultural: "Vivendo um futuro incerto: procurando
adaptar-se às novas situações que emergem da gravidez e pedindo a Deus que mostre o caminho
certo". Os dados foram analisados à luz do Sunrise Model, que foi seguido pelo estabelecimento de
suas relações com os sistemas profissional, de enfermagem e popular, com contribuições para o
cuidado cultural.

Nº de Classificação: 2309
MAGALHÃES, Lígia Maria Thomaisino. Ensino superior em enfermagem e o desafio da mudança:
os referenciais de um novo processo de formação (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2000. 108 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): IDE, Cilene Aparecida Constardi
RESUMO: A pesquisa teve por objetivo a caracterização de aspectos significantes do processo de
convivência de um grupo docente com os desafios de uma nova graduação. Essas professoras, após
esclarecimentos, consentiram em participar do estudo, tendo os preceitos éticos de anonimato e a
participação consentida garantidos. Houve, ainda, o consentimento institucional favorável à sua
realização. Como perspectiva analítica, o estudo pautou-se nos pressupostos das representações
sociais, buscando acessar as organizações cognitivas constituídas pelo grupo no interstício da
dinâmica acadêmica. Metodologicamente, utilizou-se a análise de conteúdo agregando, por
decorrência, o recorte e a escolha das unidades de registro, culminando na configuração analógica e
progressiva dos elementos constituintes dos esquemas de apreciações e de proposições relativas: às
relações entre o mundo do trabalho e da o graduação; às bases do movimento de mudança; ao
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esboço de uma nova graduação; às dimensões precursoras do conhecimento, culminando com as
estratégias de sustentação desse projeto. Como dados complementares foram acrescidos aspectos
identificatórios do grupo, agregando: um perfil da experiência profissional; a inserção institucional; a
vinculação ao ensino; hábitos de vida, incluindo atividades associativas e de entretenimento. Como
síntese, emergem representações concernentes a uma graduação conceitualmente transformada no
âmbito dos conteúdos e das relações pedagógicas, que busca uma sintonia seletiva com o mercado
de trabalho, evidenciando bases teóricas para um processo de mudança a partir de pressupostos,
requisitos e de etapas de implementação já delineadas pelo grupo, capazes, inclusive, de abrigar
novas expressões de ser docente e de ser discente. Entretanto, esses conteúdos ideativos projetam
gestos e estratégias de enfrentamento ainda tímidos, aparentando uma fragilidade operacional, frente
às diretrizes de uma graduação que deva estar em sintonia tanto com os dispositivos legais quanto
com os atuais requisitos do mercado de trabalho.

Nº de Classificação: 2310
SILVA, Maria das Graças Barreto da. Massageando bebês: a singularidade da experiência. São
Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2000. 168 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha
RESUMO: Este trabalho constitui-se num interrogar do fenômeno massageando bebês, buscando
explicitar a singularidade da experiência da mãe - bebê ao participar do Grupo Terapêutico de
Massagem e Estimulação de Bebês que se desenvolve na Universidade Federal de São PauloUNIFESP.Os discursos das mães apresentam aspectos convergentes, complementares e não
idiossincráticos.As mães, em suas especificidades, conferem importância ao ato de massagear seus
bebês, revelando: satisfação como conveniência, recompensa e deleite; aprendizagem como
oportunidade de ser e estar com seus bebês. Tranqüilidade como reconforto e relaxamento;
evidenciando o toque como linguagem expressiva dos bebês e fonte de descobertas para ambos e
corporeidade explicitada pelo compartilhar de suas sensibilidades. Qualidade da relação mãe - bebê
ancorada no cuidado presente na massagem, revelando como elas cuidam de cuidar de seus bebês e
como se sentem cuidadas. Expectativa se fazendo superar, como esperança pela disposição em
estarem mais próximas de seus filhos e pela correspondência dos mesmos.

Nº de Classificação: 2311
ALMEIDA, Elizabeth Pinto Magalhães de. Ocorrência e intensidade de náusea, vômito e diarréia,
em pacientes com neoplasia de cólon em quimioterapia ambulatorial: indicadores para avaliar
resultados das orientações de enfermagem. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2000. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIVERO GUTIÉRREZ, Maria Gaby
ADAMI, Nilce Piva
RESUMO: Este estudo, do tipo prospectivo e descritivo, foi realizado no Ambulatório de Quimioterapia
de Adultos do Hospital São Paulo, no período de setembro a novembro de 1999. Teve como objetivo
acompanhar e avaliar os resultados alcançados por pacientes com neoplasia de cólon submetidos a
quimioterapia antineoplásica receberem as orientações de enfermagem, por meio de mensuração de
ocorrência e grau de intensidade da náusea, vômito e diarréia. Fizeram parte da amostra 17
pacientes atendidos nesse ambulatório com esquema terapêutico de 5-Fu e ácido folínico em baixas
doses e que se encontravam entre o primeiro e o terceiro ciclo de tratamento, independentemente do
estadiamento da doença. Os dados foram coletados durante a realização da consulta de
enfermagem, na qual os pacientes eram orientados oralmente e por escrito sobre como proceder na
ocorrência de náuseas, vômito e diarréia, e como preencher um questionário para registro do grau de
intensidade destes efeitos colaterais no decorrer do ciclo quimioterápico. As principais conclusões
foram: durante o acompanhamento efetuado, 14 pacientes (82,4%) apresentaram pelo menos, um
dos sinais e sintomas estudados, náusea, vômito e diarréia no decorrer do período entre o primeiro e
o vigésimo primeiro dia de tratamento com 5–Fu e ácido folínico. A náusea foi mais incidente do que o
vômito, nos primeiros seis dias, e o pico deste sintoma ocorreu no quarto e quinto dias (85,7%
respectivamente), desaparecendo no nono dia do ciclo quimioterápico. A ocorrência de vômito foi
menor do que a diarréia, tendo início também no primeiro dia e pico no quinto dia (57,1%)
desaparecendo a partir do oitavo dia de tratamento. A presença de diarréia ocorreu mais
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tardiamente, a partir do sexto dia, com pico no sétimo dia (64,2%) e desaparecendo após o décimo
dia do ciclo quimioterápico. O número de pacientes que apresentaram os graus 0 e 1 de intensidade
de náusea no decorrer deste ciclo variou de 13 (76,5%) a 17 (100,0%). Os que se situaram nestes
graus desejáveis em relação ao vômito e a diarréia variaram de 14 (82,3%) a 17 (100,0%),
respectivamente, indicando um efeito favorável das orientações de enfermagem prestadas e do
acompanhamento efetuado aos pacientes com neoplasia de cólon tratados no Ambulatório de
Quimioterapia de Adultos do HSP. Os pacientes que apresentaram grau 3 de vômito e diarréia (5,9%
respectivamente), apesar do risco de desidratação, não necessitaram de suporte parenteral, o que
leva a supor que a oferta de impressos contendo orientações específicas os auxiliou no controle deste
risco.

Nº de Classificação: 2312
GALDINO, Janaina Meirelles Sousa. Ansiedade, depressão e coping em idosos. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: Este trabalho busca, identificar a ocorrência dos fenômenos ansiedade e depressão em
idosos em uma comunidade que desenvolve um projeto para a terceira idade na cidade de
Guaratinguetá -SP, bem como os estilos de coping que estes utilizam na resolução de problemas.
Trata-se de um estudo analítico, uma vez que procura identificar a correlação entre esses fenômenos
e os fatores demográficos, psicossociais e fisiopatológicos relativos ao idoso. Os resultados
evidenciaram um porcentual elevado de sintomatologia sugestiva de depressão (47,5%), e a
presença de médio a baixo níveis de ansiedade. Verificou-se ainda que os estilos de coping mais
utilizados pelos idosos foram o otimista, sustentativo, e confrontivo, sendo o estilo de coping emotivo
o que se apresentou correlacionado com a presença de ansiedade e sintomatologia sugestiva de
depressão nesta população.

Nº de Classificação: 2313
SHIMIZU, Helena Eri. Representações sociais dos trabalhadores de enfermagem não
enfermeiros (técnicos e auxiliares de enfermagem) sobre o trabalho em Unidades de Terapia
Intensiva em um hospital-escola (As). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 345 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: O estudo objetivou identificar e analisar as representações sociais dos trabalhadores de
enfermagem sobre o trabalho em UTIs e os modos de expressão do sofrimento e prazer ligados a
esse trabalho. Objetivou ainda reconhecer as formas de enfrentamento do sofrimento construídas por
esses trabalhadores, tanto individuais como coletivas, no desenvolvimento do trabalho peculiar nessa
unidade. Para tanto, foram realizadas entrevistas com os trabalhadores de enfermagem (técnicos e
auxiliares de enfermagem) que atuam em UTI (Pediátrica, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica) de um
hospital de ensino do Estado de São Paulo. A análise dos dados fundamentou-se na análise de
conteúdo, mais precisamente na técnica de análise da enunciação. Utilizou-se também o software
ALCEST para identificação dos elementos da enunciação que compõe o núcleo das representações.
Os resultados do estudo evidenciaram que o trabalho na UTI possibilita aos trabalhadores de
enfermagem tanto a vivência do prazer como do sofrimento. A tarefa do cuidar possibilita aos
trabalhadores de enfermagem sentirem-se úteis, na medida em que ajudam, servem, confortam e
realizam cuidados que garantem a expectativa de poderem ver os pacientes melhorarem. No entanto,
evidenciou-se que essa tarefa causa, também, muito sofrimento, o que leva os trabalhadores a
utilizarem-se de diversos mecanismos de defesa descritos pela Psicopatologia e pela Psicanálise.
Aprendeu-se que as formas de organização e divisão do trabalho na enfermagem e as precárias
condições de trabalho são, também, fatores que contribuem para o aumento do desgaste psíquico,
desencadeando a criação e manutenção de diversas estratégias coletivas de defesa. Concluiu-se que
os trabalhadores de enfermagem precisam ter garantido um espaço institucional para falarem sobre
os diversos sentimentos suscitados pelo trabalho que desenvolvem, caso contrário correm o risco de
adoecimento e/ou tornarem-se alienados. Ficou evidente a necessidade de serem adotados modelos
de gerenciamento mais flexíveis, que permitam maior participação dos trabalhadores de enfermagem
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nas decisões e que haja distribuição de poderes entre todos os membros da equipe de enfermagem,
de modo a resgatar o sentido do trabalho.

Nº de Classificação: 2314
BEZERRA, Ana Lúcia Queiroz. Contexto da educação continuada em enfermagem na visão dos
gerentes de enfermagem e enfermeiros de educação continuada (O). São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 174 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SALZANO, Sonia Della Torre
LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: O mundo vive um momento de mudanças, afetando a estrutura, a cultura e os processos
de trabalho, fazendo com que as pessoas busquem formas de adaptação e agreguem novos valores
para atender as demandas sociais do mercado. Um dos desafios para os serviços de saúde é a
adoção de medidas para a satisfação dos clientes. Para a enfermagem, inserida neste cenário, o
desafio é investir em seus recursos humanos, utilizando-se da educação continuada como ferramenta
para promover o desenvolvimento das pessoas e assegurar a qualidade do atendimento aos clientes.
O estudo teve por objetivo analisar os serviços de educação continuada sob a ótica dos gerentes de
enfermagem e dos enfermeiros de educação continuada. Foram pesquisadas 33 instituições de
saúde do município de São Paulo que possuíam serviços de educação continuada estruturados e
coordenados por enfermeiros. Os dados foram coletados por meio de dois questionários compostos
por afirmativas, cujas respostas pautaram-se numa graduação sob a forma de escala de Likert. Suas
afirmativas foram distribuídas por categorias e subcategorias que expressavam concepções sobre:
filosofia das organizações incluindo o gerenciamento de recursos humanos e o trabalho dos gerentes;
o contexto dos serviços de educação continuada, contemplando a organização do serviço de
educação continuada e o seu inter-relacionamento com os demais serviços das instituições de saúde;
o enfermeiro de educação continuada com abordagem no perfil e seu trabalho. Pela análise das
afirmativas dos gerentes de enfermagem e dos enfermeiros de educação continuada, foi revelado que
o conhecimento da filosofia organizacional auxilia no entrosamento entre estes profissionais, devendo
nortear o desenvolvimento de suas atividades para atingir melhores resultados no trabalho; que os
serviços de educação continuada nas instituições de saúde devem orientar o direcionamento das
atividades educativas, sendo voltados para a realidade institucional e necessidades do pessoal,
proporcionando o desenvolvimento profissional e influenciando na qualidade da assistência de
enfermagem; que o enfermeiro de educação continuada tenha a formação compatível com a de um
educador, devendo buscar continuamente o autodesenvolvimento, sendo capaz de influenciar as
pessoas na busca do conhecimento e compartilhe seu trabalho com todos os responsáveis pelo
gerenciamento da assistência de enfermagem nas instituições de saúde.

Nº de Classificação: 2315
DAL BEN, Luiza Watanabe. Instrumento para dimensionar horas diárias de assistência de
enfermagem residencial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 91
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Márcia Cardoso de
RESUMO: Trata-se da modificação do instrumento Therapeutic Intervention Scoring System
Intermediate: TISS-Intermediário para atender à necessidade do enfermeiro em quantificar a
assistência de enfermagem residencial do paciente, no momento da alta hospitalar. O TISS –
Intermediário foi traduzido para a língua portuguesa e adaptado para estabelecer horas diárias de
assistência domiciliar, através da Técnica Delphi, tendo como participantes 16 enfermeiros,
nomeados juízes, que atuam em empresas de assistência domiciliar e determinam horas diárias de
assistência de enfermagem para pacientes que necessitam de atendimento na residência, após a
hospitalização. A Técnica Delphi foi desenvolvida em três fases. Na primeira, os juízes acrescentaram
ao instrumento original as intervenções que estão presentes nessa modalidade de assistência e que
não constavam no TISS–Intermediário. Na segunda fase, os juízes avaliaram a pertinência das
intervenções em relação à assistência na residência. Na terceira fase as intervenções de enfermagem
foram classificadas, segundo seu tipo e foi estimado o tempo necessário para sua execução. Como
conclusão deste estudo, apresenta-se um instrumento para dimensionar horas diárias de assistência
de enfermagem residencial, para ser validado clinicamente e utilizado para subsidiar as decisões dos
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enfermeiros que atuam na avaliação dos pacientes em alta hospitalar, com extensão dos cuidados
em sua residência.

Nº de Classificação: 2316
CABRAL, Alcirene Helaehil. Caracterização dos hipertensos atendidos nas Unidades Básicas de
Saúde da cidade de Sorocaba. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2000. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela M. G.
RESUMO: Introdução As propostas assistenciais devem atender as reais necessidades dos
hipertensos considerando as características da doença e tratamento. Objetivo Traçar o perfil de
hipertensos atendido no Programa de Hipertensão Arterial da cidade de Sorocaba em relação a
dados biossociais, hábitos de vida, história familiar, pressão arterial, exames e tratamento. Material e
Método Foram analisadas as fichas clínicas de prontuários das 25 unidades de básicas de saúde de
247 de hipertensos do Programa de Hipertensão Arterial da cidade de Sorocaba (77% mulheres,
59±12 anos, 77% casados, 88% brancos, 84% com 1º grau incompleto, índice de massa corporal
30±5 Kg/m e cerca de 10 anos de tempo de conhecimento da doença e tratamento). Resultados o
preenchimento de dados na primeira consulta foi constatado nas seguintes freqüências: 1) dados
biossociais constavam apenas na metade dos pacientes (exceto para sexo 100% e idade 99%),
tempo de tratamento 45% e conhecimento da doença 27%; 2) hábitos de vida como alimentação
29%, fumo 23%, bebida alcoólica 5%, estresse 4%, anticoncepcional 4% e atividade física 2%; 3)
antecedentes para hipertensão arterial foram preenchidos em 36% dos prontuários e 73% destes com
história de hipertensão; 4) exames mais presentes foram fundo de olho (67%), glicemia (55%),
creatinina (47%) e urina tipo I (36%), colesterol preenchido em 23% e triglicérides em 18% com
resultados alterados; 5) a pressão arterial foi preenchida em 68% dos prontuários com média de
151±24/94±12 mm Hg; 6) tratamento farmacológico estava presente em 96% dos prontuários, as
drogas mais prescritas foram diurético (78%), inibidores adrenérgicos (44%) em monoterapia ou
associação; 7) recomendações sobre tratamento não farmacológico presentes em 57%, a maioria
para diminuir sal. No período de doze meses de avaliação a pressão arterial foi significativamente
menor do que da primeira consulta (p<0,05), porém, no máximo 33% estavam controlados.
Conclusão Verificou-se que as informações sobre características do paciente, história da doença e do
tratamento foram escassas, dificultando delineamento do perfil dos hipertensos e que apesar de
comparecerem às consultas, apenas cerca de um terço estava com pressão controlada.

Nº de Classificação: 2317
YOSHITOME, Aparecida Yoshie. Avaliação da qualidade da estrutura de instituições asilares de
uma região da cidade de São Paulo. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2000. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ADAMI, Nilce Piva
BRÊTAS, Ana Cristina Passarella
RESUMO: Este estudo de natureza descritiva teve por objetivos caracterizar as instituições asilares
que atendem a idosos localizadas na área do Núcleo Regional de Saúde-5 da cidade de São Paulo; e
avaliar a qualidade da estrutura - instalações físicas, normas técnico-administrativas e recursos
humanos - disponível nestas instituições, utilizando como indicadores de avaliação normas da
Portaria nº 810/89 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1989) e a legislação do exercício profissional da
enfermagem (BRASIL, 1986). O referencial teórico adotado é o proposto por DONABEDIAN (1980) e
o campo de estudo foi constituído por 29 instituições asilares (78,4%), cujos administradores
concordaram em participar da pesquisa. Os dados foram obtidos por meio de entrevista, com estes
gerentes, observação sistematizada da área física e instalações e análise documental de
instrumentos administrativos existentes nessas entidades. As principais conclusões foram: as
instituições asilares (IA) estudadas são de caráter privado, sendo 10 - 34,5% beneficentes ou
filantrópicas (IBF) e 19 - 65,5% com fins lucrativos (ICFL); entre as 29 IA, as 10 IBF oferecem maior
número de leitos (61,0%). Não existe cobrança de mensalidade em seis IBF (60,0%) e nas outras,
uma cobra valores acima de 14,7 salários mínimos. Em 68,4% das ICFL, a faixa situa-se entre 3,6 e
7,4 salários mínimos. Nestas entidades cerca de 80,0% das admissões são de idosos dependentes e
semi-dependentes. Os aspectos de segurança quanto a acesso e em relação às instalações
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sanitárias por idosos nem sempre são observados nas instituições estudadas. A maioria das ICFL
(68,4%) e a minoria das IBF (30,0%) ofertam dormitórios de um a quatro leitos atendendo às normas
da referida Portaria. Quanto ao aspecto organizacional, a totalidade das IBF possui estatuto e 78,9%
das ICFL possuem contrato social, e as rotinas, na maioria destas entidades, são conhecidas de
modo informal. A grande maioria das IA (96,5%) oferece assistência médica, porém em 70,0% das
IBF esta é prestada por médicos voluntários sem inserção no quadro funcional. Os oito enfermeiros
constantes deste quadro estão lotados em apenas quatro IA (17,8%) e o auxiliar de enfermagem em
21 entidades (72,4%), o profissional de nível médio presente em maior quantidade (97,1%).
Considerando-se o maior número de pessoal de enfermagem legalmente habilitado, em relação ao de
atendentes e cuidadores somente uma IBF (10,0%) e seis ICFL (31,6%) atenderam ao indicador
proposto. A figura do cuidador de idosos foi encontrada em três entidades beneficentes com número
expressivo em uma de grande porte. Face à carência de enfermeiros (86,2%), o indicador - aplicação
da sistematização da assistência de enfermagem é verificado somente em quatro IA (17,8%). Este
fato evidencia tanto um mercado de trabalho pouco atrativo por diversos fatores, quanto uma política
institucional pouco comprometida, ainda, com a qualidade da assistência de enfermagem prestada
aos idosos institucionalizados.

Nº de Classificação: 2318
MOROÓKA, Mitiko. Autocateterismo vesical intermitente técnica limpa: descrição do
procedimento realizado pelos pacientes com lesão medular. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2000. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Este estudo tem por finalidade descrever os passos para realização de autocateterismo
vesical intermitente técnica limpa em pacientes que apresentam lesão medular, cadastrados no
Projeto de Atendimento Interdisciplinar ao Paciente com Lesão Medular Traumática. Foram
entrevistados 20 homens e 2 mulheres, acima de 18 anos, de etiologia traumática, realizando
autocateterismo vesical intermitente técnica limpa há mais de um mês e moradores da região urbana
no município de Londrina-PR. A análise dos dados levantados nos mostra que estes pacientes
realizam o procedimento de maneira uniforme, com lavagem das mãos antes e depois, uso de
lubrificante, cateter uretral de plástico número 12, com limpeza após uso e reutilização do mesmo
pela maioria. O uso de luvas foi relatado somente por alguns pacientes, mesmo sendo desnecessário,
pois o procedimento não exige técnica asséptica. Este procedimento, sendo de simples execução,
permite ao paciente realizá-lo fora do domicílio, possibilitando sua independência. Os pacientes
portadores de lesão medular, logo após o trauma, muitas vezes, não encontram apoio e orientação
que lhes permitam a convivência na sociedade, levando-os a se isolarem, o que propicia a evolução
para complicações secundárias tornando a reabilitação muito complexa. Com este estudo verificamos
a necessidade da criação de um Centro de Referência ao Lesado Medular que dê a ele oportunidade
de prosseguir com sua vida normal, não obstante a nova condição física.

Nº de Classificação: 2319
GILIOLI, Maria Gertrudes. Integração docente-assistencial no processo ensino aprendizagem
dos alunos de graduação em enfermagem na ótica dos docentes (A). São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: O objeto de estudo deste trabalho é a perspectiva dos docentes do Curso de Enfermagem
da FAMEMA - Faculdade de Medicina de Marília em relação à estratégia de trabalho Integração
Docente-Assistencial (IDA) e o Processo de ensino-aprendizagem na área hospitalar. Pretende-se
conhecer qual o conceito que os docentes tem em relação a IDA suas facilidades e dificuldades
encontradas no desenvolvimento de seu trabalho e propostas e ou sugestões para mudanças. Nessa
investigação os entrevistados aprovam a IDA como estratégia e acham importante para o
aprimoramento profissional e do aluno, mas sugerem a inserção docente no serviço em formas de
projetos planejados. Colocam ainda a importância de uma política da instituição de saúde para dar
sustentação nas interrelações que permeiam ensino-serviço. O trabalho sugere e dá pistas para uma
nova pesquisa investigando qual o ponto de vista dos alunos e dos enfermeiros assistenciais.
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Importante também a reflexão se a IDA em seus pressupostos contempla a nova proposta curricular
do Curso de Enfermagem.

Nº de Classificação: 2320
LIMA, Antônio Fernandes Costa. Significado da hemodiálise para o paciente renal crônico: a
busca por uma melhor qualidade de vida (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSA GUALDA, Dulce Maria
RESUMO: Este estudo qualitativo busca compreender o significado da hemodiálise e o impacto desta
modalidade terapêutica, na qualidade de vida de pacientes do serviço de hemodiálise do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas
utilizando-se como referencial metodológico a história oral de vida. Os dados foram apresentados na
forma de narrativa e analisados a luz do referencial da trajetória da doença crônica proposta por
BURY. Nos seus relatos, vários depoentes afirmam que a hemodiálise representa um tratamento que
lhes possibilita o bem estar físico e o prolongamento da vida. No entanto, evidencia-se a existência de
vários sentimentos relacionados à irreversibilidade da doença renal e à obrigatoriedade de submissão
ao tratamento. Percebe-se que a hemodiálise passa a ter diferentes significados para cada depoente.
Cada um deles revela a sua dificuldade em lidar com as restrições, as quais afetam e influenciam a
sua qualidade de vida, com a qual articulam expectativas diversificadas em relação ao transplante
renal. Depositam suas esperanças na crença em um ser superior e na realização do transplante
renal. Para alguns dos depoentes, a vivência da doença e do tratamento propiciou uma revisão e uma
mudança na re-significação do relacionamento com os entes queridos. As narrativas nos permitem
compreender a experiência da pessoa em relação à problemática que envolve a complexidade da
hemodiálise. Além disso, mostram que a melhora da qualidade de vida destas pessoas será o
resultado da sua capacidade em responder aos eventos que forem surgindo em sua trajetória de vida.

Nº de Classificação: 2321
SODRÉ, Thelma Malagutti. Processo de trabalho na assistência ao parto em Londrina-PR (O).
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Neste estudo, investigou-se a assistência ao trabalho de parto no município de LondrinaPR, sob o recorte da decisão dos profissionais em realizar procedimentos atualmente questionados:
jejum, enema e tricotomia. Partimos da premissa de que as resistências instalam-se na concepção
que os profissionais que assistem a parturiente têm de seu objeto de trabalho. Tal concepção é
reforçada pela forma como esses procedimentos estão instituídos, apesar de se constatar, na
atualidade, um esforço generalizado para melhor qualificação e humanização dessa assistência.
Utilizamos o método histórico e dialético, através das categorias de análise Processo de Trabalho e
Necessidade. Realizamos um levantamento de informações de cinco instituições e entrevistas
individuais com dez médicos obstetras, oito enfermeiras e uma obstetriz, através de uma única
questão norteadora. As entrevistas foram interpretadas por meio da análise do discurso, extraindo-se
frases temáticas, que originaram duas categorias empíricas: Decidindo pela Mulher e Finalidade X
Necessidade. A análise das frases identificou o processo de trabalho dessa assistência, com seus
elementos constituintes. O médico é o principal agente, único com poder de decisão, mesmo nesses
procedimentos, cuja decisão também poderia ser das enfermeiras. Tal poder é reforçado pelos
instrumentos identificados – a prescrição médica, o trabalho das enfermeiras e o local de prática: o
hospital. O saber que embasa essa prática é o modelo clínico de assistência à doença que, ao tomar
como objeto de trabalho um corpo reduzido à possibilidade sempre presente de intercorrências,
justifica a realização de intervenções não-individualizadas. A finalidade desse trabalho, por sua vez,
dirige-se mais para atender as necessidades dos agentes do que às do seu objeto (parturiente).
Contudo, na sua concretização, as justificativas desprovidas de fundamentação científica para a
realização desses procedimentos desvelam a fragilidade e a principal contradição desse processo de
trabalho e, ao mesmo tempo, a razão para sua superação.

Nº de Classificação: 2322
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TAVARES, Beatriz Barco. Expectativa de primíparas de São José do Rio Preto quanto ao tipo de
parto e conhecimento da indicação da cesárea. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BONADIO, Isabel Cristina
RESUMO: Este é um estudo de natureza descritiva exploratória, que teve o objetivo de verificar as
indicações de cesáreas entre primíparas assistidas em São José do Rio Preto, assim como suas
expectativas quanto ao parto que teriam; identificar os motivos da internação hospitalar para o parto e
os procedimentos realizados no período pré-parto da internação. A população foi constituída de
primíparas que residiam na área urbana de São José do Rio Preto, que deram a luz por cesárea no
período compreendido entre janeiro e junho de 1998. A coleta de dados foi realizada em duas etapas;
a primeira etapa ocorreu na DIR XXII através da obtenção de dados das Declarações de Nascidos
Vivos selecionadas entre as primíparas e a segunda, em entrevista com a primípara em sua
residência. Os dados obtidos foram analisados segundo índices absolutos e percentuais e são
apresentados em tabelas, figuras e na forma descritiva. Os resultados mostram que as características
das primíparas foram as seguintes: 60,5% situavam-se na faixa etária dos 18 aos 27 anos; 53,5%
tinham o grau de escolaridade entre o ensino médio (2º grau completo) e superior; 59,1% possuíam
renda familiar de mais de 5 salários mínimos; 100% das primíparas realizaram o pré-natal e foram
atendidas por médico; 50,7% tinham a expectativa de realizar o parto normal. O motivo da internação
para o parto, de 36,7% das primíparas, foi porque o médico marcou. No período de internação que
antecedeu a cesárea, os procedimentos mais realizados nas primíparas foram: avaliação dos sinais
vitais em 88,7%, tricotomia em 78,8%, ausculta do batimento cardíaco fetal em 70,4%, toque vaginal
em 39,4%, banho de aspersão em 23,9%. Entre os motivos para a cesárea 57,8% foram cesárea
programada, sendo que 39,5% das primíparas realizaram a cesárea a pedido, 18,3% porque o
médico marcou. Os resultados deste estudo são semelhantes aos que vêm sendo comentados,
analisados e discutidos acerca da assistência obstétrica no Brasil, com abusivo índice de cesáreas,
exigindo que se tenha uma atitude ampla para transformação desta prática, com planos e propostas
de mudanças embasadas e alicerçadas em pesquisas.

Nº de Classificação: 2323
CADAH, Lilian. Avaliação da qualidade da assistência de enfermagem sob a ótica da satisfação
dos pacientes. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Ivanow
RESUMO: Este estudo, realizado com pacientes de uma instituição hospitalar particular na baixada
santista, objetivou verificar a avaliação da assistência de enfermagem sob a ótica do paciente e
identificar os fatores que são considerados nesta avaliação. Os dados foram coletados junto a
dezesseis pacientes internados nas unidades de clínica médico-cirúrgica. Os relatos, obtidos por meio
de entrevistas semi-estruturadas, foram categorizados, de acordo com a análise de conteúdo,
preconizada por Bardin, numa perspectiva qualitativa. Os resultados mostraram que os pacientes
avaliam a assistência de enfermagem segundo um conjunto de conceitos articulados que
denominamos de: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, COMPETÊNCIA TÉCNICA e ATRIBUTOS
DA ESTRUTURA. Estas categorias são determinadas pelas experiências anteriores, pela
preocupação com as conseqüências dessa avaliação e pela percepção da assistência executada em
âmbito multidisciplinar e constituem a CARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO ou INSATISFAÇÃO dos
pacientes.

Nº de Classificação: 2324
TASE, Terezinha Hideco. Caracterização das mulheres atendidas em um hospital-escola
referência para gestação de alto risco. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BONADIO, Isabel Cristina
RESUMO: Estudo realizado com o intuito de caracterizar a população de mulheres atendidas na
Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC), referência para
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gestação de alto risco. Os objetivos foram: caracterizar as mulheres quanto à idade, escolaridade,
raça/etnia, procedência e cuidado pré-natal; verificar as intercorrências durante a gestação e as
condições clínicas e obstétricas no período de internação; verificar a morbidade dos recém-nascidos.
Utilizou-se o método quantitativo, descritivo e exploratório. A amostra constituiu-se de 392 mulheres e
400 recém-nascidos, os dados foram coletados em março e abril de 1999, utilizando-se dois tipos de
Formulários, um para coleta de dados do prontuário da mulher e do recém-nascido e outro para
entrevista, analisados de acordo com a freqüência absoluta e porcentual e apresentados na forma de
tabelas, quadros e figuras. A amostra caracterizou-se por semelhança de mulheres brancas, pardas e
negras; a maioria na faixa etária de 20 a 35 anos; 56,12% freqüentaram pelo menos o ensino
fundamental; 64,54% referiram mais de uma gestação; 67,61% residiam na cidade de São Paulo,
predominantemente na região sul; 93,62% freqüentaram algum tipo de assistência pré-natal, sendo
63,26% no HC e 32,91% apresentaram intercorrência durante a gestação. Foram internadas em
trabalho de parto 67,09%; 16,84% haviam procurado outras instituições anteriormente à internação;
27,96% foram internadas com o concepto vivo, 8,16% em sofrimento e 2,04% com óbito fetal; 74,75%
apresentaram patologias isoladas ou associadas, sendo as mais freqüentes as síndromes
hipertensivas, cardiopatia, rotura das membranas amnióticas e diabetes mellitus gestacional. O parto
foi cesárea em 53,06%, cuja principal indicação foi alteração da vitalidade fetal seguida da
iteratividade. Quanto aos recém-nascidos, 93,75% nasceram vivos, 3,50% mortos e 2,75% morreram
no período neonatal precoce, em decorrência de malformações congênitas; 18,11% nasceram
prematuros; 20,47% tiveram Índice de Apgar menor ou igual a 7 no primeiro minuto de vida e 6,48%
permaneceram deprimidos no quinto minuto; 89,29% tiveram algum tipo de afecção, sendo a icterícia
neonatal fisiológica a mais prevalentes, seguida das asfixias e das malformações congênitas.

Nº de Classificação: 2325
CARVALHO, Ana Beatriz Braga de. Trajetória profissional dos egressos do curso de auxiliar de
enfermagem de um hospital escola (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: O objetivo do presente estudo foi identificar a demanda de egressos do curso de auxiliares
de enfermagem do Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da Saúde – Instituto do
Coração – F.E.J. ZERBINI ( CeFACS) que compõem o quadro de pessoal dos Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, bem como caracterizar a trajetória destes
profissionais formados no período de 1988 a 1998. A amostra estudada foi constituída de 132
auxiliares de enfermagem que trabalham no Instituto do Coração do HCFMUSP e o instrumento
adotado para coleta de dados foi um questionário , com três questões fechadas e uma aberta . Os
resultados do estudo realizado com os auxiliares de enfermagem egressos do curso auxiliares de
enfermagem do CeFACS, conduziram às conclusões: 51.9% dos egressos trabalharam no Complexo
HCFMUSP e 33.8% ainda trabalham na Instituição. A unidade hospitalar que absorveu a maior
demanda de egressos do curso foi o Instituto do Coração da FMUSP. Os resultados indicaram que:
77% são do sexo feminino, 70% na faixa etária entre 19 e 40 anos, 55% da raça branca , 48.5 %
naturais da cidade de São Paulo, 38% casados e 35% solteiros. A trajetória profissional pode ser
assim descrita: 30% concluíram o segundo grau, 36% fizeram curso de atualização e reciclagem e
21% participaram de programa de treinamento; 12% completaram a formação para técnico de
enfermagem, 8% concluíram a graduação em enfermagem. Verificou-se que 95.9% dos egressos
exercem atualmente a função de auxiliares de enfermagem, 2.1% são enfermeiros e 2.1% mantêmse na função anterior ao curso . A área de atuação dos egressos se concentram nas unidades de
internação 38% , nas unidades de terapia intensiva 24.7% e na unidade de emergência 11.3%.
Quanto a percepção dos egressos sobre a contribuição do curso para a sua trajetória profissional,
apontaram a prevalência na aquisição de conhecimentos técnicos científicos, seguida de segurança
profissional, realização pessoal , profissional e financeira.

Nº de Classificação: 2326
RONCARATTI, Eloísa. Consulta de enfermagem: avaliação da orientação para exame de
colonoscopia segundo a percepção do cliente e da enfermeira. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
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RESUMO: Esta pesquisa foi realizada a partir da orientação para exames de colonoscopia em um
Instituto privado situado no município de São Paulo que atende, ambulatoriamente, clientes com
doenças gastrointestinais. Os objetivos do estudo foram conhecer como o cliente avalia a orientação
recebida durante a Consulta de Enfermagem para o exame de colonoscopia e avaliar as condições
do preparo físico para o exame segundo indicadores pré estabelecidos. Teve como finalidade buscar
informações para adequar, as orientações que são fornecidas durante a Consulta de Enfermagem, às
necessidades bio-psicossociais assegurando um preparo adequado do cliente. Como população do
estudo foram considerados os clientes que se submeteram ao exame de investigação diagnóstica Colonoscopia - e passaram em Consulta de Enfermagem no momento da marcação do exame. A
amostra contou com 80 clientes adultos, independentes para o auto cuidado e que aceitaram
participar da pesquisa. O método adotado foi o estudo descritivo exploratório. Os dados foram obtidos
através de um questionário respondido pelo cliente e um formulário preenchido pelo pesquisador. Os
dados sofreram análise quantitativa com resultados em números absolutos e percentuais e a análise
qualitativa deu-se pelo resgate do conteúdo das falas dos sujeitos participantes do estudo. A análise
quanti-qualitativa permitiu concluir que: o percentual mais alto de clientes atendidos encontram-se na
faixa etária de 56 a 65 anos; com prevalência de profissionais liberais; há prevalência de clientes do
sexo feminino; o sintoma "dores" é a indicação mais freqüente para o exame; 92% dos clientes
consideraram ter suas expectativas atendidas; o conteúdo da orientação bem como a linguagem
adotada, o tempo de duração e o ambiente onde ocorre a Consulta de Enfermagem foram
considerados adequados por mais de 80% da população do estudo; a orientação referente ao preparo
físico para o exame foi constatado como adequado em 92,5%; o preparo colônico foi considerado
"excelente" em 73,75% dos clientes; os clientes referiram sentimentos de medo, ansiedade, angústia
e nervosismo; os clientes utilizaram o espaço via telefone para esclarecimento de dúvidas e
diminuição da ansiedade; os clientes consideraram como muito importante, a possibilidade de um
espaço de expressão.

Nº de Classificação: 2327
CRISTOVÃO, Maria Fernanda. Obesidade e hipertensão arterial sistêmica em mulheres: (estudo
na área de abrangência da Unidade de Saúde - Jd. Guaraicá). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: Concomitante às mudanças econômicas, sociais e demográficas, têm ocorrido
transformações no perfil de morbimortalidade do Brasil. Nesse contexto de transição epidemiológica,
as doenças crônicas representam importante problema de saúde, e as doenças cardiovasculares a
principal causa de morte. A prevalência da doença cardiovascular está significativamente relacionada
à presença de hipertensão e obesidade, e esta constitui um importante fator de risco para a
ocorrência de hipertensão, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares e
algumas formas de câncer. No Brasil, a proporção de mulheres com excesso de peso aumentou de
26 para 38% em 15 anos, com maior prevalência entre as de baixa renda. Assim, o objetivo deste
estudo foi determinar a prevalência de obesidade e hipertensão e identificar os fatores a elas
associados. Foi realizado um estudo transversal, de base populacional, em uma amostra
representativa de 300 mulheres (20 a 59 anos de idade), residentes na área de abrangência da
Unidade de Saúde Jardim Guairacá, localizada na zona leste da cidade de São Paulo. Os dados
foram coletados através de entrevistas domiciliares realizadas por estudantes de enfermagem
previamente treinadas. O peso corporal foi verificado em balança digital com a mulher descalça,
vestindo roupas leves, e a altura foi medida com trena de aço flexível. Foram verificadas também as
medidas da circunferência da cintura e do quadril. A obesidade foi definida pelo índice de massa
corporal (IMC) ³ 27,3kg/m², e os outros indicadores de obesidade foram circunferência da cintura ³
0,80m e razão cintura/quadril ³ 0,85m. A medida da pressão sangüínea foi verificada duas vezes
com a utilização de esfigmomanometros aneróides, com duas medidas de bolsas de manguito, de
acordo com a circunferência do braço. A hipertensão foi definida como a média da pressão arterial
sistólica ³ 14mmHg e diastólica ³ 90mmHg, e/ou uso de medicação anti-hipertensiva. A análise
multivariada foi processada para identificar as variáveis que melhor se associaram tanto à obesidade
quanto à hipertensão. A prevalência de obesidade foi de 36,2% (IMC ³ 27,3kg/m²), 57,4%
apresentaram circunferência da cintura ³ 0,80m e 28,2% razão cintura/quadril ³ 0,85. As variáveis que
se associaram com a obesidade (BMI ³ 27,3kg/m²) na análise bivariada foram idade, situação marital,
paridade, escolaridade da mulher, forma de inserção no mercado de trabalho, condição de moradia,
menopausa, tabagismo, atividade física, circunferência da cintura e razão cintura/quadril. Após a
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análise de regressão logística, as variáveis que se mantiveram associadas com a obesidade foram
condição de moradia, menopausa, tabagismo, atividade física e razão cintura/quadril. A prevalência
da hipertensão foi de 23,3%. As variáveis a ela associadas na análise bivariada foram idade,
procedência, paridade, escolaridade da mulher, menopausa e todos os indicadores antropométricos
de obesidade. Após o controle das variáveis de confusão, as variáveis que se mantiveram
associadas foram idade, circunferência da cintura e razão cintura/quadril. Este estudo confirmou a
elevada prevalência de obesidade e hipertensão entre as mulheres do Jardim Guairacá. Os
profissionais dos serviços de saúde, incluindo enfermeiros, devem estar atentos para a avaliação do
estado nutricional utilizando, também, a medida da circunferência da cintura e a razão cintura/quadril
na identificação dos grupos de risco para obesidade e hipertensão, bem como para a correta
verificação da pressão arterial.

Nº de Classificação: 2328
GENNARI, Terezinha Dalossi. Gravidade do trauma analisada por meio de diagnósticos clínicos
e de necropsia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 138 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KOIZUMI, Maria Sumie
RESUMO: Índices de gravidade têm sido utilizados freqüentemente na literatura para comparar
resultados e avaliar objetivamente a assistência proporcionada a populações traumatizadas. O "Injury
Severity Score (ISS)", calculado por meio dos escores da "Abbreviated Injury Scale (AIS)" constitui-se
no índice mais usado para determinar a gravidade do trauma do ponto de vista anatômico. Para
representar esta gravidade, o ISS foi incluído, além de outros índices, no modelo preditivo do
"Trauma and Injury Severity Score (TRISS)", método matemático para calcular a probabilidade de
sobrevida (Ps) de pacientes de trauma, mais usado na literatura para comparação de resultados.
Escores ISS são calculados com base nas lesões anatômicas e para tanto a integralidade das
informações usadas para a obtenção destes escores é de importância crítica. Este estudo analisa a
gravidade do trauma por meio de índices, baseando-se em duas fontes de dados ou seja o
prontuário do paciente e o laudo de necropsia. Foram estudados, retrospectivamente, 222 pacientes
de trauma internados no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo no ano de 1998 e que morreram durante a hospitalização. As causas
externas predominantes foram os acidentes de transporte (47,30% ) e as agressões (31,98%).
Trauma do tipo contuso (64,86%) e penetrante (30,18%) foram os mais comuns. A média da idade foi
de 35,22 anos e o sexo masculino foi predominante (82,88%). O total de 67,57% dos pacientes
chegaram ao hospital de estudo vindos da cena do evento e 28,83% de outros hospitais. Unidades de
suporte básico de vida (UR) foram os meios mais utilizados para o transporte daqueles provenientes
do cenário (41,33%). As médias do tempo pré-hospitalar em minutos dos pacientes transportados por
UR, USA e Águia foram 43, 49 e 66, respectivamente. Do total de pacientes, 64,41% morreram nas
primeiras 24 horas após a entrada. Para os 222 pacientes, foram registradas no prontuário 1.079
lesões de escore AIS1 a 6 (média de 4,86 por paciente) e no laudo de necropsia 1.445 lesões (média
de 6,50 por paciente). O número de lesões da necropsia foi 25,33% maior que o prontuário. Em 30
pacientes (13,51%), o número de lesões verificadas nas duas fontes de dados foi igual; em 64
(28,83%) o número de lesões da necropsia foi menor e em 128 (57,66%), o número de lesões da
necropsia foi maior que o prontuário. A superioridade da necropsia na identificação de um maior
número de lesões nos pacientes que morreram em até 24 horas foi expressiva. A média do ISS
calculado com dados clínicos (ISSc) foi 20,60 e do ISS calculado com achados da necropsia (ISSn)
foi 27,87. Em 126 pacientes (56,76%) o ISSn foi maior que o ISSc; o ISSn foi menor que o ISSc em
69 (31,08%) e, em 27 (12,16%) o ISSc foi igual ao ISSn. A média do ISS calculado com dados
clínicos e dados da necropsia (ISSt) foi 33,07, superior a média do ISSc e do ISSn. A média da
probabilidade de sobrevida estimada pelo TRISS e calculada com o ISSc (Psc) foi 0,22 e aquela
calculada com o ISSn (Psn) foi 0,14. O mesmo número de mortes inesperadas (10) foi identificado
quando da utilização do ISSc, do ISSn e do ISSt no modelo do TRISS. Tendo em vista as diferenças
constatadas concluiu-se que as duas fontes de dados utilizadas neste estudo não são equivalentes e,
portanto, recomenda-se que as lesões do prontuário sejam suplementadas às da necropsia para o
cálculo da gravidade do trauma quando o objetivo é a comparação de resultados.

Nº de Classificação: 2329
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PAVANI, Leda Maria Doccosse. Análise do dimensionamento de pessoal de enfermagem na
unidade de pós-operatório de cirurgia cardíaca em um hospital universitário especializado em
cardiologia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: O dimensionamento do pessoal de enfermagem, principalmente em terapias intensivas
especializadas, devido a complexidade das variáveis intervenientes, é de fundamental importância no
gerenciamento dos serviços de enfermagem. O presente estudo teve como objetivos analisar, projetar
e comparar o dimensionamento de pessoal de enfermagem nas unidades de recuperação pós –
operatória de cirurgia cardíaca, em um hospital universitário especializado em cardiologia. O quadro
de pessoal de enfermagem foi analisado, levando-se em conta o perfil da equipe de enfermagem; a
complexidade assistencial dos pacientes, o percentual de ausências previstas e não previstas dessa
equipe e as horas de assistência de enfermagem preconizadas pela Resolução COFEN nº 189/96 e
Portaria do Ministério da Saúde nº 3.432/98. As comparações efetuadas demonstraram que o quadro
de pessoal de enfermagem, nessas unidades, frente à complexidade dos pacientes, necessita de
ajustes para manter a qualidade da proposta assistencial da instituição, bem como, a saúde das
pessoas que compõem a equipe de enfermagem.

Nº de Classificação: 2330
PALAZZO, Soraya. Análise dos procedimentos e recursos de proteção utilizados nas posições
cirúrgicas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GATTO, Maria Alice Fortes
RESUMO: O estudo teve como objetivos: identificar a freqüência dos tipos de posições cirúrgicas
adotadas num centro cirúrgico (CC) geral, identificar os recursos de proteção utilizados nas diferentes
posições cirúrgicas e descrever os procedimentos nas posições cirúrgicas encontradas. Foi realizado
em um CC geral com 10 salas de operações e 6 leitos de recuperação anestésica, localizado em um
hospital particular no município de São Paulo, com 146 leitos. Os dados foram colhidos pela autora
que acompanhou 325 pacientes no local de estudo no período de abril de 1999. Os instrumentos
elaborados tiveram por finalidade direcionar a observação da assistência prestada durante o
intraoperatório no momento do posicionamento cirúrgico do paciente e especificar os recursos de
proteção utilizados durante o procedimento. No período estudado foram especificadas 9 posições
cirúrgicas: dorsal, litotomia, Trendelenburg reverso, Fowler modificada, ventral, Kraske ou canivete,
lateral ( tórax), lateral ( rim), mesa de ortopedia. A posição dorsal foi a posição mais freqüente (
75,1%) e empregada nas diferentes especialidades cirúrgicas. Com relação aos recursos de proteção
utilizados nas diferentes posições cirúrgicas observa-se o uso dos seguintes recursos: colchonete da
mesa cirúrgica, travesseiros, matelassês de membros superiores ( MMSS) e membros inferiores (
MMII), colchão caixa de ovos, espumas protetoras, rodilhas, almofada de silicone, cintas fixadoras de
MMSS, de MMII e tronco e manta térmica. Estes materiais foram classificados em recursos de
fixação, proteção e exposição ao ato anestésico cirúrgico. O trabalho buscou oferecer subsídios para
outros estudos relacionados ao posicionamento cirúrgico e contribuir para a melhoria da assistência
de enfermagem no intraoperatório, visando melhorar a qualidade do atendimento ao paciente
cirúrgico.

Nº de Classificação: 2331
WHITAKER, Iveth Yamagucchi. Gravidade do trauma e probabilidade de sobrevida em pacientes
internados. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KOIZUMI, Marie Sumie
RESUMO: Estudos de morbidade por causas externas são escassos em virtude da dificuldade de
obtenção de dados para sua realização. Ainda mais escassos são aqueles que examinam a
gravidade do trauma com vistas a determinar sua magnitude e repercussão na assistência aos que
sofreram os agravos. O estudo apresenta a análise descritiva retrospectiva sobre a morbi-mortalidade
hospitalar por causas externas com o uso de medidas objetivas da gravidade do trauma e
probabilidade de sobrevida. Os índices utilizados para mensurar a gravidade do trauma foram o
sistema "Abbreviated Injury Scale" (AIS) /"Injury Severity Score" (ISS) e o "Revised Trauma
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Score"(RTS). Para calcular a probabilidade de sobrevida (Ps), usou-se o "Trauma and Injury Severity
Score" (TRISS). A população do estudo foi constituída por 1.781 pacientes de causas externas
internados no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo no ano de 1998. Do total de pacientes, 30,15% foram internados em decorrência de
acidente de transporte, 24,32% por agressões e 17,24% por quedas. A população foi constituída,
predominantemente, por pacientes do sexo masculino e jovens entre 15 e 39 anos. Entre os
pacientes, 43,34% foram provenientes da cena do evento e 39,08% transferidos de outros hospitais.
O atendimento pré-hospitalar foi realizado em tempo médio de 49 minutos a maioria daqueles que
vieram diretos da cena do evento. A mortalidade hospitalar foi 12,63%, e nas primeiras 24 horas
morreram 64,01%. A maioria das causas externas foi classificada em trauma contuso (61,42%),
seguido de penetrante (23,24%). A gravidade da lesão possível para 1.542 (86,58%) pacientes de
acordo com o Manual AIS resultou em 4.918 lesões decorrentes, predominantemente, de trauma
contuso (75,79%), mais freqüentes na região da cabeça (28,12%) seguida da face (22,00%). A média
de lesões por paciente foi 3,19. Em relação à gravidade, verificou-se que lesões leves (AIS1) foram
freqüentes na face (45,03) e as lesões sérias (AIS 3), graves (AIS4) e críticas (AIS5) foram mais
freqüentes na região da cabeça, 43,21%, 75,00% e 69,82%, respectivamente. A gravidade do trauma
(ISS) com base na gravidade das lesões (AIS), foi calculada para 1.527 (99,02%) pacientes. A
maioria (65,75%) foi classificada com escores ISS<16. No grupo de sobreviventes, predominaram os
escores ISS>16 (76,32%) e, no grupo de óbitos, os escores ISS>16 (96,40%), indicativos de trauma
importante. A média do ISS em trauma contuso foi 13,08 e em penetrante, 11,97. A gravidade do
trauma na fase pré-hospitalar verificada por meio do RTS–triagem foi possível para 228 (49,14%)
pacientes. Entre os sobreviventes, 94,93% obtiveram escore 12, indicativo de condição fisiológica
inalterada e 93,75% dos óbitos obtiveram escore zero, ausência de resposta fisiológica. O TRISS
calculado para uma amostra de 241 pacientes, revelou dez casos de morte inesperada pela
metodologia PRE. Além disso, os valores da estatística "Z" e "W" tanto para trauma contuso quanto
penetrante, indicaram que os resultados da amostra foram diferentes em relação à população do
"Major Trauma Outcome Study". Ajustados os coeficientes do TRISS para a amostra deste estudo,
observou-se por meio do método PRE que em trauma contuso, ocorreram cinco mortes inesperadas
e uma sobrevida inesperada. Em trauma penetrante, ocorreu uma morte inesperada e não houve
casos de sobrevidas inesperadas. Espera-se que este estudo ofereça subsídios para ações
preventivas e melhoria da qualidade da assistência aos pacientes hospitalizados em decorrência das
causas externas.

Nº de Classificação: 2332
SALDAÑA ORTEGA, Luisa Dolores. Reprodução social, trabalho materno e nutrição infantil:
(estudo na área de abrangência do Hospital Universitário - Universidade de São Paulo). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Ida Maria Vianna de
RESUMO: Enquanto sub-projeto de uma investigação mais ampla, este estudo tomou como objeto a
relação do estado nutricional de crianças < 7 anos com as formas de reprodução social de suas
famílias - formas de trabalhar e de viver, intermediadas pela inserção materna no trabalho
remunerado - nos diferentes grupos/estratos sociais homogêneos da população residente na área de
abrangência do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Através de amostragem casualestratificada-proporcional, foram selecionadas 349 famílias, 80 delas com crianças menores de 7
anos, representando um total de 108 crianças. A partir de um modelo teórico hierarquizado, centrado
na categoria da Reprodução Social foram compostos os perfis de reprodução social - utilizando-se de
uma base teórico-metodológica-operacional que pré-definiu três grupos sociais homogêneos (GSH's)
- e dimensionadas as atividades produtivas maternas (trabalho qualificado e não qualificado). Através
de diagnóstico antropométrico no momento da entrevista, obteve-se as variáveis peso (P), altura (A) e
idade (I) e classificou-se o estado nutricional das crianças segundo critérios de Sawaya, que utiliza os
níveis de corte para Z score propostos por Frisancho: desnutrição crônica (A/I < -1,645 e P/A < 1,645), desnutrição aguda ( A/I ³ -1,645, P/A < -1,645), desnutrição pregressa (A/I < -1,645, P/A ³ 1,645 a £ +1,645), eutrofia (A/I ³ -1,645, P/A ³ -1,645 a £ +1,645), sobrepeso com desnutrição
pregressa (A/I < -1,645, P/A > +1,645) e sobrepeso (A/I ³ -1,645, P/A >+1,645). Os resultados,
evidenciaram que 84,3% da amostra estudada de crianças foi constituída por famílias com formas de
reprodução social desqualificadas: 48,2% componentes do GSH2, que pareceram lutar pela sua
integração na vida social, enfrentando a exclusão social relativa às suas formas de viver ou de
trabalhar e, 36,1% do GSH3, que ao apresentarem as mais precárias formas de reprodução, tanto no
momento da produção como de consumo, se evidenciaram como as mais profundamente excluídas
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da integração social. Os 15,7% de famílias que compuseram o GSH1 preencheram os atributos para
inserção qualificada na produção se mostrando protegidas da precarização no trabalho, com um
padrão diferenciado de consumo e de representação coletiva e com possibilidade de uso do espaço
geo-social. As formas de trabalhar maternas acompanharam este padrão de reprodução social
podendo ser consideradas como um indicador potencial de como as famílias se inseriram no
processo produtivo: verificou-se que do total de 56,5% de mães inseridas no trabalho remunerado
(maior porcentagem nos GSH2 e GSH3), 54,1% apresentaram formas de trabalho não qualificado,
sendo quase a totalidade agregadas no GSH3, conformando um grupo de inseridas nos serviços
domésticos (66,6%, P<0,05), no trabalho informal, onde 90,9% não usufruíam de benefícios do
trabalho e 61,1% não possuíam carteira profissional assinada, além de apresentar uma renda mensal
£ 3 SM (P<0,05). Os resultados também reiteraram a associação entre desnutrição e exclusão social
(P<0,05), pois no GSH3, grupo onde se concentraram a maioria das características de exclusão
social, refletidas na relação trabalho/vida das famílias que o compuseram, verificou-se a maior
ocorrência de desnutrição (17,9%) e apenas 3,6% de sobrepeso, enquanto no GSH1, não foram
encontradas crianças desnutridas, sendo 88,5% eutróficas e 11,5% com sobrepeso. O GSH2
permaneceu como grupo intermediário, apresentando 7,4% de desnutridos, 83,3% de eutróficos e
9,3% de crianças com sobrepeso. A partir desses resultados, pode-se inferir que a relação da
nutrição infantil com o trabalho materno inserido está implícita na articulação destes indicadores nos
diferentes grupos/estratos sociais, que se distinguem pelas suas formas de trabalho/vida a nível
familiar, em um dado espaço geo-político-social, os seus diferentes perfis de reprodução social
determinando diferentes perfis de fortalecimento ou desgaste em suas crianças. Entretanto, dada a
limitação do delineamento metodológico do presente estudo, novas investigações com base
populacional e amostra eqüiprobabilística são necessárias para a comprovar empiricamente essa
relação.

Nº de Classificação: 2333
LASEVICIUS, Cristina de Araujo. Autonomia do paciente: o vivencial do aluno de graduação em
enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Este estudo teve como objetivo desvelar a vivência dos alunos de graduação em
enfermagem, em situações que envolvem a autonomia do paciente. Optou-se por realizar uma
pesquisa qualitativa, na vertente fenomenológica, segundo a modalidade "estrutura do fenômeno
situado". Foram entrevistados oito alunos do quarto ano de graduação, que responderam à seguinte
questão norteadora: "Conte-me uma situação relacionada à autonomia do paciente, vivida por você,
durante algum estágio curricular". Cada discurso foi analisado individualmente, sendo realizada a
análise ideográfica, que gerou os seguintes temas: "Caracterizando a autonomia do paciente",
"Convivendo com os sentimentos gerados em situações que envolvem a autonomia do paciente",
"Buscando subsídios para nortear suas ações", "Intervindo e avaliando os resultados" e "Identificando
o papel do profissional de saúde frente à autonomia do paciente". Pela análise nomotética, buscou-se
as convergências e divergências das unidades de significado, em direção à estrutura geral do
fenômeno. As proposições que emergiram, revelam que, para o aluno, o significado de autonomia
apresenta ambigüidade, mas é fundamental, identificar-se com o ser paciente, reconhecê-lo como um
sujeito dotado de vontade própria - que deve tomar decisões de forma esclarecida, assumindo as
responsabilidades decorrentes - compreendê-lo como um "fim" e não um "meio" no processo de
cuidar/tratar e atuar como um agente de mudanças.

Nº de Classificação: 2334
RIBEIRO, Maria Celeste Soares. Trabalho do enfermeiro na vigilância sanitária: a necessidade de
incorporar a consciência ecológica para reordenar a prática (O). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 186 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BERTOLOZZI, Maria Rita
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo geral caracterizar os processos de trabalho de
enfermeiros da vigilância sanitária, identificando como se processam em relação à questão ambiental.
Para tanto, foram entrevistadas enfermeiras que trabalhavam nas equipes de vigilância sanitária da
Direção Regional de Saúde I – DIR I (capital), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.
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Partiu-se do entendimento de que a saúde-doença é determinada socialmente e a abordagem das
questões ambientais foi fundamentada no eco-socialismo/marxismo. Verificou-se a preponderância do
processo de trabalho gerencial, instituído no âmbito dos serviços de saúde, orientado sobretudo pelo
enfoque de risco, ou seja, na eliminação dos riscos presentes nestes serviços. O trabalho se
organiza, principalmente, em função da competência técnica de cada categoria profissional e é do
cotidiano que emerge o conhecimento necessário para a prática. Este saber é fundamentado nos
princípios legislativos e se operacionaliza como normativo. As ações em geral se conformam na
fiscalização, e a punição é o instrumento para a normalização da ordem. Orientadas pela trama
causal da multicausalidade do processo saúde-doença, as enfermeiras prevalentemente concebem o
meio ambiente como um fator constitutivo dessa rede e a "consciência ecológica" não permeia a sua
prática cotidiana. Conclui-se sobre a necessidade de inserção do conteúdo relativo à vigilância
sanitária na formação das enfermeiras, assim como sobre a incorporação da dimensão ambiental nos
processos de trabalho da enfermagem, de forma a desenvolver e fortalecer o agir crítico no cotidiano
rumo à consciência ecológica.

Nº de Classificação: 2335
DECESARO, Maria das Neves. Ocorrências iatrogênicas em Unidade de Terapia Intensiva:
queda de pacientes durante o tempo de internação. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2000. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: O presente estudo buscou explorar e descrever a magnitude das ocorrências iatrogênicas
relacionadas com a queda de pacientes durante o período de internação em UTI, sendo utilizada a
Técnica do Incidente Crítico (TIC) como norteadora dos procedimentos metodológicos. A população
foi constituída por profissionais de enfermagem que atuavam nas UTIs de adulto, nas cidades de
Londrina e Maringá, Paraná. O total de 90 relatos obtidos, após análise e categorização, levou aos
resultados seguintes. Na categoria de situações, quadros de alteração do nível de consciência
(50,0%), tentativa do paciente de levantar-se sem auxílio (16,7%) e atendimento de necessidades
humanas básicas (14,4%) foram as mais encontradas. Quanto aos comportamentos negativos as três
categorias mais freqüentes incluíram deixar o paciente só, sem vigilância (38,6%), não realizar
restrição mecânica (16,4%) e manter grades da cama abaixadas (16,4%). Como conseqüências
imediatas para o paciente, as categorias com maior percentual foram de traumas teciduais de
diferentes intensidades (35,5%), seguidos da retirada não programada, e da desconexão de artefatos
terapêuticos diversos (26,7% e 15,6% respectivamente). A queda do leito foi predominante em 67,8%
das situações. Nas intervenções diagnósticas e terapêuticas decorrentes da queda, o exame físico
geral foi o mais realizado (70,0%), seguido pelos exames complementares (24,4%). As ocorrências
de queda foram comunicadas ao enfermeiro e ao médico da unidade em 58,5% das situações,
enquanto que a família, o enfermeiro e o médico foram informados em apenas 11,8% delas. Com
relação às conseqüências para o funcionário de enfermagem, verificou-se que a advertência verbal
e/ou escrita foi predominante (77,8%); constataram-se também traumas físicos e emocionais. Das
manifestações afetivas relatadas pelos profissionais em decorrência da queda do paciente, verificouse o descontrole emocional imediato (48,6%), os sentimentos pessoais negativos (31,5%) e a
preocupação com as conseqüências da queda (19,9%). Os resultados obtidos vêm ressaltar a
importância de medidas preventivas para tais eventos, tanto na capacitação e treinamento dos
profissionais como na adequação da infra-estrutura da unidade, com vistas a uma assistência de
enfermagem com qualidade.

Nº de Classificação: 2336
NUNES, Berenice. Tradução para o português e validação de um instrumento de medida de
gravidade na UTI: TISS-28 Therapeutic Intervention Scoring System. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: Este estudo teve como objetivos traduzir para o português e avaliar a confiabilidade do
Therapeutic Intervention Scoring System de 28 itens (TISS-28), sistema de classificação da gravidade
do doente grave, medida pelas intervenções terapêuticas realizadas. A finalidade principal do
instrumento, atualmente, é dimensionar a carga trabalho de enfermagem em UTI . O estudo foi
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delimitado na análise da confiabilidade do instrumento , medida pela repetibilidade entre dois
observadores e da consistência interna dos itens das categorias que compõem o instrumento. O
TISS-28 é um instrumento que contém sete áreas temáticas ou categorias que reúnem intervenções
pontuadas de acordo com as intervenções realizadas frente às condições clínicas do paciente
avaliado. Após o processo de tradução para a língua portuguesa e adaptação do texto traduzido, foi
realizada sua aplicação em 200 pacientes adultos, internados em UTIs diversas, a fim de se avaliar a
consistência interna do instrumento. A coleta de dados para análise da repetibilidade entre dois
observadores foi realizada pela pesquisadora e por uma segunda enfermeira com os 38 pacientes
iniciais da amostragem. Os resultados da análise feita por meio do teste de Kappa para a
mensuração da repetibilidade, demonstraram uma concordância média entre os avaliadores de
92,59% e Kappa médio de 0,80. A análise comprovou a necessidade de revisão técnica dos itens A3,
medicação única, e C4, cateter arterial periférico que alcançaram Kappa médio de 0,47 e 0,28,
respectivamente. A análise de consistência interna dos itens, por meio do coeficiente Alpha de
Cronbach revelou que o TISS-28 apresenta 28 medidas independentes que não comportam
consolidação ou redução. Apesar disso, os resultados são indicativos de que o TISS-28 pode ser
aplicado em nosso meio com alto índice de concordância, devendo ser, acompanhado de um manual
de definições operacionais.

Nº de Classificação: 2337
MALVESTIO, Marisa Aparecida Amaro. Suporte avançado à vida: análise da eficácia do
atendimento a vítimas de acidentes de trânsito em vias expressas. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Márcia Cardoso de
RESUMO: O cuidado às vítimas de trauma deve começar antes mesmo da chegada ao hospital. O
Atendimento Pré Hospitalar (APH), com suas modalidades, suporte básico de vida e suporte
avançado de vida (SAV), é uma forte medida no combate ao agravamento e o surgimento de novas
lesões ou seqüelas. Para as vítimas de acidentes de trânsito em vias expressas, inúmeros fatores
contribuem para o maior potencial de gravidade de lesões, entre eles, a maior velocidade permitida e
o alto fluxo de veículos de diferentes tipos. O Sistema Integrado de Atendimento às Emergências nas
Marginais criado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em parceria com a Secretaria
Municipal da Saúde de São Paulo, por meio do Sistema 192, implementou o APH modalidade SAV
(SAV/192), nas 2 vias expressas da cidade, as marginais Tietê e Pinheiros. Os objetivos deste estudo
são: caracterizar a população de vítimas de acidentes de trânsito atendida nas Marginais ; descrever,
considerando os valores do Revised Trauma Score (RTS), aspectos do mecanismo de trauma e
procedimentos realizados, além de analisar a eficácia do atendimento do SAV/192 através dos
valores de tempo consumidos nas fases do atendimento, da decisão de triagem e nível de
complexidade dos hospitais de destino e das flutuações na pontuação total e parcial do RTS,
considerando os valores alcançados na cena e no hospital de destino. Utilizou-se como fonte de
dados as fichas de atendimento. No total, 1031 vítimas de abril/99 à abril/00, foram analisadas quanto
a suas características e, destas, 643 foram selecionadas para a descrição segundo o RTS e análise
da eficácia . Predominaram os adultos entre 21 e 39 anos (59,8%), do sexo masculino (83,1%). A
motocicleta (43,5%), e seu condutor (38,6%) foram, respectivamente, o veículo e a vítima mais
atingida, os quais registraram, também, a maior adesão ao uso de equipamentos de segurança
(86,6%). Houve 2,4% de óbitos no período pré-hospitalar. As vítimas com RTS=12 somaram 90,8%,
com RTS=11, 4,0% e RTS 10, 5,2%. Dentre as vítimas de RTS<10, destacam-se as de
atropelamentos (36,4%), e as que foram projetadas (36,4%). No geral, quanto mais baixo o RTS,
maior o percentual de vítimas que foram submetidas a procedimentos. Quanto à eficácia do SAV/192,
o tempo resposta variou entre 8 e 9 minutos, sendo o tempo de cena e de transporte, maior nos
casos de RTS<10. Identificou-se under e over triagem das vítimas. A manutenção ou melhora nos
valores de RTS ocorreu em 98,8% das vítimas. O parâmetro do RTS que mais apresentou melhora foi
a freqüência respiratória, seguida da pressão arterial sistólica. Estes resultados foram considerados
positivos para o SAV/192. Espera-se com este estudo, contribuir para a evolução do APH modalidade
SAV e fornecer subsídios para a melhora da assistência às vítimas de acidente de trânsito em nosso
País.

Nº de Classificação: 2338
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SANTOS, Leila Conceição Rosa dos. Re dimensionando limitações e possibilidades: a trajetória
da pessoa com lesão traumática. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2000. 144 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isília Aparecida
RESUMO: O estudo foi realizado com pessoas do sexo masculino e que viveram a experiência de
sofrer um trauma que acarretou a lesão da medula espinal. Teve como objetivos: - compreender os
significados que a pessoa atribui a sua experiência de ser lesado medular; - compreender a maneira
como a dimensão atribuída ao significado de ser lesado medular se manifesta nas ações da pessoa; desenvolver um modelo teórico representativo da experiência da pessoa que sofreu uma lesão
traumática na medula espinal. Utilizou-se como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como
referencial metodológico, a Teoria Fundamentada nos Dados. A estratégia para a obtenção dos
dados foi a entrevista. Dos resultados emergiram dois fenômenos - Sobrevivendo ao Acidente e
Vivendo uma Nova Realidade. Destes, identificou-se a categoria central- Re dimensionando
limitações e possibilidades. A compreensão da experiência da pessoa que adquire uma lesão da
medula espinal, possibilitou reconhecer como as vivências, que ocorrem após a constatação da
deficiência física, são percebidas por esses indivíduos, e como re dimensionam os significados que
vão atribuindo às situações diferentes que passam a vivenciar. O modelo teórico mostra que a
experiência de ter se tornado um paraplégico ou um tetraplégico, é permeada pela vivência de
limitações, e dependências, sentimentos e reações que vão sendo dimensionados
e
redimensionados à medida que vai re elaborando significados e valores, e desenvolvendo ações que
lhe apontam possibilidades, as quais toma posse mediante as escolhas que faz para dar
continuidade ou sentido à vida preservada, porém modificada.

Nº de Classificação: 2339
BARROS, Célia Aparecida de. Relação trabalho e saúde dos operadores de petróleo da Bacia de
Campos: mediante sua forma de organização do trabalho (A). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 197 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres
RESUMO: Os Petroleiros vivenciam uma relação trabalho-saúde que lhes confere um perfil saúdedoença específico. Nos últimos anos, instaurou-se um novo modo de produzir, que exigiu
modificações significativas nos processos de trabalho em geral e, em especial, do setor primário da
economia, onde se insere a produção de petróleo. Essas mudanças implicam em uma nova forma de
organizar, também, se refletem no processo saúde-doença, conformado por potenciais de
fortalecimento e desgaste, imprimindo um perfil epidemiológico característico desse grupo. Neste
contexto, buscamos evidenciar os determinantes do processo saúde-doença dos Operadores de
Petróleo da Bacia de Campos, mediante a sua nova forma de organização do trabalho. Este estudo
visa apreender estes determinantes através dos potenciais de fortalecimentos e desgastes, gerados
pela exposição dos trabalhadores às cargas de trabalho, na interação com os elementos do processo
de trabalho, considerando as condições perigosas e favoráveis, mediante forma de organização do
trabalho implantada com características de multifunção. O estudo, fundamentado no materialismo
histórico-dialético, toma a Bacia de Campos como cenário e os operadores de petróleo como sujeitos.
A captação dos dados empíricos foi feita através do grupo homogêneo. Para tanto, a enquete coletiva
foi utilizada como instrumento direcionador. Os resultados permitem apreender que as condições
favoráveis a que estão submetidos os operadores de petróleo são referidas como as folgas mais
longas para o convívio familiar, o clima de amizade entre os companheiros e realização de um
trabalho ao qual está capacitado. As condições perigosas são expressas pelos aumento de exposição
às cargas de trabalho advindas da polivalência de função, do despreparo técnico fonte de
insegurança e haver um ambiente cada vez mais competitivo causador de desmotivação e
insatisfação entre os trabalhadores. Essas condições determinam potenciais de fortalecimento, que é
evidenciado pelo marcante entendimento do grupo a respeito do caráter social de seu trabalho,
expresso pelos sentimentos de orgulho, satisfação e boa qualidade de vida. Determinam, também,
potenciais de desgaste expressos por problemas de saúde principalmente os distúrbios
psicossomáticos como a ansiedade, medo e até pânico, gerados pela sobrecarga de cargas psíquicas
como o trabalho em turno, ritmo de trabalho, alta responsabilidade e atenção sobre a tarefa, que se
interatuam nas relações estabelecidas nesse processo de trabalho, determinadas pela sua forma de
organização. Evidencia-se que, nessa forma de organização do trabalho, esses potenciais de
fortalecimento/desgaste, são determinados, principalmente, pela jornada e rodízio dos turnos de

80
trabalho e pelo impacto da polivalência na qualificação/desqualificação dos trabalhadores. Essa nova
forma de organizar o trabalho dos Operadores de Petróleo configura a busca pela maior
produtividade, pela estratégia de exploração da mais-valia relativa, imprimindo-lhes formas de
trabalhar e viver específicas que permitem conformar um perfil saúde-doença característico deste
grupo. Em síntese, o estudo observa contradições na relação trabalho-saúde dos operadores de
petróleo, indicando a necessidade de envolvimento de toda a categoria e de todos os segmentos da
empresa como gerências, serviços de segurança e saúde e sindicatos, para sua transformação.

Nº de Classificação: 2340
PAULA, Maria Angela Boccara de. Significado de ser especialista para o enfermeiro
estomaterapeuta (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: A trajetória histórica da Enfermagem, no movimento do cotidiano, está marcada pelas
revoluções tecnológica e científica, frente a um mercado de trabalho complexo e competitivo, para o
qual as especialidades são caminhos que estão proporcionando aos enfermeiros novas perspectivas
e significados para o seu papel profissional. A Estomaterapia, enquanto especialidade de
Enfermagem, constitui uma das direções. O envolvimento pessoal com a profissão e com a
especialidade, desde os tempos de graduação, motivaram a realização deste estudo, que teve como
objetivo conhecer os significados e percepções do enfermeiro estomaterapeuta em relação ao ser
especialista.Tendo como referencial teórico metodológico a Teoria das Representações Sociais, a
análise dos discursos obtidos por meio de entrevistas abertas, realizadas junto a 12
estomaterapeutas, permitiu significar três grandes Unidades Temáticas: o estomaterapeuta como
profissional, o estomaterapeuta junto ao cliente, e o estomaterapeuta como pessoa. Inúmeras
representações positivas puderam ser desveladas e apresentadas como subtemas de cada Unidade,
tais como: valorização, reconhecimento, remuneração, ascensão, destaque profissional, melhoria da
qualidade da assistência e segurança do cliente, vontade de crescer e satisfação pessoal. Por outro
lado, a cobrança e a falta de reconhecimento institucional surgiram como significados negativos do
ser estomaterapeuta.Os significados que compõem o campo das representações sociais dos
estomaterapeutas indicam percepções acerca da especialidade, como uma dimensão no contexto e
percurso da Enfermagem que influencia
positivamente o seu caminhar. Dessa forma, o
estomaterapeuta constrói a sua existência no tempo, escreve sua história, na qual o concreto e o
utópico se unem, complementam-se e impulsionam a ação, adquirindo valores como a autonomia,
credibilidade e conquista de espaço, re-significando o próprio cuidar como fundamento da arte e
ciência da Enfermagem. O cuidado específico e humanizado resgata a essência do homem no seu
processo de viver.

Nº de Classificação: 2341
ROCHA, Isamara Flores da. Infecção no local de saída e túnel subcutâneo de cateteres tipo
Hickman® em pacientes de transplante de medula óssea ologênico, relacionada aos antisépticos a base de polivinilpirrolidona-iodo e gluconato de clorohexidina. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Infecções relacionadas a cateteres venosos centrais tipo Hickman® são freqüentes,
podendo constituir-se em um importante obstáculo para sua manutenção. A padronização de rotinas
de manipulação e o treinamento da equipe de enfermagem são importantes para evitar este tipo de
complicação. Como contribuição ao aumento de conhecimentos sobre o tema, foi realizado este
estudo comparativo, retrospectivo, com abordagem quantitativa junto aos pacientes do ambulatório de
transplante de medula óssea da Fundação Pró-Sangue/Hemocentro de São Paulo cujos objetivos se
constituíram em estudar a incidência de infecção de saída e túnel subcutâneo de cateteres tipo
Hickman® e comparar a eficácia dos anti-sépticos polivinilpirrolidona-iodo aquoso a 10% (PVPI) e
gluconato de clorohexidina alcoólica a 0,5% (CHX). Foram elegíveis para o estudo os pacientes
portadores de um primeiro cateter em acompanhamento ambulatorial, em programa de transplante de
medula óssea alogênico. No período de janeiro de 1996 a junho de 1998, 51 pacientes fizeram parte
do grupo experimental, sendo utilizada CHX como anti-séptico, no local de saída do cateter na pele.
Os resultados foram comparados com um grupo de controle histórico, fazendo parte deste, 52
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pacientes nas mesmas condições e com o mesmo tipo de cateter, no período de janeiro de 1993 a
junho de 1995, onde foi utilizado o PVPI como anti-séptico. As variáveis moderadoras consideradas
no estudo foram: idade, sexo, tipo de doença, tipo de condicionamento, presença de DECH aguda,
presença de DECH crônica e uso de antimicrobianos. Nos dois grupos os curativos foram realizados
diariamente com anti-séptico (PVPI ou CHX), gazes estéreis e fitas aderentes tipo micropore®, sendo
colhidas culturas para bactéria e fungo na presença de qualquer tipo de secreção observada. Todos
os cateteres que apresentaram infecção de túnel foram removidos por indicação médica. Como
resultado, constatou-se que 38 pacientes (73,0%) do grupo do PVPI apresentaram infecção, sendo
54 episódios de infecção de saída e 11 de túnel subcutâneo. No grupo da CHX apenas um paciente
(1,9%) apresentou infecção, sendo um episódio de túnel subcutâneo. O agente etiológico mais
isolado no grupo do PVPI foi o Staphylococcus epidermidis (49,2% dos episódios infecciosos),
seguido pelo Staphylococcus aureus (19,0%). No grupo da CHX o único agente infeccioso foi a
Xantomonas malthophilia. No grupo do PVPI, 42 cateteres foram retirados (80,7%), enquanto que no
grupo da CHX, foram 41 cateteres (81,4%). Conclui-se que a incidência de infecção de túnel
subcutâneo e de saída de cateter na pele no grupo que fez uso do PVPI foi maior que no grupo da
CHX (p=0,001); que o desuso foi o principal motivo de retirada dos cateteres no grupo do PVPI,
seguido pela infecção de túnel subcutâneo; que a infecção de corrente sangüínea relacionada ao
lúmen dos cateteres foi o principal motivo de retirada dos cateteres no grupo da CHX; que o tempo de
permanência dos cateteres nos dois grupos foi similar (p= 0,65) e, considerando-se que a diferença
no uso de antibiótico nos dois grupos foi estatisticamente significativa (p= 0,01), tendo o grupo da
CHX recebido mais dias de antibióticos que o grupo do PVPI, não se pôde, no âmbito deste estudo,
atribuir que a CHX utilizada nos curativos tenha sido o único responsável pela diminuição da
incidência de infecção de saída e túnel subcutâneo relacionada aos cateteres venosos centrais de
longa permanência tipo Hickman®.

Nº de Classificação: 2342
PERLINI, Nara Marilene Oliveira Giradon. Cuidar de pessoa incapacitada por acidente vascular
cerebral no domicílio: o fazer do cuidador familiar. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2000. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Esta investigação trata-se de um estudo exploratório-descritivo, numa abordagem
quantitativa, que teve por objetivo caracterizar os cuidadores familiares de pessoas que apresentam
incapacidade em conseqüência de acidente vascular cerebral; identificar os cuidados por eles
realizados, as orientações e/ou informações recebidas durante a internação hospitalar, localizando
quem as forneceu e as referências utilizadas para as dúvidas; bem como, conhecer a rede de suporte
social que utilizam para cuidar no domicílio e a necessidade de orientações. A amostra constituiu-se
de 35 cuidadores familiares residentes na cidade de Ijuí (RS), quando se verificou o predomínio de
mulheres esposas ou filhas como cuidadoras principais. Os cuidados realizados estão diretamente
relacionados às incapacidades apresentadas pelo familiar que, quanto mais dependente, mais
cuidados agregam ao fazer do cuidador. As orientações e/ou informações recebidas durante a
internação hospitalar denotam descompromisso dos profissionais com a continuidade do cuidado em
casa reforçando a lacuna entre o cuidado hospitalar e o cuidado domiciliário. O cuidador aprende a
cuidar de forma autodidata, na prática do dia-a-dia e com base na observação e auxílio à
enfermagem durante a internação, o que reflete um aprender por si mesmo. As dificuldades na
realização das atividades estão relacionadas ao esforço físico, a desinformação sobre o cuidar e o
medo, o constrangimento e a vergonha em lidar com o corpo fragilizado do familiar. A rede de suporte
social dos cuidadores é constituída pelos próprios familiares, pelos vizinhos, por grupos ligados às
Igrejas, por clubes de serviços e até por hospitais.

Nº de Classificação: 2343
ROSSETTO, Edilaine Giovanini. Dor recorrente em escolares na cidade de Londrina: prevalência,
caracterização e impacto nas atividades diárias. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 191 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele A. de Mattos
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RESUMO: Os objetivos do presente estudo foram determinar a prevalência de dor recorrente nos
escolares da cidade de Londrina, analisar as associações entre características da dor e variáveis
sociodemográficas, e caracterizar o quadro álgico quanto a localização, intensidade, duração,
qualidade, fatores desencadeantes e impacto da dor nas atividades da vida diária. Foi desenvolvido
um estudo epidemiológico do tipo corte transversal, de natureza descritiva. A amostra foi
representativa para os escolares de 7 a 14 anos, residentes no município de Londrina. Os escolares
foram entrevistados na escola, após consentimento dos pais. Dentre os 915 escolares entrevistados,
28,75% referiram alguma dor recorrente que cumpriu os critérios estabelecidos para cada local de
dor. Dor de cabeça foi a prevalente (15,96%), seguida da dor nos membros (6,99%) e dor abdominal
(6,78%). Dor na região dorsal e no tórax anterior foram pouco freqüentes, (1,97% e 0,8%,
respectivamente). A prevalência de dores em mais de um local foi de 3,39%. Não se observaram
associações entre dor recorrente e sexo, faixa etária, classe social, escolaridade do chefe da família,
estado conjugal dos pais, ordem de nascimento e atividade laborativa da mãe. Na análise das
associações entre as variáveis e os locais de dor, foi encontrada associação estatística entre dor
abdominal recorrente e faixa etária, com prevalência menor na faixa dos 13 a 14 anos (p=0,001). Dor
nos membros foi o único local de dor que apresentou associação com classe social e escolaridade do
chefe de família (p=0,017 e p=0,004). As crianças provenientes de familiares com alguma dor,
independentemente do local, apresentaram maior prevalência de dor recorrente comparadas àquelas
ligadas a familiares sem queixa de dor (p=0,001). Os fatores desencadeantes foram diversificados por
local de dor. As atividades mais prejudicadas pela dor foram praticar esportes, brincar e concentrar-se
(cerca de 68% dos casos). Mais da metade das crianças foi prejudicada na assiduidade escolar e nas
atividades de lazer. As atividades que sofreram menor impacto pela dor foram nadar, dormir e jogar
videogame.

Nº de Classificação: 2344
CARVALHO, Andréa Monroy de. Disciplina de Cinesioterapia nos cursos de Fisioterapia do
estado de São Paulo (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Helena Pessini de
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, que visou caracterizar a disciplina de
cinesioterapia, nos cursos de Fisioterapia do Estado de São Paulo; seu conteúdo programático, os
docentes responsáveis e a compreensão desses, sobre o processo saúde-doença. A população
constitui-se de 12 cursos, que responderam os questionários enviados aos diretores e aos docentes
responsáveis pela disciplina de cinesioterapia. A maioria dos cursos, oferece a disciplina em dois
módulos semestrais, com carga horária de 120 horas. O corpo docente na maioria, é do sexo
feminino, com idade entre 31 e 40 anos; cursam mestrado e dedicam entre 31 e 40 horas/semanais,
ao ensino teórico-prático. O conteúdo programático está centralizado no tratamento fisioterapêutico
reducionista, enfatizando o repasse de informações e poucas reflexões sobre o conhecimento
ministrado. Concluiu-se que há uma necessidade dos cursos de Fisioterapia reverem o conteúdo da
disciplina de cinesioterapia, enfatizando a compreensão do homem no contexto biopsicossocial.

Nº de Classificação: 2345
TOLEDO, Vanessa Pellegrino. Percepção do enfermeiro quanto a importância do seu
conhecimento em enfermagem psiquiátrica no desempenho de suas atividades profissionais
(A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 143
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: Desenvolvemos o presente estudo com sete enfermeiros que atuam num hospital
psiquiátrico do interior paulista. Buscamos, através dele, conhecer as atividades desenvolvidas por
estes enfermeiros, identificar as dificuldades sentidas em seu cotidiano, bem como a percepção
quanto a importância da busca de conhecimento para o desempenho de suas funções. Utilizamos o
método de análise temática do conteúdo na realização desta pesquisa e analisamos três categorias
que emergiram das entrevistas: a) atividades desenvolvidas pelos enfermeiros que são basicamente
ações administrativas, mantendo-se distantes do paciente; b) conhecimentos de enfermagem
psiquiátrica: os enfermeiros reconhecem a necessidade da continuidade da sua educação; c)
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dificuldades sentidas no desempenho de suas funções: não se sentem parte integrante da equipe
multidisciplinar, fato que gera atitude de submissão profissional, prejudicando a formação de vínculos,
tanto com a própria equipe como com os pacientes. Sugerimos a continuidade da educação do
enfermeiro, capacitando-o para a busca de sua autonomia profissional, tanto em relação aos
conhecimentos teóricos como em relação a reflexão sobre sua prática e sua inserção na equipe e na
instituição onde trabalha.

Nº de Classificação: 2346
ELIAS, Marina Sá. Importância da saúde bucal para adolescentes de diferentes estratos sociais
do município de Ribeirão Preto (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CANO, Maria Aparecida Tedeschi
RESUMO: O objetivo do presente estudo é conhecer a importância da saúde bucal para adolescentes
de diferentes estratos sociais, identificando a importância da estética dental, e o cuidado que estes
dispensam em relação a sua saúde bucal.Nosso referencial teórico se baseia nos aspectos
conceituais da adolescência, auto-imagem, no caminhar da odontologia desde os tempos mais
remotos até o atual modelo de promoção de saúde e em alguns conceitos sobre educação em saúde.
O processo metodológico adotado nesta investigação é de natureza qualitativa, utilizando como
técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada.Baseando-se nas falas dos atores sociais
entrevistados, conhecemos a importância da saúde bucal em vários contextos de suas vidas, como
na aparência pessoal, na sexualidade, no emprego ( trabalho) e na saúde geral. Essa investigação
permite-nos conhecer as motivações para os adolescentes preservarem sua saúde bucal,
independente do estrato social. O que acreditamos ser muito válido no intuito de desenvolvermos a
promoção de saúde através da educação em saúde.

Nº de Classificação: 2347
GÓES, Herbert Leopoldo de Freitas. Contribuição dos exames de suplência profissionalizante na
formação dos atendentes de enfermagem em Maringá - PR. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 1999. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGERAMI, Emília L. S.
RESUMO: O objetivo deste estudo foi caracterizar os atendentes de enfermagem que realizaram
exame de suplência para profissionalização na cidade de Maringá, Paraná. Trata-se de um estudo de
caráter exploratório realizado através do levantamento das fichas arquivadas em uma instituição de
ensino médio. Na primeira fase foram pesquisadas 827 fichas com informações sobre os atendentes
que realizaram a suplência no período de 1983 a 1996. Na segunda fase, procurou-se detectar a
situação dos atendentes que não conseguiram obter aprovação nas provas realizadas. Os candidatos
eram procedentes principalmente de Maringá e Região. Observamos que 92,3% dos candidatos
eram do sexo feminino. Destes, 59,7% eram provenientes de Instituições privadas. A faixa etária
variou entre 20 e 69 anos. As provas que retiveram mais candidatos foram as de Anatomia e
Fisiologia, Enfermagem Materno-Infantil, Introdução a Saúde Pública, Psicologia e Enfermagem
Médico Cirúrgica. Observamos que 52,7% concluíram as provas de suplência. Os candidatos que
não concluíram todas as provas continuaram a exercer a ocupação optando por fazerem o curso
regular para auxiliar de enfermagem. Concluímos que a suplência profissionalizante foi uma
alternativa importante apara a diminuição do número de atendentes de enfermagem nos serviços de
saúde, particularmente no Norte do Estado do Paraná.

Nº de Classificação: 2348
ZEM-MASCARENHAS, Sílvia Helena. Criança e o medicamento: desenvolvimento e avaliação de
um software educacional (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 263 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
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RESUMO: A informática vem sendo introduzida na educação em ritmo acelerado, obrigando
educadores e educandos a familiarizarem-se com os inúmeros recursos disponíveis advindos de sua
utilização. Buscando incorporar essa tecnologia ao ensino de enfermagem, como uma estratégia
para o processo ensino-aprendizagem, este estudo teve como objetivo o desenvolvimento e avaliação
de um software educacional sobre administração de medicamentos em pediatria. O programa, que
utiliza recursos multimídia como vídeos, fotos, figuras, sons e animações, é composto por quatro
tópicos: a criança, o medicamento, quem administra e administração do medicamento. Após o
desenvolvimento do programa, foram realizadas três etapas de avaliação, com analistas de sistemas,
peritos no conteúdo abordado e população alvo à qual o software se destina, respectivamente. A
análise da avaliação do software mostrou que existe um alto grau de aceitabilidade de recursos desse
tipo, recebendo consideração excelente para a maioria dos itens na opinião dos avaliadores.
Ressaltamos a importância do desenvolvimento de novas estratégias de ensino utilizando recursos
computacionais para que a educação em enfermagem possa beneficiar-se da evolução tecnológica,
visando aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem, capacitando assim, os enfermeiros do próximo
milênio.

Nº de Classificação: 2349
KUSANO, Maria do Socorro Evangelista. 40 anos de tuberculose no Distrito Federal - Brasil.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 167 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Iranilde José Messias
RESUMO: Este estudo objetivou analisar o comportamento da tuberculose no Distrito Federal de
1958-1997, e suas tendências. Inicialmente, caracterizou-se a magnitude da doença através de uma
análise descritiva dos dados de morbi-mortalidade. Os coeficientes de incidência de tuberculose
"todas as formas", bacilífera e extrapulmonar, assim como a taxa de mortalidade, mostraram uma
tendência de redução nos últimos 20 anos, com r=0,78, 0,93, 0,87 e 0,89, respectivamente. Em
seguida, foi realizado um estudo transversal, através de um inquérito tuberculínico entre escolares,
com a finalidade de conhecer a prevalência e, a partir dela, o risco de infecção tuberculosa. Para
identificar os infectados, foram comparados os resultados das provas tuberculínicas, antes e depois
do BCG, classificando-se como infectadas, as crianças que não apresentaram reações maiores no
pós-teste (método de tem DAM & HITZE). Participaram do estudo 1328 crianças de 8 anos, nascidas
e residentes no Distrito Federal, das quais 99,7% vacinadas com BCG. A prevalência da tuberculose
em 1997, no Distrito Federal, foi de 3,3%. Com base no método de RUFFINO-NETTO, o risco anual
de infecção tuberculosa, em 1997, foi estimado em 0,4%, o que representou uma redução de 2% ao
ano, entre 1971-1997. No entanto, conclui-se que essa queda esteve mais ligada a problemas
operacionais do que à melhoria epidemiológica, o que requer uma readequação da vigilância
epidemiológica, particularmente nos grupos de risco, bem como na ampliação dos serviços e criação
de novas estratégias para ativar a busca de casos.

Nº de Classificação: 2350
OGATA, Márcia Niituma. Concepções de saúde e doença: estudo das representações sociais de
profissionais da saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 232 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina F.
RESUMO: Refletir sobre as práticas de saúde consiste em desvendar as concepções de saúde e de
doença que permeiam os profissionais nelas envolvidos e que constituem-se de um universo
científico e do senso comum. Neste estudo identificam-se e analisam-se estas concepções, a partir
das Representações Sociais de profissionais de saúde, universitários e não universitários. A pesquisa
de campo realizou-se em dois serviços de saúde de um município do interior paulista e constou de
três fases: a) observação; b) entrevistas semi-estruturadas, utilizando a técnica de introspecção
focalizada; e c) aplicação de uma técnica inspirada em associação livre e técnicas projetivas. As três
fases do estudo foram submetidas a análises quali-quantitativas. Foram identificadas quatro
categorias na concepção de saúde-doença (dimensões biológicas, emocionais, sócio-culturais e de
ações de saúde) e a representação social de vida/morte. Os dados permitiram reflexões sobre as
concepções apresentadas e a necessidade da construção de novas formas de olhar e praticar as
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ações de saúde. Permitiu também, compreender as Representações Sociais de saúde/doença dos
profissionais que exercem as práticas, considerando essa reflexão fundamental para que as
conquistas legais da saúde sejam efetivamente implementadas e vividas no cotidiano dos serviços,
respondendo às reais demandas da população e à satisfação no trabalho profissional. São
destacadas ainda, algumas considerações para a construção de novos paradigmas nas concepções
de saúde doença no sentido de contribuir para a prática profissional da saúde e especificamente, da
enfermagem.

Nº de Classificação: 2351
JESUS, Cristine Alves Costa de. Raciocínio clínico de graduandos e enfermeiros na construção
de diagnósticos de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 232 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: O raciocínio diagnóstico é uma das bases para a prática profissional, permitindo que o
enfermeiro demonstre engajamento, competência e responsabilidade. Este estudo teve como objetivo
principal analisar as estratégias de raciocínio diagnóstico utilizadas por estudantes de enfermagem
(novatos e avançados) e enfermeiros frente à simulação clínica computadorizada. Sete estudos de
caso foram elaborados e submetidos a um painel de juízes, os quais, os quais três foram validados e
inseridos num programa computadorizado escrito em Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML)
e Java. A coleta de dados envolveu o uso do computador para preenchimento das simulações
clínicas e respostas a um questionário escrito para avaliação do conhecimento clínico. Participaram
da pesquisa 70 indivíduos (26 enfermeiros, 29 estudantes avançados e 15 estudante novatos).
Foram aplicados testes estatísticos para comparar os grupos. Os enfermeiros ativaram,
significativamente, mais hipóteses diagnósticas que os estudantes avançados, e estes, mais que os
estudantes novatos, na maioria dos casos. Os enfermeiros também apresentaram maior número de
acertos e maiores porcentagens médias de acertos dessas hipóteses comparativamente aos
estudantes novatos. Houve forte e significativa correlação entre o número de hipóteses diagnósticas
levantadas e a porcentagem de acertos destas hipóteses, nos três grupos. Enfermeiros e estudantes
avançados levantaram mais diagnósticos de enfermagem finais comparativamente aos novatos, na
média dos casos. Não houve diferença quanto à porcentagem de acertos de diagnósticos totais entre
os grupos, na média dos casos. Os grupos diferiram-se entre si quanto ao tipo de raciocínio utilizado,
na maioria dos casos, indicando que os enfermeiros utilizam predominantemente o raciocínio para
frente (forward reasoning), comparativamente a ambos os grupos de estudantes. O estudo contém
implicações que sugerem a necessidade de incremento do tema de diagnósticos no ensino e na
prática de enfermeiros e estudantes.

Nº de Classificação: 2352
MELO, Cláudia Cristina Cyrillo Pereira de. Vivência de enfermeiras diante da dor, sofrimento e
morte no seu cotidiano de trabalho. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLAR LUIS, Margarita Antonia
RESUMO: O presente estudo surgiu de inquietações em relação a morte e como os profissionais de
enfermagem atualmente vivenciam a dor, sofrimento e morte no seu cotidiano de trabalho, assim
como em buscar identificar as estratégias que utilizam para lidar com possível sofrimento vivenciado
diante dessas situações. Para tanto foram selecionados textos que abordassem a Saúde Mental e
Trabalho, tanto no aspecto geral quanto em relação a enfermagem, que fornecessem base teórica
para um estudo qualitativo de natureza exploratória. Foi realizado com a participação de dez
enfermeiras de um hospital filantrópico de uma cidade do interior paulista. Para a coleta de dados dói
utilizada a técnica da entrevista com questões norteadoras do discurso, cujo conteúdo foi registrado
mediante uso do gravador. Foram seguidos todos os procedimentos éticos na pesquisa. Os
resultados evidenciaram que as enfermeiras de modo geral matem a mesma percepção frente às
situações alvo de estudo, experimentando os sentimentos relatados pela literatura e continuam
sentindo falta de um suporte para o seu enfrentamento. Em termos de estratégias de defesa o estudo
desmistifica o encontrado na literatura sobre o não se aproximar ou demonstrar afeto na medida em
que houve a expressão de emoções frente ao paciente e familiares, conseguindo de forma criativa,
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desenvolver uma forma de apoio emocional. Neste grupo caracterizou-se o sentir da enfermeira, o
direito dela de compartilhar, escutar e poder dividir emoções. Observou-se também, uma nova
postura profissional sem medo de demonstrar sentimentos. Pode-se dizer que abre-se um caminho
de uma nova consciência do exercer a enfermagem, com a possibilidade de vivenciar seus próprios
sentimentos.

Nº de Classificação: 2353
BERNARDES, Andrea. Trabalho administrativo do enfermeiro sob a ótica de outros
profissionais (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2000. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ÉVORA, Yolanda Dora Martinez
RESUMO: Esta investigação surgiu da necessidade de entendermos alguns questionamentos
acerca das atividades administrativas executadas pelo enfermeiro e da relação destas com a
assistência de enfermagem. Para isto, utilizamos a categorização adotada por XAVIER et al. ( 1987)
que em seu estudo buscou compreender e conceituar a assistência de enfermagem classificando-a
em um conjunto de ações. Os objetivos foram compreender o trabalho administrativo realizado pelo
enfermeiro na perspectiva dos administradores hospitalares e dos membros da equipe de
enfermagem e verificar o entendimento que esses profissionais têm acerca das ações administrativas
realizadas pelo enfermeiro e qual a relação delas com a assistência de enfermagem. Optamos por
utilizar a análise temática de conteúdo descrita por BARDIN (1977) como técnica para análise dos
dados desta investigação.Através da análise dos dados, concluímos que o enfermeiro deve executar
ações administrativas e que essas são de extrema importância para a assistência de enfermagem,
visto que direta ou indiretamente, o cliente hospitalar é beneficiado através da garantia da qualidade
no atendimento. No entanto, não deve utilizar em demasia as atividades administrativas em
detrimento da assistência ao cliente. Deixamos a proposta da continuidade desta pesquisa utilizando
os próprios enfermeiros como sujeitos da investigação, buscando compreender qual a visão que os
mesmos tem do seu verdadeiro papel e a importância para eles das atividades administrativas
enquanto forma de prestar assistência.

Nº de Classificação: 2354
RODRIGUES, Rosa Maria. Teoria e prática assistencial na enfermagem: o ensino e o mercado de
trabalho. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000.
151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: A partir do envolvimento com a prática assistencial e o ensino da enfermagem este estudo
tem como objetivos compreender a relação entre o ensino e o mercado de trabalho na enfermagem,
identificar como os enfermeiros docentes e assistenciais de uma cidade do Oeste do Estado do
Paraná vivenciam e enfrentam a relação entre o ensino e a atividade prática e fornecer elementos
para a reflexão acerca da formação profissional. Partindo da suposição de que a escola tem
dificuldades em atender as exigências do mercado de trabalho questionamos: cabe à escola apenas
adaptar-se ao mercado de trabalho? Em que medida o mercado de trabalho reflete as necessidades
de saúde da maioria das pessoas? Qual concepção de escola/educação está implícita quando
defendemos que a escola deve adaptar-se ao mercado de trabalho? Por outro lado, quais são as
reais possibilidades de transformação a partir do espaço de ensino? Os dados foram coletados
mediante a realização de entrevistas com enfermeiros docentes de uma Universidade Pública
Estadual e enfermeiros assistenciais que atuam em uma instituição Pública Hospitalar e em Unidades
Básicas de Saúde ligadas à Secretaria Municipal de Saúde e análise de documentos sobre o ensino
da enfermagem brasileira. Para a análise utilizamos as categorias metodológicas: práxis, totalidade,
mediação e as de conteúdo: trabalho, modo de produção, mercado de trabalho, divisão do trabalho e
ensino/educação. Evidenciamos que a divisão do trabalho está presente no que é ensinado na
graduação e nas exigências do mercado de trabalho; o ensino está distante da prática assistencial
pautando-se em conteúdos que nela encontram correspondência; existe uma defasagem entre o que
se ensina na graduação e a incorporação de novas tecnologias, práticas e saberes; apesar do papel
de intelectual que lhe cabe, condições concretas como a questão salarial, identificam o enfermeiro
aos demais trabalhadores da equipe. Avaliamos que a superação dessas questões esteja relacionada
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à identificação do enfermeiro à classe trabalhadora, à compreensão de que o saber não é produzido
exclusivamente na escola e de que há um descompasso entre o mundo do trabalho e o do ensino, à
aproximação dos conteúdos às necessidades da prática assistencial tendo por horizonte o
atendimento à maioria das pessoas e não adequando-se irrestritamente ao mercado de trabalho em
saúde dado ser um mercado excludente, que incorpora crescente tecnologia, porém, restringindo o
acesso a quem pode pagar pelo serviço. Apontamos que é importante retomar as reflexões das
décadas de 80 e 90 sobre os encaminhamentos para o ensino da enfermagem, como forma de definir
um posicionamento coerente frente à proposta de diretrizes curriculares e cursos seqüenciais ora em
discussão no Brasil, sendo essa uma ação efetiva para aproximar o espaço de ensino e o do trabalho
assistencial.

Nº de Classificação: 2355
ALVES, Débora Cristina Ignácio. Questões éticas envolvidas na prática profissional de
enfermeiros da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ÉVORA, Yolanda Dora Martinez
RESUMO: Este trabalho caracteriza-se como um estudo não experimental, descritivo, realizado
segundo a metodologia qualitativa, sendo utilizado o método da análise de conteúdo de Bardin.
Participaram desta pesquisa quatorze enfermeiras sendo sete atuantes em Comissões de Controle de
Infecção Hospitalar e as demais assumindo atividades de Supervisão ou em Unidades específicas.
Objetivou-se resgatar junto aos enfermeiros de C.C.I.H., suas percepções sobre as questões éticas
inerentes a sua prática profissional; apreender, junto aos enfermeiros assistenciais a visão deles em
relação à prática profissional do enfermeiro da C.C.I.H., tendo em vista, os aspectos éticos; e, refletir
sobre as possibilidades de uma prática profissional ética, eficaz e eficiente. para essa abordagem foi
utilizada a técnica da entrevista, com vistas à determinação de áreas temáticas e dos núcleos de
sentido analisados, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e a Carta dos
Direitos do Paciente, com o intuito de relacionar a prática aos dispositivos legais vigentes, levando em
consideração os aspectos mais relevantes abordados pelos entrevistados. Obteve-se como
resultados que as percepções sobre as questões éticas inerentes à prática profissional do enfermeiro
de C.C.I.H., perpassam questões que estão diretamente relacionadas aos aspectos administrativos
desta prática como acúmulo de função deste profissional, o predomínio de atividades burocráticas no
trabalho desenvolvido pelo enfermeiro da C.C.I.H., além da não realização do trabalho em equipe
entre o primeiro e demais enfermeiros componentes desta equipe. Os aspectos legais da prática
profissional do enfermeiro da C.C.I.H., determinados pela portaria norteadora em vigor, traz-nos
questões relacionadas à infra-estrutura organizacional, além da falta de autonomia, apoio e
valorização do profissional enfermeiro da referida Comissão. Os aspectos éticos da prática
profissional do enfermeiro da C.C.I.H. estão associados a vários enfoques da informação e da
assistência prestada ao indivíduo hospitalizado. Este estudo, portanto, deve ser considerado uma
aproximação ao tema proposto, e sua finalidade foi constituir-se em contribuição, para a maior
compreensão das questões éticas envolvidas na prática profissional de enfermeiros da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar.

Nº de Classificação: 2356
PEREIRA, Wilza Rocha. Poder, violência e dominação simbólicos em um serviço público de
saúde que atende a mulheres em situação de gestação, parto e puerpério. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 181 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCAVONE, Lucila
RESUMO: Esta pesquisa teve por finalidade apreender os processos de construção, instalação e
banalização do poder, da violência e da dominação simbólicos dentro de um serviço público
hospitalar que atende a mulheres em situação de gestação, parto e puerpério. Seus objetivos foram
a compreensão desses mesmos processos nas vivências das mulheres pacientes e nas experiências
das trabalhadoras da saúde, bem como a apreensão da sua constituição nos aspectos relacionados à
organização do espaço físico e burocrático no contexto hospitalar estudado. O referencial teóricometodológico utilizado foi inspirado na teorização de Pierre Bourdieu sobre poder, violência e
dominação simbólicos, cujas noções foram, nesta trabalho, adaptadas para o estudo das relações
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que ocorrem entre os(as) trabalhadores(as) e as mulheres usuárias de serviços públicos de saúde.
Foram incorporados à teorização de Bordieu as referências conceituais de gênero e etologia, todas
muito imbricadas no processo de análise. A análise temática que orientou o tratamento do material
empírico. Com base na análise do material coletado através de entrevistas com as usuárias e
profissionais de saúde, observação participante, análise de prontuários e filmagem do espaço
hospitalar, defini três unidades de significado. As duas primeiras unidades se concentraram na
análise do poder, da violência e da dominação simbólicos nas ações e práticas de saúde da medicina
e da enfermagem. A terceira foi reservada ao estudo desses elementos na forma como eles estão
impressos no ambiente físico e organizacional do serviço estudado. O quadro analítico da pesquisa
apontou, inicialmente, para os processos de construção, banalização e naturalização do poder, da
violência e da dominação simbólicos nas práticas de saúde e no espaço físico do serviço estudado.
Em sincronia comesses processos, emergiram as diferenças impressas pela aprendizagem de gênero
entre as práticas médica e de enfermagem, no que diz respeito ao processo de assistir e se
relacionar no hospital. Junto à análise das duas primeiras unidades, evidenciou-se a aguda
consciência das mulheres sobre a fragilidade da sua condição de pacientes nos serviços públicos,
indicando também as resistências e a rejeição dessas à já naturalizada objetificação de suas
pessoas pelas práticas de saúde dentro do serviço estudado. Os dados também revelaram, na
análise etológica, as muitas adaptações, concessões e mesmo os arranjos feitos pelas mulheres
clientes dos serviços públicos para se ajustar ao ambiente hospitalar e a quase inexistente
contrapartida do serviço neste mesmo sentido. Portanto, pude concluir que a denominação simbólica,
por ser sempre ratificada a partir do olhar dominante, por evidências que podem ser atestadas pela
precariedade tanto de seu espaço físico quanto simbólico nos serviços de saúde e por já estar
inscrita nas disposições corporais dos indivíduos, bem traduz o valor e a importância da clientela
feminina para o serviço estudado.

Nº de Classificação: 2357
VIERA, Claúdia Silveira. Diagnósticos de enfermagem da taxonomia da NANDA de mulheres
com filho prematuro hospitalizado e o sistema conceitual de King (Os). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar os diagnósticos de enfermagem apresentados
pelas mães que tiveram seu filho prematuro e hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal. Utilizou-se como referencial teórico o Sistema Conceitual proposto por Imogene King sobre
os Sistemas Dinâmicos Interatuantes. O estudo foi desenvolvido utilizando-se a metodologia de
estudo de caso. Foram avaliadas 35 puérperas, que tiveram seus filhos prematuros hospitalizados.
Coletou-se os dados na unidade de Alojamento Conjunto Obstétrico, de uma instituição hospitalar
pública e estadual da cidade de Cascavel, empregando-se um instrumento de coleta e registro,
elaborado de acordo com o referencial teórico adotado. A partir da coleta de dados, estabeleceu-se
os diagnósticos de enfermagem com base na Taxonomia I dos Diagnósticos de Enfermagem da North
American Nursing Diagnosis Association (1999). Foram identificados 18 diagnósticos de enfermagem
diferentes, sendo oito com freqüência igual ou maior que 50%, apresentados segundo os sistemas
dinâmicos interatuantes proposto por King( 1981). No sistema pessoal identificou-se os diagnósticos
de Risco para Infecção, Risco para Injúria, Integridade Tissular Prejudicada e Manutenção da Saúde
Alterada, e no Sistema Interpessoal os diagnósticos de Risco para Amamentação; Risco para
alteração no desenvolvimento do apego entre Pais e Filho; Medo; Conflito no Desempenho de Papéis
dos Pais. No Sistema Social foi identificado apenas um diagnóstico, Interação Social Prejudicada,
diagnóstico esse apresentado por duas puérperas (5,71%) do total estudado.

Nº de Classificação: 2358
MEIRELLES, Creusa Aparecida. Avaliação de resultados dos processos de demarcação do
estoma intestinal e de orientações para o auto-cuidado. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 136 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: A Estomaterapia é uma disciplina que se estruturou a partir da década de 60 e, neste
curso o enfermeiro estomaterapeuta tem sido co-responsável pela qualidade clínica do atendimento.
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Nossa pesquisa trata-se de um estudo descritivo de avaliação da qualidade da assistência com
portadores de estoma intestinal cadastrados no programa de educação e assistência ao estomizado
do município de Ribeirão Preto-SP. Caracterizar os adultos portadores de estoma intestinal e os
processos de demarcação e de orientação para o auto-cuidado construíram-se nos objetivos desta
investigação. Os dados foram coletados através de entrevista e exame físico específico. A amostra
estudada ficou circunscrita a 50 adultos portadores de estoma intestinal sendo 76% portadores de
colostomias, 64% do sexo feminino, com em média 56,3 anos de idade, 42% casados, 68% sem
escolaridade ou com primeiro grau incompleto, 48% sem profissão. Quanto à demarcação 2%
cumpriram integralmente os critérios básicos indicados na literatura. Em relação à localização 12%
não demonstraram as especificações científicas indicadas para a distância da linha da cintura, 2%
para a crista ilíaca e 2% para a cicatriz cirúrgica. Para o auto-cuidado 54% receberam orientações
na internação hospitalar, 18% não realizam a higiene do estoma e troca do dispositivo de coleta de
efluentes, 10% têm desempenho somente para higiene. As complicações tardias apareceram em
44% com 28% hérnias periestomais, 16% prolapsos, 4% hiperemia de pele. O conjunto dos dados
indica a necessidade de sistematização da assistência ao estomizado intestinal, bem como, de
sistemas gerenciais de avaliação que monitoram os processos e resultados.

Nº de Classificação: 2359
ROZENDO, Célia Alves. Liderança no cotidiano da enfermagem hospitalar: entre luzes e sombras
(A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 229
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Elizabeth Laus Ribas
RESUMO: Este trabalho é um estudo de caso cujo objetivo foi apreender a dinâmica do processo de
liderança no cotidiano do trabalho em enfermagem, bem como a percepção que os sujeitos sociais
que o vivenciam têm a este respeito. Buscou-se identificar no contexto estudado os aspectos que
envolvem a questão da liderança, procurando distingui-la da gerência, sendo este o principal
pressuposto e ponto de partida para a construção do problema de pesquisa, uma vez que, no mundo
concreto do trabalho, o que usualmente denomina-se como liderança refere-se, na realidade, à
gerência. Para dar conta desta distinção, aproprio-me dos conceitos de poder e violência em Hannah
Arendt, associando o primeiro à liderança e o segundo à gerência. O estudo foi realizado em uma
unidade de internação cirúrgica de um hospital universitário, obtendo-se os dados empíricos através
da observação participante e de entrevistas semi-estruturadas. Os dados foram analisados sob dois
aspectos, quais sejam, o imaginário dos sujeitos e o seu concreto vivido. Em relação ao imaginário,
percebeu-se que o fenômeno da liderança reporta a quatro lugares distintos, sendo que
primeiramente se destaca o lugar da ambigüidade, à medida que ela se confunde com gerência e
chefia; o segundo lugar é o da pertinência à natureza do ser, ou seja, é vista como algo inato, ainda
que comporte aperfeiçoamento e aprendizado; um terceiro lugar é o dos atributos, isto é, das
características e qualidades que identificam tanto o fenômeno da liderança quanto os chamados
líderes; e, finalmente, o quarto lugar da liderança é o de ser, no imaginário dos sujeitos pesquisados,
o lugar das enfermeiras, sugerindo ser este um espaço a ser ocupado por sujeitos que detém
autoridade formal para assumir o comando de grupos de enfermagem. Em relação ao segundo
aspecto da análise, situado no concreto vivido dos sujeitos, apreendeu-se a dinâmica da liderança em
enfermagem através de dois movimentos sendo o primeiro mais visível aquele que evidencia a
violência e a banalização desta no mundo do trabalho, aspectos esses que são mais viabilizados no
espaço da gerência. O movimento menos visível está, por sua vez, situado no espaço da liderança e
consubstancia-se através da resistência e do poder, entendendo este como a capacidade dos sujeitos
atuarem em conjunto e em concerto. Pode-se dizer que a liderança não existe como um processo,
mas evidencia-se através de vestígios, sinais ou indícios deste fenômeno denominados neste
trabalho como "luzes de liderança", muito relacionadas com a construção da autonomia dos sujeitos e
com o exercício da alteridade nos grupos de trabalho. No contexto estudado, pode-se dizer que os
sujeitos constroem, reconstroem e deslocam a todo momento esses conceitos e essas percepções e
que a liderança só faz sentido ao ser exercida no espaço coletivo e em um processo que privilegie a
dialogicidade.

Nº de Classificação: 2360
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MUROFUSE, Neide Tiemi. Mudanças no trabalho e na vida de bancários ocasionadas por
lesões por esforço repetitivo - L.E.R. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 206 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: Este estudo teve como objetivo de conhecer a experiência de trabalho e vida dos
bancários portadores de L.E.R., vinculados a uma associação de portadores de L.E.R., da cidade de
Cascavel – Paraná. O principal enfoque foram as mudanças ocasionadas em decorrência dessa
doença, a partir do ponto de vista dos trabalhadores acometidos. Trata-se de um estudo qualitativo,
tendo como referencial teórico-metodológico a abordagem histórico-estrutural. A coleta de dados foi
realizada através de entrevistas semi-estruturadas. Com uma amostra de nove bancários. Com a
análise dos depoimentos, os conteúdos forma agrupados em duas categorias denominadas de
"Condições de trabalho dos bancários" e" A L.E.R. como doença do trabalho". Os resultados
apontaram que as condições de trabalho antes do aparecimento da doença caracterizavam-se pela
intensificação do seu ritmo, , monotonia, repetitividade, aumento do controle da produtividade devido
à automação, sobrecarga de entrada de dados, efetuada através da digitação e implantação do
sistema on line, agregadas às longas jornadas de trabalho, ausência de pausas e a um ambiente
envolto em tensões, devido ao risco da manipulação de dinheiro. Através da segunda categoria,
constatamos que, em função das dificuldades encontradas no estabelecimento de diagnósticos de
L;E.R., os entrevistados apresentaram evolução de sintomas, principalmente a dor, com agravamento
das lesões, ampliando as áreas acometidas e as limitações para o trabalho. Dentre as mudanças
ocasionadas pela doença destacaram-se a perda de autonomia para a execução de atividades no
trabalho e, fora dele, a dependência do bancário para realização de atividades simples, como os
cuidados de higiene pessoal. Em conseqüência das limitações físicas ocasionadas pela doença, o
desempenho e a produtividade no trabalho dos entrevistados sofreram alterações significativas,
sendo que tal aspecto agregado ao predomínio de sintomas em relação a sinais resultou no
descrédito e na discriminação dos portadores de L.E.R.. Houve, também, um processo de
esmorecimento de suas perspectivas profissionais, obrigando-os a um redirecionamento da vida, dos
ideais e dos seus sonhos.

Nº de Classificação: 2361
GEMELLI, Lorena Moraes Goetem. Interpretação do cuidado com o ostomizado na visão do
enfermeiro: um estudo de caso (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Com a finalidade de obter subsídios para a capacitação de enfermeiros em
estomaterapia, este estudo teve como objetivo identificar como os enfermeiros visualizam o cuidado
com o ostomizado, em uma instituição hospitalar. A metodologia utilizada foi o estudo de caso.
Participaram deste estudo 08 enfermeiros. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, direcionada por um instrumento composto por duas partes: a primeira, constou dos
dados de identificação dos informantes e a segunda, buscou identificar quais eram as orientações
fornecidas pelos enfermeiros aos ostomizados, durante o período da hospitalização. As informações
obtidas foram analisadas e agrupadas em códigos. Após, foram construídas quatro categorias
denominadas: "o paciente precisa de um cuidado especial", "é preciso orientar", "para orientar a
enfermagem precisa...", "reconhecimento das dificuldades para o cuidado especial". Na primeira
categoria, os enfermeiros caracterizaram o ostomizado como sendo uma clientela que necessita de
cuidados especiais e apresentaram as justificativas para essa caracterização. Na segunda categoria
"é preciso orientar" os entrevistados apresentaram quais seriam as necessidades dos ostomizados
que os enfermeiros deveriam atender através das suas orientações. Na terceira categoria "para
orientar a enfermagem precisa..." foram analisadas os conteúdos das entrevistas que referiam-se aos
conhecimentos que os enfermeiros deveriam possuir para atender ao ostomizado. Na última categoria
os entrevistados colocaram as dificuldades enfrentadas para prestarem a assistência de enfermagem
ao ostomizado. Com este estudo identificou-se que o cuidado com o ostomizado é inadequado,
devido à várias limitações no seu conhecimento e ações.

Nº de Classificação: 2362
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ALVARENGA, Márcia Regina Martins. Perfil das reinternações de idosos e a percepção da
enfermagem sobre a organização da alta hospitalar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: Estudo epidemiológico e descritivo sobre reinternações de idosos num hospital geral, de
médio porte, situado no município de Marília-SP, em 1996 e 1997. Objetivos: 1-caracterizar o perfil
das reinternações em residentes no município, quanto às variáveis sexo, idade, estado civil,
naturalidade, profissão, diagnósticos principal e secundário, tempo de permanência hospitalar, tipo de
saída, fonte de financiamento, tipo de procedimento e intervalo de tempo entre as internações; 2analisar os registros da enfermagem, nos prontuários dos idosos, sobre suas condições à admissão e
alta; 3-descrever a percepção da enfermagem, sobre os motivos das reinternações e a organização
da alta hospitalar. Construído banco de dados sobre as internações, adotando o "software" Epi-Info 6
para análise dos eventos e roteiro de entrevista semi-estruturada aplicada à enfermagem, cujas
respostas foram submetidas à análise de conteúdo. Pesquisados 764 prontuários que representam
internações de 262 idosos e 502 reinternações, sendo que 32,8% destes apresentaram uma
reinternação e 55% retornaram à instituição num intervalo inferior a 60 dias. A média de permanência
hospitalar foi 5,71 dias. Dentre os fatores atribuídos às reinternações destacam-se as condições
sociais, econômicas e culturais da família, as condições emocionais e físicas do idoso, predominando
as doenças crônicas respiratórias e circulatórias. A análise dos prontuários e depoimentos da
enfermagem retrata a organização rotineira da alta, as atividades da enfermagem em torno da
decisão de alta médica e medidas as para liberação do paciente, havendo falta de seguimento (entre
os serviços de saúde) aos idosos após a saída hospitalar.

Nº de Classificação: 2363
PINTO, Ione Carvalho. Sistemas públicos de informação em saúde na tomada de decisão - rede
básica de saúde do município de Ribeirão Preto-SP (Os). Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 320 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: A temática deste assunto é a informação em saúde, uma das áreas da saúde coletiva, por
estar inserida nas políticas de saúde para promoção, prevenção e recuperação da saúde individual e
coletiva, considerando as determinações sociais do processo saúde-doença e, ainda, por servir de
ferramenta analisadora da produção de ações de saúde, nas decisões, na (re)construção do modelo
assistencial, possibilitando aos sujeitos alcançarem a autonomia no desenvolvimento de seu trabalho
em saúde. Através de três grandes eixos buscou-se a sustentação para o estudo da informação em
saúde: tomada de decisão, o enfoque sistêmico da organização e os princípios organizativos e
diretivos do Sistema Único de Saúde. Objetivamos descrever e analisar a constituição e organização
dos quatro sistemas públicos de informação em saúde na tomada de decisão na rede básica (SIM-RP
Sistema de Informação de Mortalidade, SINASC-RP Sistema de Informação de Nascidos Vivos,
SIVE-RP Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica e HYGIA-RP Sistema de Informação
Ambulatorial Informatizado), em relação à sua finalidade, produção, utilização, fluxo (ascendente,
descendente e lateral), integração, articulação, compatibilização e acesso, bem como analisar como
esses sistemas públicos de informação em saúde instrumentalizam a tomada de decisão na rede
básica pública municipal de saúde, quais os princípios que a presidem e qual a lógica
(intencionalidade) de produção de saúde que está presente. O local de estudo foi o município de
Ribeirão Preto – Distrito Leste – que conta com seis Unidades Básicas de Saúde. Os instrumentos de
pesquisa foram a análise documental, observação participante e entrevista. A análise dos dados foi
estruturada em dois grandes grupos: constituição formal dos sistemas, incluindo estrutura, processo e
resultado (saídas) de cada sistema de informação e, o segundo grupo, a instrumentalização do agir
em saúde: tomada de decisão, considerando os sistemas de informação como ferramenta
analisadora de intencionalidade dos processos de produção em saúde. O SINASC foi um dos mais
utilizados pelos trabalhadores da rede na organização do modelo de atenção, proporcionando
detectar falhas na estrutura organizacional da unidade, desencadeando processos instituintes no
modo de atenção à saúde de forma mais articulada e descentralizada. Quanto ao SIM, este não tem
sido utilizado enquanto instrumento de tomada de decisão nas UBS. As informações nele contidas
não fazem sentido para os usuários da informação, sendo utilizadas apenas no nível central da SMS
quando esta realiza as estatísticas sobre causas de mortalidade no município, subsidiando alguns
programas de atenção à saúde. O HYGIA mostrou sua potencialidade de articulação com o SINASC
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e SIVE, mas tem sido sub-utilizado, à medida que vem instrumentalizando de forma prioritária as
estatísticas dos procedimentos realizados pelos trabalhadores. Relações mais estreitas são mantidas
entre a UBS e a Distrital com relação ao SIVE-RP no registro das notificações de doenças.
Consideramos que Ribeirão Preto conta com um amplo Sistema de Informação em Saúde, recursos
humanos especializados nesta área, equipamentos modernos, possibilidades de integração entre os
vários sistemas; no entanto, um número elevado de informações acaba sendo gerado e desvinculado
do cotidiano dos serviços de saúde. Os sistemas de informação estudados em geral não têm sido
utilizados para a tomada de decisão na rede básica, uma vez que a produção de serviço de saúde
está centrada na assistência individual, do tipo pronto atendimento, modelo este de saúde que só
registra dados relativos aos procedimentos realizados. A informação é uma ferramenta potente para
instrumentalizar a produção de saúde que busca a integralidade das ações.

Nº de Classificação: 2364
NAKATANI, Adelia Yaeko Kyosen. Processo de enfermagem: uma proposta de ensino através da
pedagogia da problematização. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2000. 232 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: A forma como vem sendo conduzido o ensino pode representar um obstáculo para a
aquisição das habilidades de pensar, refletir e tormardecisões, influenciando no enfrentamento dos
problemas da prática do Processo de Enfermagem. O presente estudo tem como objetivo analisar a
implementação de uma proposta de ensino de Processo de Enfermagem através da Pedagogia da
Problematização, concretizada pelo Método do Arco. Trata-se de uma pesquisa-ação realizada na
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, nos anos de 1998 e 1999. Os sujeitos
foram alunas do 2º ano do Curso de Graduação em Enfermagem, matriculados na disciplina
Metodologia da Assistência de Enfermagem. Utilizou-se, para a coleta de dados, os relatórios de
atividades e as auto-avaliações das alunas, os registros de campo e os instrumentos de avaliação
cognitiva, afetiva e psico-motora. A avaliação dos relatórios foi realizada através das diretrizes
estabelecidas para o ensino de cada fase, sendo que a maioria obteve escores de médio a ótimo (3 a
5), à exceção da fase de Avaliação da Assistência de Enfermagem, com escores 1 e 2. Na avaliação
afetiva, a maioria das alunas referiu-se ao fato de que a implementação das fases do Processo de
Enfermagem não ocorre como recomendado na literatura, manifestando a importância desse
processo para a melhoria da qualidade da assistência e a vontade de utilizá-lo em sua prática
profissional. A avaliação psicomotora foi realizada através de exame físico pulmonar e de
implementação de procedimentos técnicos. Mais de 50% das alunas obteve escores entre 4 e 5 nos
itens de inspeção e ausculta, apresentando dificuldades no desempenho das habilidades de palpação
e percussão. Os escores obtidos na avaliação de implementação dos procedimentos variou entre 4 e
5. A avaliação cognitiva das fases do Processo de Enfermagem foi realizada através de prova escrita
com média de notas entre 33,4 e 51,4 para um máximo de 100 pontos. As diferenças entre a
avaliação escrita e os relatórios podem ser decorrentes do tipo de domínio medido e/ou da estratégia
de avaliação. As diretrizes traçadas para o ensino, as estratégias de ensino e de avaliação, as
facilidades, as dificuldades e os anseios apontados pelas participantes do trabalho em relação à
temática poderão ser úteis para desencadear discussões sobre o ensino do Processo de
Enfermagem. Apesar de não se poder estender os resultados da experiência a outros grupos, esperase que esta investigação possa contribuir com profissionais enfermeiros e com docentes que queiram
adotar a Pedagogia da Problematização, desencadeando discussões em torno de um projeto
pedagógico.

Nº de Classificação: 2365
PAIVA, Nelsi Salete Tonini. Projeto "Viver em Cacavel": análise do fluxo de informações. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANSELMI, Maria Luiza
RESUMO: O presente estudo, de caráter exploratório retrospectivo, teve como objetivo estimar e
analisar o tempo médio (em dias) do fluxo das declarações de nascidos vivos de risco atendidos no
Projeto "Viver em Cascavel" – Paraná, no período de 1996 a 1998, segundo os diferentes espaços
organizativos (hospital, vigilância epidemiológica, unidade básica de saúde) em que este se processa
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e tipos de riscos encontrados. Os dados foram coletados a partir de consulta às Declarações de
Nascidos Vivos de risco visitados; Fichas de Avaliação do recém nascido de risco e livros protocolos.
Das 14 Unidades Básicas de Saúde incluídas no estudo, foram selecionadas para a análise, através
de amostragem estratificada proporcional aleatória, 303 Declarações de nascidos vivos. Para
análise dos dados foi construído o intervalo de 95% de confiança e obteve-se que do hospital para
vigilância epidemiológica Declaração flui entre 3 a 4 dias; da vigilância à unidade básica, 6 a 8 dias;
da unidade básica à realização da visita domiciliar, de 15 a 19 dias. Do momento em que este fluxo
se inicia, no âmbito do hospital com o nascimento até a realização da visita, o tempo médio
encontrado foi de 25 a 30 dias. Quanto aos tipos de risco, nas 303 Declarações, 78,61% são
classificados como sociais e, dentre estes, a idade materna, escolaridade materna e número de filhos
vivos os mais freqüentes; 21,39%, biológicos, sendo que neste grupo, o de maior freqüência foi o
risco – peso ao nascer. Estimou-se o tempo mediano (em dias) do fluxo da Declaração desde o
nascimento até a realização da visita domiciliar e encontrou-se que para os riscos biológicos o fluxo
variou de 15 a 25 dias; e para os riscos sociais de 12 a 24 dias; quanto ao tempo de fluxo entre os
diferentes espaços organizativos, os resultados mostram que para ambos os tipos de riscos, o tempo
variou entre 2 a 4 dias; da vigilância epidemiológica a unidade básica, entre 2 a 20 dias; e da unidade
básica à realização da visita domiciliar, de 5 a 18 dias. Considerando que o projeto "Viver em
Cascavel" tem como finalidade desenvolver ações técnicas e políticas capazes de identificar e intervir
nos fatores de risco reduzindo a morbi-mortalidade infantil no município, o tempo médio de fluxo da
Declaração de nascido vivo de risco encontrado neste estudo pode ser considerado relativamente
longo em função das características da clientela atendida que requer intervenções em tempos breves
e ágeis e, nesse sentido estar comprometendo os objetivos estabelecidos no Projeto.

Nº de Classificação: 2366
CARVALHO, Viviane Tosta de. Erros na administração de medicamentos: análise de relatos dos
profissionais de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena de Bortoli
RESUMO: Os erros de medicação são uma triste realidade no trabalho dos enfermeiros e um dos
maiores indicadores da qualidade de saúde prestada aos pacientes hospitalizados. O aumento da
incidência de erros de medicação nos hospitais e principalmente a subnotificação são preocupações
de todos da área, e intervenções devem ser empreendidas para minimizar essa situação. Os
objetivos deste estudo foram analisar os erros de medicação ocorridos com base nos relatos de
profissionais de enfermagem. Adotamos como Referencial metodológico a técnica do incidente crítico.
O local de estudo foi um hospital no interior do Estado de São Paulo. Os dados foram extraídos das
entrevistas realizadas com 7 enfermeiros, 1 técnico e 23 auxiliares de enfermagem alocados no setor
de clínica médica do referido hospital. Da análise foram identificadas cinqüenta e seis (56) situações,
noventa e dois (92) comportamentos, cento e sete (107) conseqüências para o paciente e quarenta e
seis conseqüências (46) para o profissional envolvido. As situações foram agrupadas em quatro
categorias: falha no cumprimento de políticas e procedimentos; falha no sistema de distribuição e
preparo dos medicamentos pela farmácia; falha na comunicação e falha no conhecimento. Os
comportamentos foram divididos em dois momentos: comportamentos relativos à administração ou
não do medicamento e comportamentos relativos à percepção e comunicação do erro. As
conseqüências para o paciente foram agrupadas em conseqüências nas primeiras 24 horas e
conseqüências tardias. As conseqüências para os profissionais de enfermagem foram: advertência
verbal, relatório, orientação, advertência escrita e demissão. Infelizmente, os erros relatados
constituem somente a ponta de um "iceberg". Fornecer um ambiente seguro com disponibilidade de
recursos humanos e físicos faz-se necessário para a prevenção de futuros erros de medicação, assim
como investimentos no conhecimento sobre administração de medicamentos aos profissionais de
enfermagem, visando uma assistência de enfermagem com qualidade.

Nº de Classificação: 2367
MONTEIRO, Akemi Iwata. Representações sociais da prática de enfermagem no interior dos
Programas de Atenção à Saúde da Criança de uma unidade de saúde do município de Natal
(As). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 176
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)

94
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: Tentou-se analisar neste estudo, as representações sociais da prática de enfermagem
dentro do PAISC de uma Unidade Básica de Saúde do Município do bairro de Felipe Camarão,
município de Natal-RN. Esse bairro possui uma população de baixa renda com alto índice de morbimortalidade infantil causado por doenças evitáveis. Devido a compreensão de que a prática de
enfermagem é determinada pela relação de produção e de reprodução de serviços de saúde, no
interior de um modelo assistencial hegemônico, há redes de subjetividades manifestadas através da
concepção de mundo das relações sociais dos sujeitos que conformam a realidade social. Essa
última é estruturada pelos valores culturais, pelos senso comum/bom senso, poderes, ideologias,
crenças entre outros. A metodologia adotada foi qualitativa, estudo de caso, da qual estudou-se as
representações sociais da prática de enfermagem. As categorias analíticas-modelos assistenciais e
concepção de mundo foram previamente elaboradas, para se articularem com as categorias
empíricas. Como recursos metodológicos, utilizou-se a entrevista semi-estruturada, a observação
participante, entrevista de grupo focal e levantamento de ações da enfermagem nos prontuários.
Foram entrevistadas cinco enfermeiras, cinco auxiliares de enfermagem, quatro médicos, dez mães, a
administradora, a diretora e seis agentes comunitários. A análise das categorias empíricas estudadas,
com base na técnica hermenêutica dialética, conduz a afirmação de que a prática de enfermagem na
atenção à saúde da criança, no PAISC, é influenciada, na maioria das vezes, pelo senso comum,
dentro do modelo assistencial clínico individual e hegemônico. Por outro lado, o Programa de Saúde
da Família (PSF), em um processo de trabalho instrumentalizado pelo saber e tecnologia
simplificados, conduz a prática de enfermagem a uma superação do senso comum do modelo
assistencial curativo, embora o antagonismo desses modelos favoreça o aparecimento de muitos
desencontros.

Nº de Classificação: 2368
TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga. Interfaces do controle de infecção em uma instituição de
ensino odontológico (As). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 178 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
RESUMO: Os objetivos deste estudo são a identificação do conhecimento do aluno de graduação em
odontologia acerca das medidas básicas de controle de infecção, o estabelecimento dos fatores
intervenientes ao controle de infecção e ao seu ensino, bem como a análise do controle de infecção
no que se refere ao processo do ensino e suas relações. Os dados foram obtidos através de
Questionário, Análise documental, Observação e Entrevista, em uma Instituição Pública de ensino
odontológico na cidade de Goiânia, Goiás. O estudo revelou a fragilidade do conhecimento do aluno a
respeito das medidas de controle de infecção relacionadas às atividades clínicas na referida
Instituição. Mostrou relação entre o conhecimento dessas medidas, a prática clínica e seu ensino,
uma vez que, a estrutura curricular demonstrou lacunas teóricas e práticas, reveladas nas ementas e
conteúdos programáticos das disciplinas. Evidenciou, ainda, que a estrutura física e os recursos
materiais e humanos exercem influência como fatores dificultadores ao controle de infecção e ao seu
ensino. Estes resultados indicam a necessidade de se estabelecer estratégias de intervenção no
processo de ensino do controle de infecção. O estudo apresenta proposições para mudanças. O
diagnóstico das condições locais revelado pelo estudo viabilizou a elaboração de um plano de
intervenção, que vem sendo implementado com a aquiescência da maior parte da comunidade
acadêmica, com significativos avanços no que se refere à pratica do controle de infecção.

Nº de Classificação: 2369
PICCOLI, Marister. Enfermagem perioperatória: identificação dos diagnósticos de enfermagem na
visita pré-operatória fundamentada no modelo conceitual de Levine. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: A sistematização da assistência de enfermagem perioperatória é um tema relevante na
enfermagem, apesar da escassez de estudos na literatura nacional. Este estudo teve como objetivo a
identificação dos diagnósticos de enfermagem mediante a realização da visita pré-operatória, com
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vistas ao planejamento da assistência de enfermagem no período trans-operatório. Para
fundamentarmos a presente investigação selecionamos o modelo conceitual de Levine, tendo como
eixo norteador os quatro princípios de conservação, a saber: conservação de energia, conservação
da integridade estrutural, conservação da integridade pessoal, conservação da integridade social. A
amostra foi composta por trinta (30) pacientes do sexo feminino e masculino, com idade entre 20 e 60
anos, internados em um Hospital Geral na Cidade de Cascavel, Paraná, no mês de setembro de
1999, que foram submetidos a cirurgia geral. Os dados foram coletados nas visitas pré-operatórias
realizadas pela pesquisadora utilizando um instrumento previamente elaborado e validado. A
construção desse instrumento foi fundamentada no modelo conceitual de Levine, na literatura sobre o
paciente cirúrgico e na experiência profissional da pesquisadora. Após a coleta de dados,
identificamos os diagnósticos de enfermagem utilizando o processo de raciocínio diagnóstico
proposto por RISNER (1986), que indicaram categorias, as quais denominamos de acordo a
Taxonomia da NANDA (1999-2000). Os resultados evidenciaram treze diagnósticos de enfermagem
que são relevantes para o planejamento da assistência de enfermagem na unidade de centro
cirúrgico. Dos treze diagnósticos identificados os que apareceram com maior freqüência foram: risco
para infecção, risco para função respiratória alterada, risco para aspiração, risco para lesão por
posicionamento perioperatório, ansiedade, ansiedade da família e medo. Este trabalho permitiu
verificarmos que o modelo conceitual de LEVINE (1973) pode ser usado como referencial teórico na
visita pré-operatória de enfermagem com vistas a identificação das necessidades do paciente que
poderão interferir durante o período transoperatório, visando o atendimento integral do paciente
cirúrgico.

Nº de Classificação: 2370
SAMPAIO, Susy Mary Perpetuo. Implantação do Plano de Erradicação do Aedes aegypti na
região de Presidente Prudente-SP, de 1998 a 1999: uma avaliação preliminar. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: Neste estudo descrevemos a implantação de uma nova estratégia de combate ao Aedes
aegypti, vetor do dengue e Febre Amarela, através do Plano de Erradicação (PEAa), do Governo
Federal, na Região de Presidente Prudente, São Paulo, no período de 1998 a 1999, com avanços na
descentralização das ações de combate ao Dengue para os seus municípios. Avaliamos também o
cumprimento das ações de campo e as educativas executadas durante o primeiro ano de implantação
do PEAa em 44 municípios do Serviço Regional da SUCEN de Presidente Prudente. Esta pesquisa
nos permite concluir que o financiamento proveniente do PEAa propiciou o incremento e a
capacitação dos recursos humanos, bem como a importante aquisição de recursos materiais; porém,
a estrutura do município ainda é fragilizada, a começar pelo enfoque dado pelos dirigentes às
questões da promoção de saúde, bem como o perfil dos recursos humanos disponibilizados para o
PEAa, que nem sempre correspondiam, neste estudo, para as funções a serem assumidas. Dentre as
recomendações, destacamos a necessidade de um maior envolvimento dos dirigentes estaduais e
municipais no PEAa, de um melhor gerenciamento das atividades do programa pelo coordenador e
do desenvolvimento de outras metodologias educativas para envolver a população, estimulando uma
participação mais ativa e consciente da sociedade civil. Entendemos ser necessário, também, uma
melhor integração das ações entre as várias instituições envolvidas para que o PEAa possa atingir
objetivo de eliminar a circulação dos vírus do Dengue, contribuindo, conseqüentemente, para uma
melhor qualidade de vida da população.

Nº de Classificação: 2371
FERNANDES, Luciana Magnani. Úlcera de pressão em pacientes críticos hospitalizados: uma
revisão integrativa da literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2000. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: A úlcera de pressão é uma complicação comum em pacientes críticos hospitalizados,
tornando-se um problema sério para os mesmos e a prevenção deste tipo de complicações um
desafio para a assistência de enfermagem. Este estudo tem com objetivos caracterizar a produção do
conhecimento sobre a úlcera de pressão em pacientes críticos hospitalizados, publicados no período
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de 1994 a 1998 em periódicos nacionais e internacionais, identificar os fatores de risco para úlceras
de pressão, analisar definições e características associadas à essas e analisar as publicações com
base nas categorias temáticas das diretrizes da AHCPR. A análise foi feita segundo o método
proposto por GANONG em uma amostra de 47 artigos, considerando as categorias temáticas das
diretrizes para previsão e prevenção de úlceras de pressão da Agência Americana para o Cuidado,
Política e Pesquisa em Saúde. Foram identificadas as definições, características e fatores de risco
para o desenvolvimento de úlceras de pressão que estavam relacionados ao paciente, à estrutura da
instituição e ao processo de cuidar. Encontramos na amostra uma hegemonia de autores americanos,
enfermeiros com mestrado ou médicos, que atuavam em hospitais. A maior parte dos trabalhos foi de
natureza descritiva e trabalhos teóricos. O principal enfoque dos trabalhos foi a úlcera de pressão
como indicador da qualidade do cuidado. Os resultados da análise apontam que a adoção de
protocolos sistematizados referentes ao processo e estrutura do cuidar, desenvolvidos a partir de
pesquisas são eficazes para a prevenção da úlcera, evidenciado pela redução dos índices ou da
incidência.

Nº de Classificação: 2372
DALRI, Maria Celia Barcellos. Assistência de enfermagem a paciente portador de queimadura
utilizando um software. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 328 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: Os objetivos do estudo é criar um Software para atender ao planejamento da assistência
de enfermagem a pacientes portadores de queimaduras e avaliar sua aplicabilidade quanto a
execução do processo de enfermagem. O Software, denominado PROGQUEM foi desenvolvido pela
pesquisadora com a colaboração de um analista de sistema estruturado nas considerações do
Processo de Enfermagem de ROSSI & DALRI (1993) segundo o Modelo Conceitual de HORTA
(1979), na Taxonomia da NANDA - North American Nursing Diagnosis Association – (1990, 1996) e
na Classificação de Resultados mencionada na CIPE - Classificação para a prática de Enfermagem (ICN,1996). O Software consiste de 12 telas ativas para a execução do processo de enfermagem,
possibilitando inclusão de novas informações. Utilizamos o estudo de caso, com quatro sujeitos
internados na Unidade de Queimados do Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Após a coleta de
dados realizada no plantão da manhã, dirigimo-nos ao computador para documentar essas
informações e processar os dados no PROGQUEM, cronometrando o tempo. Houve com os quatro
pacientes, um total de doze encontros, totalizando 2 horas, com uma média aproximada de 32
minutos para cada paciente. Identificamos, 12 diagnósticos de enfermagem distintos: totalizando 36
diagnósticos de enfermagem (31 de Necessidades Psicobiológicas e 6 de Necessidade Psicossocial),
obtendo uma média de 9 diagnósticos de enfermagem por paciente. Para esses diagnósticos
estabelecemos 158 intervenções de enfermagem. O tempo para executar o programa foi de 14,3
minutos. A seleção de itens no Software está adequado ao processo de enfermagem, permitindo o
desenvolvimento de planos de cuidados individualizados que são impressos.

Nº de Classificação: 2373
ALBUQUERQUE, Maria Cicera dos Santos de. Significado da sexualidade para mulheres
grávidas (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2000. 234 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
RESUMO: Este estudo foi realizado com mulheres grávidas com o objetivo de descrever e analisar
as experiências e os significados da sexualidade a partir do ponto de vista das entrevistadas no seu
contexto cultural. Foram utilizados os conceitos da antropologia interpretativa da saúde, da saúde
reprodutiva e da saúde sexual. Percorreu-se o caminho metodológico através da etnografia. Os dados
obtidos foram coletados por meio da observação e entrevista. Realizou-se um processo de análise
com base nos relatos orais das histórias de vida das colaboradoras do estudo. Foram identificados
três temas fundamentais: o descobrir da sexualidade, a experiência da gravidez e a experiência da
sexualidade na gravidez. O estudo fornece elementos para que enfermeiros obtenham um melhor
entendimento da sexualidade durante a gravidez e, conseqüentemente, ampliem as ações de
enfermagem para este momento da vida feminina.
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Nº de Classificação: 2374
COELHO, Leni Cristina Domingos. Fundamentação dos juízos morais na enfermagem. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 307 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina A. Partezani
RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo identificar e analisar as justificativas morais das
enfermeiras a respeito de dois dilemas éticos. É uma pesquisa qualitativa tipo descritiva, onde foi
utilizada a análise temática transversal intensiva. Utilizamos como referencial teórico a linha
principialista pluralista; a linha utilitarista conseqüencialista e a ética do cuidado na área da
enfermagem para que pudéssemos analisar as duas situações de conflito ético. A primeira diz
respeito ao direito à informação e a segunda sobre iatrogenia cirúrgica. Foram realizadas vinte e oito
entrevistas com enfermeiras. Os resultados apontam que a maioria das enfermeiras concentram-se
nos hospitais e possuem idades e tempo de serviço consideradas necessárias para serem experts na
assistência de enfermagem. O estudo assegura que as enfermeiras adotam posições diferentes ao
defenderem os direitos dos pacientes quanto à informação. No conjunto, as respondentes baseiam
suas justificativas na ética normativa, deontológica, alternando em alguns momentos com a ética do
cuidado e a conseqüencialista. As enfermeiras respeitam a forma contratual e a hierarquia para o
encaminhamento dos problemas éticos. Elas são contrárias à condição feminina de submissão, e às
atitudes paternalistas da equipe, e ao tempo transcorrido para dar as informações. Evidenciamos
conflitos de valores morais entre enfermeiros, médicos e pacientes quanto ao direito de acesso à
informação. As respondentes ressaltam a franqueza, verdade, clareza e o diálogo como formas de
manter o consentimento. Elas procuram garantir a autonomia dos pacientes, mas têm dificuldades
para adotar atitudes diretas para defenderem as responsabilidades e os compromissos profissionais.
As enfermeiras enfatizam que todos têm o dever de informar e que os processos iatrogênicos
envolvem prioritariamente os aspectos morais e depois os legais. Para as respondentes as chefias de
enfermagem devem discutir, reciclar, advertir e orientá-las aproveitando para promover mudança e
crescimento nas tomadas de decisões. Concordam que é difícil julgar os erros por negligência,
imperícia ou imprudência. Defendem a importância das anotações em prontuário, ainda que tenham
dúvidas quanto ao conteúdo e forma, bem como preocupações referentes à sua interpretação e
extravio. Diante de problemas iatrogênicos se vêem emocionalmente perturbadas devido ao conflito
ético gerado em relação às suas responsabilidades pessoais e profissionais. Relatam a falta de apoio
dos órgãos de classe, da falta de respeito das políticas das instituições de saúde, e dos "boicotes" ao
profissional pois entendem que são vistas como problemas à medida que denunciam.

Nº de Classificação: 2375
SILVA, Sueli Riul da. Assistência de enfermagem e acompanhamento domiciliar a pacientes
portadoras de câncer ginecológico, submetidas à quimioterapia antineoplásica. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): AGUILLAR, Olga Maimoni
RESUMO: O presente estudo deveu-se a nossa vivência em oncologia clínica, quando constatamos a
falta de sistematização na prática da assistência de enfermagem ao paciente oncológico. A literatura
aponta para a necessidade de se oferecer cuidados específicos aos pacientes submetidos a
quimioterapia antineoplásica para minimizar as complicações associadas aos efeitos colaterais deste
tratamento. Foram objetivos deste estudo: identificar e analisar os problemas de pacientes
submetidas à quimioterapia antineoplásica; identificar a demanda por cuidados de enfermagem
domiciliares; implementar e analisar uma sistemática de assistência domiciliar para continuidade dos
cuidados pós-quimioterapia. Procedemos a um acompanhamento sistematizado de pacientes e
implementamos visitas domiciliares orientadas para levantamento de problemas, soluções adotadas e
intervenções necessárias. Constatamos que as pacientes acompanhadas apresentaram problemas
minimizados pela sistemática de assistência adotada, e que em função das orientações para o autocuidado oferecidas durante o tratamento, as pacientes apresentaram soluções adequadas para os
mesmos. Ao término do estudo, concluímos que uma assistência de enfermagem especializada,
sistematizada, integral, contínua, holística e estendida ao domicílio, minimiza as complicações
associadas aos efeitos colaterais da quimioterapia antineoplásica.
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Nº de Classificação: 2376
AMARAL, Eliana Maria Scarelli. Vítima de trauma crânio-encefálico moderado e grave no pósalta hospitalar: uma aproximação na perspectiva do modelo "Campo de Saúde" (A). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 142 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Branca Maria de Oliveira
RESUMO: Esta pesquisa trata-se de um estudo descritivo prospectivo das condições de saúde e das
dificuldades e problemas enfrentados por vítimas e familiares de Trauma Crânio Encefálico (TCE)
moderado e grave, após a alta hospitalar do hospital Escola da Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro (FMTM) de Uberaba (MG), segundo o referencial teórico do Modelo de Campo de Saúde que
vê a saúde como resultante de um processo dinâmico de integração do indivíduo com o seu
ambiente. Através de visitas domiciliárias foram entrevistados 20 pacientes, de ambos os sexos, com
idades acima de 14 anos e residentes na zona urbana de Uberaba, utilizando um instrumento de
coleta de dados que abordava os aspectos sociais e ambientais, as relações dos participantes com o
sistema de saúde e os dados relacionados ao estilo de vida e aspectos biológicos decorrentes do
TCE. A amostra constituiu-se predominantemente por pacientes do sexo masculino (90%), com
idades entre 14 a 40 anos (80%), solteiros (60%) e que permaneciam sob cuidados domiciliares da
mãe. Os dados sociais e ambientais demonstraram nível de instrução fundamental de 60%, seguido
pelo médio (30%) e superior (10%), renda familiar predominante de dois a quatro salários mínimos
(55%), sendo que 35% dos familiares dependiam financeiramente das vítimas. O tipo de acidente que
resultou em TCE caracterizou-se como de trânsito (90%), dos quais metade foi motociclístico e
metade automobilístico. Os demais (10%) foram atropelamento e queda acidental. Todas as vítimas
deram entrada no hospital diretamente pela Unidade de Pronto Socorro tendo sido submetidas a
diferentes procedimentos cirúrgicos e invasivos como intubação, sondagem vesical e acesso venoso
central, sendo que (85%) foram encaminhadas para o CTI, onde permaneceram entre 4 a 10 dias.
Uma vez de alta hospitalar, (40%) não conseguiram agendar o retorno dentro do prazo estipulado. As
dificuldades relatadas pelos pacientes e familiares, a nível domiciliar, estavam relacionadas
principalmente ao próprio cuidado, à situação financeira e às dúvidas relativas ao uso de
medicamentos. (65%) das vítimas referiram fazer uso de bebida alcoólica variando de raramente
(50%) a diariamente (10%), com predomínio de consumo apenas nos finais de semana (35%). Do
total de pacientes que dirigia algum tipo de veículo, (56,2%) não possuíam carteira de habilitação e
referiram não fazer uso do cinto de segurança e (75%) não faziam uso habitual do capacete. As
alterações biológicas após a alta estiveram relacionadas principalmente ao nível de consciência,
paresias e plegias, deambulação e alterações de personalidade. Os pacientes referiram dificuldades
para agendamento de retornos e para encaminhamentos para serviços de reabilitação. O conjunto de
dados possibilitou algumas reflexões sobre a importância da orientação da vítima e familiares sobre o
seu estado de saúde e sobre as possíveis soluções para os problemas e dificuldades a serem
enfrentados, ressaltando a necessidade de organização de serviços que utilizam programas de
assistência no domicílio.

Nº de Classificação: 2377
SILVA, Lili Marlene Hofstätter da. Cuidado do paciente oncológico com dor crônica na ótica do
enfermeiro (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2000. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia M. Fontão
RESUMO: Este estudo foi elaborado com a finalidade de identificar lacunas que possam direcionar
programas de atualização para enfermeiros que lidam com pacientes oncológicos com dor crônica. O
objetivo foi identificar como o enfermeiro interpreta o cuidado com este paciente. O estudo foi
desenvolvido sob a abordagem da metodologia qualitativa. Os informantes foram 8 enfermeiros, de
uma instituição hospitalar governamental. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas. Com a análise dos dados, foram identificadas 3 categorias analíticas: a avaliação da dor
crônica do paciente oncológico, a importância do cuidado multidisciplinar e as dificuldades para o
cuidado do paciente. Na primeira categoria, são apresentadas as desinformações e crenças sobre o
câncer e a dor crônica, que direcionam a avaliação da dor do paciente. Na segunda categoria, são
descritas as dificuldades dos enfermeiros para lidar com as emoções do paciente, levando a valorizar
participação do psicólogo no cuidado. Na terceira categoria, é apresentado e discutido o modo como
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os enfermeiros implementam o cuidado com o paciente, com base no modelo médico, porém, a
empatia com o paciente e a importância do cuidado humanizado são tratados de maneira muito
idealizada. Os resultados demonstram que os enfermeiros precisam atualizar-se nos conhecimentos
específicos sobre o câncer, dor crônica e sua terapêutica, como também, nas habilidades expressivas
para promoverem um apoio psicológico adequado para o paciente oncológico com dor crônica.

Nº de Classificação: 2378
TORRES, Gilson de Vasconcellos. Atividades educativas do enfermeiro na prevenção do
HIV/AIDS em Natal/RN: competências pedagógica e técnica. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 214 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUFFINO, Márcia
RESUMO: Estudo descritivo, que objetivou estudar as competências pedagógica e técnica do
enfermeiro nas ações educativas na prevenção do HIV/Aids nas unidades básicas de saúde (UBSs)
do município de Natal/RN. Esta investigação foi realizada com 76 enfermeiros que atuavam nas
UBSs. Foi utilizado um questionário estruturado e para análise, testes estatísticos paramétricos e não
paramétrico, técnicas de análise de dados categorizados através das tabelas de contingências, além
do método de análise de conteúdo de BARDIN (1995). Identificou-se que apenas 18,4% afirmaram ter
competência para atuar na prevenção do HIV/Aids nas UBSs, verificamos que 59% justificaram que
precisavam de treinamento em HIV/Aids. Os pesquisados apresentaram excelente nível de
conhecimento nas questões relativas a fontes de infecção e formas de transmissão do HIV, um bom
nível nas questões sobre a prevenção, aspectos epidemiológicos e medidas de biossegurança. Já
nas questões sobre o vírus HIV e aspectos clínicos apresentaram níveis regular e insatisfatório
respectivamente. Os pesquisados de um modo geral demonstraram bom nível de competência
técnica em HIV/Aids e sua prevenção. Entre as ações educativas desenvolvidas na prevenção do
HIV/Aids, destacaram-se distribuição de preservativo (93,4%), orientação individual (93,4%),
distribuição de material informativo (89,5%), palestra informativa (71,0%), orientação em grupo
(57,9%), exibição de filmes e vídeos (38,2%), aconselhamento pré-teste e pós-teste (31,6%). Essas
atividades são executadas em sua maioria apenas por enfermeiros dentro das UBSs e com menor
freqüência na comunidade. Quanto à competência pedagógica, verificamos a falta de coerência entre
as fases de planejamento, desenvolvimento e avaliação nas atividades educativas implementadas
pelos pesquisados. Entre as técnicas de ensino utilizadas, o método expositivo destacou-se nas
ações de palestra informativa (92,6%), exibição de filmes e vídeos (89,7%), distribuição de material
informativo (83,8%), e na orientação em grupo. Já o diálogo é utilizado co mais freqüência nas ações
de aconselhamento pré-teste (87,5%), na orientação individual (83,1%) e na distribuição de
preservativo com 71,8%. A pergunta oral foi a forma de avaliação das ações educativas mais
utilizadas, seguindo da simples observação da clientela no momento da execução das atividades.
Apesar do bom nível de competência técnica dos enfermeiros, é necessário trabalhar os aspectos
que apresentam deficiências. Quanto à competência pedagógica, os pesquisados demonstram um
despreparo em todas as etapas do planejamento das estratégias educativas, necessitando ser
refletida a formação do enfermeiro para função educativa, com vista a estratégias de prevenção do
HIV/Aids mais efetivas e transformadora.

Nº de Classificação: 2379
CORRÊA, Adriana Katia. Do treinamento do enfermeiro à possibilidade da educação em terapia
intensiva: em busca do sentido da existência humana. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 215 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
RESUMO: Neste estudo, minha proposta é dirigir-me para o treinamento de enfermeiros recémadmitidos na prática em terapia intensiva, explicitando, em um primeiro momento, a perspectiva de
treinar que tem sido privilegiada, apontando alguns de seus limites. A partir dessa explicitação,
projetar outra possibilidade compreensão do treinamento que permita refletir sobre a prática em
terapia intensiva, vislumbrando-a na perspectiva da existência humana, à luz da fenomenologia
existencial de Martin Heidegger. Habituando o mundo cotidiano de dois centros de terapia intensiva
de um hospital escola, fui em busca de elementos que, além de minhas vivências, possibilitassem a
reflexão que pretendo empreender. Para tal, observei a condução de alguns treinamentos e
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entrevistei enfermeiros responsáveis pelo treinamento e recém-admitidos. A partir dos relatos desses
profissionais e das observações realizadas, bem como das minhas vivências profissionais, descrevo o
treinamento da prática de enfermeiros recém-admitidos em terapia intensiva, mostrando que é a
compreensão moderna de homem e mundo, o modo se pensar e ser metafísico, que fundamenta
essa prática, permanecendo esquecido o sentido da existência humana, em meio ao agir padronizado
e técnico-científico da modernidade. Posteriormente, passo a refletir acerca do "vir a ser" do
treinamento de enfermeiros em terapia intensiva, buscando uma outra possibilidade de compreensão
do humano, considerando os modos de ser do homem no mundo, tendo como alicerce algumas
temáticas do pensar heideggeriano: o homem como existência, ser-no-mundo, ser-com-o-outro, o
cuidado e a técnica. Nessa reflexão, o exercício profissional do enfermeiro dirigido ao cuidado do
doente grave, a sua formação acadêmica e a possibilidade de transcendência do treinamento em
prática educativa são colocados em questão.

Nº de Classificação: 2380
FERNANDES, Marcia Simoni. Função do enfermeiro nos anos 90: réplica de um estudo (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: Trata-se de uma réplica aproximada do estudo de TREVIZAM (1978), realizado em um
Hospital-Escola do interior de São Paulo, que teve como objetivos, identificar as atividades
desempenhadas pelos enfermeiros das unidades de internação e verificar a evolução dessas
atividades após um período de vinte anos, e comparar com as mudanças ocorridas na instituição
hospitalar em questão. Participaram do estudo 13 enfermeiros, sendo utilizadas para a coleta dos
dados, as técnicas de observação intermitente e aplicação de questionário. Os resultados mostraram
porcentagem elevada de atividades administrativas, que representou 43,4% em relação as atividades
de Assistência que obtiveram 32,8%. As atividades particulares alcançaram um percentual de 10,6%,
sobressaindo-se em relação às atividades de Colaboração no Ensino e na Pesquisa, que ficaram com
3,3%. No que tange as atividades que podem ser delegadas, estas totalizam percentual de 8,3% e
1,7% de atividades que devem ser executadas por pessoas de outros serviços. Por meio de aplicação
dos questionários, foi possível conhecer quais as atividades que os enfermeiros consideram que
podem ou não serem delegadas, bem como aquelas que tomam mais o seu tempo. Constatou-se
diante dos achados que não houve uma melhora expressiva do trabalho do enfermeiro, tendo como
base a Administração da Assistência da Enfermagem, considerando ainda o espaço de vinte e um
anos da publicação do primeiro estudo realizado por TREVIZAN (1978).

Nº de Classificação: 2381
OBA, Maria das Dores do Vale. Morte materna mediante as representações sociais dos
profissionais de saúde no município de Ribeirão Preto-SP (A). Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 210 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, Maria Solange Guarino
RESUMO: Esta investigação busca conhecer e analisar a morte materna mediante as representações
sociais dos profissionais de saúde no município de Ribeirão Preto-SP, de maneira a possibilitar uma
mudança na atuação do enfermeiro na assistência à saúde da mulher. O referencial teórico procura
apreender o sistema de saúde, ser mulher, maternidade, morte e morte materna. A pesquisa é de
natureza qualitativa e adota-se as representações sociais como processo metodológico. Utiliza-se
como instrumento de coleta a observação livre e a entrevista semi-estruturada. O conteúdo das falas
dos sujeitos sociais refletem as suas visões de mundo em relação ao sistema de saúde, assistência à
saúde da mulher, o ser mulher, maternidade, morte e morte materna. Para estes profissionais da
saúde o cotidiano de trabalho está disciplinado à atender e intervir no corpo anátomo-fisiológico, de
maneira a possibilitar a cura. A rigidez das rotinas dificultam olhar as queixas das gestantes além do
determinismo biológico. Foi nesse contexto, que emergiram as categorias empíricas nas
representações sociais do ser mulher denominada de "sofrer e lutar", a maternidade de "vida", a
morte de "terrível" e a morte materna de "inaceitável". Na construção histórica, social e cultural, a
"mulher sofre e luta", para poder estudar, trabalhar, sustentar, dizer não a agressividade no lar e no
trabalho, atuar na política, ser independente do domínio masculino, dizer não à maternidade e às
diferenças sociais de gêneros. A maternidade (gerar "vida") é compreendida como uma função
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natural da mulher. A morte é apreendida como fim, ruptura, fracasso, vergonha e oculta. Assim, os
profissionais de saúde ao deparar com a morte, esta experiência passa a ser "terrível" e, neste
contexto a morte materna é "inaceitável". Acredita-se que o enfermeiro possa contribuir para mudar
assistência à saúde da mulher ao assumir o atendimento de pré-natal, parto e acompanhamento de
puerpério, atendendo assim, a mulher em suas necessidades e integralidade. Para tanto, o
enfermeiro terá que apreender "a olhar" a multidimensionalidade do ser humano e atuar em um novo
paradigma voltado para saúde. E nesse, a casa de parto tem possibilitado recuperar a assistência
voltada para a vida e poupando, assim, as mulheres de mortes maternas evitáveis.

Nº de Classificação: 2382
ARMELIN, Maria Vigoneti Araújo Lima. Apoio emocional às pessoas hospitalizadas. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: Esta pesquisa emergiu de inquietações acerca do cuidado prestado ao ser humano
quando hospitalizado. Optou-se por um estudo exploratório descritivo, cujos objetivos foram:
identificar sentimentos vivenciados pelas pessoas durante a hospitalização; identificar quais as suas
expectativas em relação ao atendimento da equipe de enfermagem e investigar se o apoio emocional
é uma expectativa de cuidado durante a hospitalização. Utilizou-se uma entrevista semi-estruturada
para coletar os dados de dez pessoas que haviam ficado internadas. A análise temática foi o método
escolhido para a descrição dos resultados, que evidenciou a hospitalização como uma situação não
escolhida ou desejada. Sentimentos de ansiedade, medo, tristeza e saudade foram vivenciados pelas
pessoas quando hospitalizadas. Os discursos também revelaram que ao hospitalizarem-se as
pessoas esperam ser cuidadas com amor, carinho, atenção, paciência e dedicação e que estes
cuidados sejam realizados na hora certa. O apoio emocional, segundo os entrevistados, é uma
expectativa de cuidado. A demonstração de afetividade por parte de quem cuida, alguns aspectos da
comunicação entre a equipe de enfermagem e o paciente e a presença da equipe de enfermagem
são elementos significativos que emergiram das falas dos entrevistados como forma de apoio
emocional.

Nº de Classificação: 2383
COLOMBO, Roberta Cunha Rodrigues. Reabilitação no infarto do miocárdio: análise dos
comportamentos relacionados a fatores de risco para coronariopatia. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): AGUILLAR, Olga Maimoni
RESUMO: Este trabalho utilizou o Modelo PRECEDE-PROCEED – de planejamento de ações
educativas em saúde - para subsidiar a elaboração de uma proposta educacional a ser desenvolvida
junto aos sujeitos infartados, atendidos em programa de reabilitação cardíaca, tendo como objetivos:
caracterizar os sujeitos infartados de acordo com seu perfil demográfico e de fatores de risco;
descrever seus comportamentos com relação à hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia e
tabagismo; e identificar os fatores que predispõe, possibilitam e reforçam a adoção, por estes
sujeitos, de comportamentos saudáveis e/ou de risco para coronariopatia. Os dados foram obtidos
através de entrevista semi-estruturada realizada com 50 sujeitos aleatoriamente selecionados, dentre
aqueles atendidos no Ambulatório de Controle de Fatores de Risco para Coronariopatia do Hospital
de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas. Em relação à caracterização demográfica e de
fatores de risco, a maioria dos sujeitos pertencia ao sexo masculino (76%), na faixa etária de 30 a 80
anos, com maior concentração entre 40 e 60 (71%) para homens e 40 e 70 anos para mulheres
(75%), casados (79%), com escolaridade de 1 a 5 anos (68%), inativos (60%) e provenientes da
cidade de Campinas e região (96%). Com relação aos fatores de risco para coronariopatia,
constatamos HAS em 94% dos sujeitos, dislipidemia também em 94%, obesidade em 72% (em
subgrupo de 43 sujeitos), sedentarismo em 42%, Diabetes mellitus em 28%e tabagismo em 24%.
Quanto ao perfil lipídico, constatamos níveis alterados de colesterol total, LDL-colesterol, HDLcolesterol e triglicérides em 62%, 91%, 54% e 38% dos sujeitos respectivamente. Houve correlação
significativa positiva entre níveis séricos de colesterol total e LDL-colesterol (r = 0,91, p£0,05), entre
colesterol total e triglicérides (r = 0,67, p£0,05) e entre LDL-colesterol e triglicérides (r = 0,43, p£0,05).
Do total de sujeitos, 70% apresentavam sobrepeso e obesidade grau I (IMC = 26,9 ± 0,5);
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constatamos correlação significativa positiva entre índice de massa corporal (IMC) e circunferência d
cintura (CC) (r = 0,83, p£0,05); IMC percentagem de gordura corporal (r = 0,72, p£0,05); CC e
percentagem de gordura corporal (r = 0,64, p£0,05) e entre CC e RC/Q (r = 0,57, p£0,05). No que diz
respeito aos comportamentos relacionados à HAS, verificamos que 74% dos sujeitos mensuravam
periodicamente sua pressão arterial; dos 40 indivíduos que faziam uso de medicação antihipertensiva, 65% referiram adesão parcial à terapia medicamentosa; quanto à dislipidemia, 90% dos
sujeitos mensuravam periodicamente seu perfil lipídico; dos 24 sujeitos que referiram uso de
medicação hipolipemiante, 62% o faziam de forma irregular. Do total de 12 tabagistas, 67% fumavam
por longa data e 75% consumiam entre 10 e 20 cigarros ao dia. Ao analisarmos os fatores que
predispõem ao comportamento e ao não-comportamento em saúde, observamos que estes se
encontram relacionados ao comportamento propriamente dito e ao sujeito. Entre os fatores
relacionados ao comportamento encontramos as subcategorias "avaliação do resultado do
comportamento" e "existência de crenças relativas ao comportamento", entre outras. Naqueles
relacionados ao sujeito, observamos as subcategorias "motivação", "locus de controle percebido", etc.
Quanto aos fatores possibilitadores observamos, especialmente, sua relação com a disponibilidade e
a qualidade dos serviços de saúde. A identificação de referentes sociais positivos e o reconhecimento
de seu apoio revelaram-se como fatores reforçadores de comportamentos de saúde. Concluímos que
a determinação de parâmetros clínicos que evidenciam a existência dos fatores de risco e de sua
magnitude associado ao quadro clínico é essencial para o planejamento de uma proposta educativa.
A motivação que medeia os comportamentos dos sujeitos, entretanto, é que sustenta a manutenção
dos fatores de risco, o que nos aponta para a necessidade de considerarmos a sua individualidade e
a do seu meio no delineamento de intervenções educativas.

Nº de Classificação: 2384
POLETTI, Nadia Antonia Aparecida. Cuidado de enfermagem a pacientes com feridas crônicas: a
busca de evidências para a prática (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 269 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: As feridas crônicas são lesões graves da pele e tecidos subjacentes que causam
problemas como dor, sofrimento, gastos financeiros, afastamento do trabalho e alterações
psicossociais, exigindo do cuidador conhecimento e habilidade. Este estudo tem como objetivos
identificar a produção do conhecimento sobre feridas crônicas, em artigos publicados no período de
1990 a 1998 em periódicos nacionais e internacionais e analisar através de uma revisão integrativa,
quais aspectos relacionados ao cuidado de feridas crônicas são abordados pelos autores. A análise
foi feita segundo o método proposto por GANONG (1987) em uma amostra de 173 artigos. A amostra
foi composta em sua maioria por artigos em língua inglesa, cujos autores em sua maior parte foram
enfermeiros assistenciais com atuação em hospitais. A maior parte dos trabalhos foi de natureza
teórica, sendo 27,7% artigos de revisão de literatura, 19,6% de estudos de descrição de protocolo,
14,5% de relatos de experiência, 10,9% de estudos de caso clínico, 4,8% de reflexões teóricas, 3,6%
de estudos metodológicos e 18,9% de artigos de pesquisa. Na análise qualitativa do conteúdo dos
artigos identificamos cinco categorias que incluem conceituação, definição e tipos de feridas crônicas,
avaliação geral do paciente, avaliação da ferida, a realização do curativo e a sistematização da
assistência com a implementação das evidências na prática clínica. Os resultados da análise
apontam para a necessidade da utilização dos princípios da prática baseado em evidências de forma
consistente, para atingir uma assistência de qualidade e com uma boa relação custo/benefício.

Nº de Classificação: 2385
CANINI, Silvia Rita Marin da Silva. Situações de risco para transmissão de patógenos veiculados
pelo sangue entre a equipe de enfermagem de um hospital universitário do interior paulista.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Estudo retrospectivo, de natureza descritiva, realizado em um Hospital Universitário do
interior paulista, no período de janeiro a dezembro de 1998, e objetivou analisar o perfil dos acidentes
perfurocortantes que acometeram a equipe de enfermagem. A coleta de dados foi realizada em dois
setores: primeiramente, no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do
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Trabalho (SESMT); em seguida, no Ambulatório de Atendimento aos Acidentes Ocupacionais dos
Profissionais de Saúde (AOPS), por meio das fichas de acidentes de cada setor. Os dados foram
processados e analisados no programa EPI-INFO 6.0, permitindo caracterizar os sujeitos e os
acidentes perfurocortantes. Os resultados evidenciaram que, dos 398 acidentes ocupacionais
notificados aos SESMT, 125 (30,40%) foram perfurocortantes. Destes, 89 (71,20%) ocorreram entre
os elementos da equipe de enfermagem. No AOPS, foram registrados 38 acidentes não registrados
no SESMT, totalizando 123 trabalhadores de enfermagem que sofreram 127 acidentes
perfurocortantes. Com base nos dados obtidos, concluí-se que tais acidentes representam uma
parcela importante dos acidentes ocupacionais registrados na instituição, além do que os
trabalhadores de enfermagem são as maiores vítimas deles. A problemática das doenças infecciosas
está fortalecida nos dias de hoje, no cenário da saúde pública, por várias razões, destacando-se a
transmissão de patógenos veiculados pelo sangue, tais como os vírus das hepatites B e C e o HIV,
como um problema real e significante para os profissionais da área de saúde. Biossegurança e
prevenção de doenças infecciosas são temáticas imprescindíveis a esses profissionais. Listam-se,
portanto, algumas propostas, que visam à prevenção e à redução desses acidentes e, por
conseguinte, de algumas doenças infecciosas.

Nº de Classificação: 2386
GIORDANI, Annecy Tojeiro. Pesquisa-ação com mulheres detentas sobre sexualidade, DSTAIDS e drogas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2000. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Sensibilizadas com as questões relativas à sexualidade, DST, aids e drogas, voltadas
principalmente para pessoas em detenção em sistema penitenciário, procuramos desenvolver esta
pesquisa-ação com 49 mulheres detentas de três cadeias públicas femininas do interior paulista,
objetivando levantar com elas seus problemas frente à sexualidade, DST, aids e drogas, trabalhando
a seguir, um programa educativo sobre estes temas, possibilitando-lhes, conhecimentos e habilidades
nesta área, bem como, preparando-as para serem agentes multiplicadores. Coletamos os dados
através de entrevistas individuais gravadas, a partir de questionário aberto e com questões
norteadoras as quais nos permitiram qualitativamente verificar o significado positivo que as mulheres
dão à vida, à família, sublimando a maternidade. Sentem profunda tristeza pela situação em que se
encontram, sendo que a maioria está presa devido ao uso e tráfico de drogas. Praticam qualquer tipo
de sexo, mais preferem o vaginal. São promíscuas e algumas bissexuais. Atribuem às DST-aids, a
desinformação do povo e possuem grande interesse em saber e participar de atividades educativas
no interior das cadeias sobre essas temáticas. Algumas revelam presença de DST em sua vida,
referindo-se ao uso inadequado do preservativo, afirmando ser difícil negociar sexo seguro com o
parceiro. Demonstram conhecimento simples às vezes ingênuo sobre sexualidade, sexo, DST-aids e
drogas e não desenvolvem a consciência para a mudança de comportamento. Depreendemos então,
que estas mulheres não têm preparado para lidarem com sua sexualidade e contra às DST-aids e
drogas.

Nº de Classificação: 2387
TEODORO, Patrícia Wichr Stort. Sistema de informação na atividade de vacinação no município
de Ribeirão Preto-SP (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Eliete Maria
RESUMO: Com a implantação do Sistema Único de Saúde, que tem como princípios a
municipalização, regionalização, universalidade e integridade da assistência à saúde o município de
Ribeirão Preto expandiu a sua rede básica de atenção à saúde e implementou o Serviço de Vigilância
Epidemiológica, que assumiu, dentre outras a responsabilidade técnica e operacional sobre as
atividades de imunização, demandando um sistema de informação para organização, controle e
gerência do trabalho. Ribeirão Preto iniciou em outubro de 1989 a informatização de seu sistema de
dados, implantando a partir de 1994 o Sistema de Informática Hygia na rede básica de serviços de
saúde básica de serviços de saúde. Este estudo tem por objetivo descrever e analisar o sistema de
informações nas questões relativas à vacinação. O Hygia está instalado nas 32 Unidades de Saúde
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municipais, apresenta características de ser multiusuário, acesso "On-Line", com dispositivos de
segurança. A coleta de dados foi realizada em seis Unidades de Saúde do Distrito de Saúde Norte e
nos Departamentos de Vigilância Epidemiológica e Informática da SMS, através de entrevista
individual estruturada com 42 profissionais (gerentes e da equipe de enfermagem, que executam
atividades relacionadas à vacinação e ao módulo de vacinação do Sistema Hygia). O sistema possui
cadastro de informações de caráter geral e arquivo estruturado em módulos, cujo acesso é delimitado
pelo gerente da unidade. É operado por todos os profissionais entrevistados, havendo diferença de
acesso determinada pela atividade e função exercida pelo profissional.

Nº de Classificação: 2388
CORRÊA, Aurea Christina de Paula. Desvendando o conhecimento construído em busca de
novos saberes sobre a saúde dos adolescentes: um estudo de teses de doutorado em
enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2000. 197 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar teses elaboradas em programas de
doutorado em enfermagem sobre a saúde dos adolescentes, ao longo dos anos 90. Partiu-se do
pressuposto teórico que a nova concepção em saúde, baseada na determinação social do processo
saúde doença, que se concretizou com o Movimento de Reforma Sanitária Brasileiro, determinando
essa nova forma de pensar e assistir/agir em saúde dos adolescentes, tem influenciado, em alguma
medida, a produção científica da enfermagem em nível de doutorado. Para tal análise assume-se
como referencial teórico metodológico o enfoque crítico participativo com visão histórico-estrutural,
tendo as seguintes questões de pesquisa: como se configura a produção científica da enfermagem
em termos de temáticas, bases teóricas e metodológicas? Qual a relação entre a produção científica
identificada e as políticas nacionais de proteção e assistência à saúde dos adolescentes? Como se
configura o papel do enfermeiro frente às questões relativas à saúde dos adolescentes, segundo a
produção científica analisada? A análise temática dos dados levantados realizou-se a partir da
implementação de uma adaptação da Análise de Conteúdo proposta por Bardin e ao final de tal
análise visualizaram-se as características gerais dessas teses de doutoramento, ficando comprovado
o pressuposto teórico, favorecendo a reflexão sobre a participação da enfermagem na assistência à
saúde do grupo.

Nº de Classificação: 2389
DIAS, Arléia. Pesquisa ação com alunos do curso técnico profissionalizante de enfermagem
sobre sexualidade e DST/AIDS. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2000. 159 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Villela
RESUMO: Procuramos desenvolver nesta investigação um estudo sobre sexualidade e DST/Aids,
com alunos do Curso Técnico de Enfermagem, reforçando os aspectos da educação preventiva.
Objetivamos pesquisar junto com os alunos seus problemas e dúvidas sobre alguns aspectos da
sexualidade e DST/Aids; trabalhar posteriormente, com eles, ações de educação e intervenção
conjunta, em relação às dificuldades identificadas sobre as temáticas em foco; prepara-los para
serem agentes multiplicadores, ao nível preventivo, sobre as temáticas trabalhadas; apresentar uma
proposta de conteúdo sobre a temática central para a escola pesquisada, possibilitando
implementação na sua grade curricular. Na metodologia, trabalhamos a Pesquisa Ação de forma
qualiquantitativa, desenvolvendo referenciais teóricos fundamentados na OMS e Ministério da Saúde,
valorizando o homem em sua totalidade, resgatando a qualidade de vida e a cidadania, embasados,
sobretudo, em Paulo Freire, no que diz respeito à pedagogia da problematização e metodologia
participativa e diagonal. Para o levantamento dos dados utilizamos a observação participativa da
realidade e a entrevista coletiva, utilizando o questionário com questões semi-estruturadas e
norteadoras como instrumento. Pesquisamos 92 alunos de ambos os sexos, sendo a maioria se
jovens e adulto jovem, solteira e possui 2º grau completo. Os resultados evidenciaram que grande
parte dos alunos possuem idéia simplista e ingênua sobre sexualidade e sexo; relaciona sexo seguro
à prevenção; tem vida sexual ativa; não tem como prática o uso de preservativo; a preocupação maior
de usar o preservativo é das mulheres; a maioria adquire o preservativo na farmácia; crê que os
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outros usam preservativo, mas não são todos; já transou sem preservativo com namorado(a); não
conhece o preservativo feminino e possui dúvidas sobre o mesmo; têm pouco conhecimento sobre o
significado de DST/Aids, modo de transmissão; bem como os sinais e sintomas das mesmas;
relaciona a situação atual das DST/Aids a falta de informação, calamidade e alastramento. Portanto,
concluímos que estes alunos apresentam idéia simplista, ingênua, ambivalente e, às vezes,
contraditórias em relação à sexualidade DST/Aids, apresentando certo nível de desconhecimento
sobre os temas, suscitando ações e intervenções educativas voltadas às temáticas em foco,
favorecendo conhecimentos e habilidades, visando preparo para a sua vida pessoal e profissional,
além de despertar a reflexão e conscientização para hábitos seguros, consentâneos e responsáveis.
Trabalhando, posteriormente, ações e intervenções educativas conjuntas, visando a garantia da
mudança de comportamento para o sexo seguro e para a sua atuação profissional futura.

Nº de Classificação: 2390
RUGGIERO, Eliete Maria Scarfon. Gestante portadora do vírus HIV: vida e significado. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 174 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, Maria Solange Guarino
RESUMO: Por meio deste estudo, gestantes portadoras do vírus HIV relatam o significado que elas
atribuem ao estar grávidas, ser soropositiva e freqüentar o serviço pré-natal no município de São
Carlos-SP. O referencial metodológico adotado é de natureza qualitativa e utiliza como técnicas:
entrevista semi-estruturada e observação participante. A análise dos dados foi fundamentada na
análise de conteúdo, preconizada por BARDIN (1977). Como referência tomamos os aspectos
conceituais da mulher, saúde e HIV/AIDS no interior da atenção à saúde da mulher e, baseando-nos
nas falas das gestantes entrevistadas, articulamos o significado de ser gestante e portadora do vírus
HIV. Foram entrevistadas treze gestantes que participaram do atendimento pré-natal de três
Unidades Básicas de Saúde e do Centro Municipal de Especialidades. As gestantes estavam na faixa
etária de vinte a trinta e seis anos, a maioria solteiras mas, com companheiro fixo; possuíam baixo
grau de escolaridade, com início de vida sexual em torno dos quinze anos. A partir da fala foram
construídas três categorias: · significado que atribuem à assistência pré-natal recebida; · significado
de estar grávida e soropositiva ao HIV – paradoxo de vida e morte; · dificuldades e desafios
vivenciados pelas gestantes portadoras do vírus HIV. E observamos que as gestantes desconhecem
a doença, possuem conflitos de vida e morte em relação a elas e aos filhos, são vulneráveis à
contaminação, sentem-se muitas vezes culpadas mas têm esperança na vida e na cura da doença.
Relatam a maternidade como um fato natural biológico em que a mulher deve exercer sua real função
na sociedade. Foi observado nestes depoimentos que a AIDS entre as mulheres evidencia a
desigualdade e a inadequação das respostas institucionais a elas. As práticas de saúde têm sido
permeadas pela perspectiva de estímulo do exercício dos papéis socialmente atribuídos às mulheres
– mãe, esposa e cuidadora – não deixando espaço para abordagem dos problemas vivenciados no
seu dia-a-dia. É fundamental que os serviços de saúde assumam seu papel de redução da
vulnerabilidade feminina ao HIV, fazendo que as mulheres reconheçam seus direitos e lutem por
atendimento de saúde de maior qualidade.

Nº de Classificação: 2391
BRANDÃO, Vânia Zaqueu. Diagnósticos de enfermagem do paciente portador de fixador
externo tipo Ilizarov segundo a taxonomia da NANDA e a teoria do autocuidado de OREM.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namiê Okino
RESUMO: A assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico ortopédico portador de fixador externo
tipo Ilizarov exige um profissional que conheça os fundamentos da fixação e cicatrização óssea, que
tenha sensibilidade para atender o contexto da internação e que desenvolva novas habilidades para
prevenir complicações e favorecer o retorno do paciente às suas atividades diárias o mais precoce
possível, porém com qualidade. Esta qualidade que se espera da assistência de enfermagem é
fundamentada, direcionada e garantida com o uso do diagnóstico de enfermagem. Quando este
diagnóstico de enfermagem é fundamentado em alguma teoria, que neste estudo foi a teoria do
autocuidado de Orem, e associado à taxonomia da NANDA, temos a possibilidade do uso de uma
linguagem comum e da individualização da assistência de forma holística. O objetivo deste estudo foi
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a identificação dos diagnósticos de enfermagem dos pacientes portadores do fixador externo tipo
Ilizarov, segundo a taxonomia da NANDA e a teoria do autocuidado de Orem. Os dados foram
obtidos através da avaliação de 17 pacientes ortopédicos portadores do fixador externo tipo Ilizarov,
internados em um Hospital Escola do interior de São Paulo, no período pós-operatório. Foram
identificados 326 diagnósticos de enfermagem, segundo a taxonomia da NANDA, com uma média de
19 diagnósticos para cada paciente. Do total de diagnósticos de enfermagem, 17 foram identificados
com freqüência maior ou igual a 50%, e estes foram: potencial para infecção, perfuração tissular
alterada, potencial para injúria, potencial para trauma, potencial para síndrome de desuso, proteção
alterada, integridade tissular prejudicada, mobilidade física prejudicada, déficit no autocuidado de
higiene corporal, déficit no auto cuidado de vestir-se/arrumar-se, déficit no autocuidado de higiene
íntima, distúrbio no padrão do sono, distúrbio na imagem corporal, dor, ansiedade e desempenho de
papel alterado. Porém em função da teoria de autocuidado de Orem que fundamentou este estudo,
na fase de análise dos resultados, os 17 diagnósticos de enfermagem com freqüência maior ou igual
a 50%, foram relacionados ao desvio de saúde, que no momento da coleta de dados, era o fator mais
importante. Estes resultados indicam que o uso de uma teoria atrelada a uma taxonomia no
embasamento do diagnóstico de enfermagem clarifica e organiza os mesmos, contribuindo para a
melhoria da assistência de enfermagem a ser prestada a estes pacientes.

Nº de Classificação: 2392
RIBEIRO, Rita de Cássia Helú Mendonça. Condição de vida de idosos com insuficiência renal
crônica em tratamento hemodialítico (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 207 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram caracterizar os idosos com insuficiência renal crônica em
tratamento hemodialítico e descrever as condições de vida destes idosos de um Hospital – Escola do
interior do estado de São Paulo. Participaram do estudo oito idosos, submetidos ao tratamento de
hemodiálise com idade entre 65 a 72 anos, residentes em São José do Rio Preto, e cidades vizinhas
do estado de São Paulo. O referencial teórico metodológico foi a história oral temática, proposta por
Meihy e a análise dos dados, segundo Bardin. A apresentação desta análise constitui-se em duas
categorias: a condição de vida do idoso antes do tratamento hemodialítico e a condição de vida do
idoso durante o tratamento hemodialítico. Destas categorias originaram-se as subcategorias:
alimentação e hidratação; problemas físicos, atividades da vida diária (AVD) e processo
saúde/doença. As categorias evidenciaram as modificações na condição de vida destes idosos antes
e durante o tratamento de hemodiálise, que podem ser entendidas como alterações biopsicossociais
nas condições de vida dos idosos com ênfase ao processo saúde–doença e tratamento.

Nº de Classificação: 2393
SPAGNOL, Carla Aparecida. Tendências e perspectivas da administração em enfermagem: um
estudo na Santa Casa de Belo Horizonte - MG. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: Em 1996, a Santa Casa de Belo Horizonte-MG, implantou um Sistema de Gestão
denominado Sistema de Gestão da Santa Casa – SIGGESC, visando agilizar o trabalho, otimizar
recursos e qualificar os serviços, caracterizando-se como uma organização flexível. Partindo do
princípio de que o SIGESC pode estar influenciando a administração em enfermagem neste hospital,
delineamos os seguintes objetivos para este estudo: analisar a forma de administração em
enfermagem desenvolvida na Santa Casa de Belo Horizonte, tendo em vista a reestruturação
administrativa ocorrida na instituição a partir de 1996; descrever como a equipe de enfermagem está
percebendo a comunicação, a tomada de decisões e as relações interpessoais que ocorrem na
unidade de internação, e, identificar possíveis tendências e perspectivas presentes na prática
administrativa da enfermagem desenvolvida na instituição, mediante as mudanças organizacionais
implementadas. Adotamos a abordagem do estudo de caso e coletamos os dados através de
entrevista semi-estruturada junto aos integrantes da equipe de enfermagem. Os resultados mostram
que a crise financeira do hospital, foi um dos motivos para a implantação do SIGESC, que focaliza a
gestão empresarial, utilizando instrumentos gerenciais para controlar os custos e equilibrar as
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despesas. O organograma do hospital, foi redesenhado com base na descentralização, constituindo
as Unidades de Negócio, gerenciadas por enfermeiros, selecionados para esse cargo. O
Departamento de Enfermagem foi destituído, criando-se a gerência de enfermagem com caráter
assessor. Os depoimentos revelam que antes da implantação do SIGESC, as relações formais eram
priorizadas, através de decisões centralizadas e comunicação verticalizada e descendente,
evidenciando as conseqüências da gerencia clássica na organização do trabalho da enfermagem.
Com a implantação do SIGESC, a administração em enfermagem, realizada pelos enfermeiros
assistenciais, vem valorizando as relações interpessoais, visto que houve uma redução dos níveis
hierárquicos, propiciando maior aproximação entre as chefias e os seus colaboradores. Reuniões são
utilizadas como estratégia para estimular o diálogo aberto, proporcionando a troca de informações de
forma democrática entre os profissionais, gerando decisões compartilhadas e próximas da realidade
dos setores, agilizando a resolução de problemas. O trabalho em equipe é valorizado, reforçando a
cooperação e o fortalecimento da equipe multiprofissional. As falas dos entrevistados evidenciam que
a administração em enfermagem na Santa Casa , está vivenciando um momento de transição em que
coexistem traços da gerência clássica e de um gerência contemporânea. Diante das mudanças
organizacionais ocorridas, acreditamos que a administração em enfermagem desenvolvida no
cotidiano da Santa Casa vem sinalizando algumas tendências e perspectivas que poderão ser
adotadas em outras instituições hospitalares, contribuindo para a reorganização do processo de
trabalho da enfermagem.

Nº de Classificação: 2394
LOUREIRO, Marisa Dias Rolan. Complicações relacionadas ao uso do cateter venoso central.
São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2000. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Dulce Aparecida
VIANNA, Lucila Amaral Carneiro
RESUMO: A caracterização venosa central integra uma modalidade de procedimento indispensável
na assistência indispensável na assistência terapêutica à pacientes hospitalizados, tanto para
administração de líquidos, drogas, hemoderivados quanto para monitorização hemodinâmica.
Elevada morbi-mortalidade e custos hospitalares, estão associadas a este procedimento. Nós
realizamos um coorte transversal, aplicando a metodologia de vigilância epidemiológica dirigida por
sítio específico com o objetivo de: - conhecer as indicações de instalação, as intercorrências
relacionadas à inserção, manuseio e o tempo de permanência destes cateteres: - analisar as
complicações infecciosas relacionadas a cateterização venosa e identificar os agentes prevalentes
em culturas de pele peri-cateter, ponta do cateter e hemoculturas.Foram incluídos 60 pacientes que
tiveram 81 cateteres venosos centrais uni-lúmen simples (intracathâ), inseridos por punção nas veias
subclávia e jugular. Os pacientes foram monitorados desde a inserção até a remoção dos cateteres.
As principais variáveis medidas no estudo foram complicações mecânicas e infecciosas relacionadas
ao uso dos cateteres. As principais indicações de implantação foram: administração de líquidos
86,4%, de drogas 82,7%, de hemoderivados 70,4% e monitorização de PVC em 48,1% ocasiões. O
tempo mediano de permanência do cateter foi de quatro dias com variação de 1-24 dias. As
intercorrências mais freqüentes relacionadas a inserção do cateter aconteceram em 30 cateteres
implantados em veia subclávia e em veia jugular, sendo que em 100% destes ocorreu a quebra de
assepsia. As múltiplas punções ocorreram em nove ocasiões, sangramento na primeira hora em
cinco, formação de hematomas em três. Durante o manuseio foram registrados intercorrências em 56
cateteres, sendo que a quebra de assepsia também ocorreu em 100% dos casos. As outras
intercorrências foram tração do cateter (58,9%), desconexão com o sistema e/ou extravasamento de
soluções (8,9%), soltura do ponto de fixação do cateter (7,1%), a obstrução e a quebra do cateter
(1,9%). As causas de remoção dos cateteres foram a suspensão das indicações de uso em 38,3%
ocasiões, por causas infecciosas 34,5%, óbito do paciente em 14,8%, perda do cateter em 9,9% e em
2,5% alta hospitalar. A bacteremia foi determinante para a remoção de 24 cateteres, sendo 14 por
bacteremias "prováveis" e 10 "confirmadas".Os agentes microbianos mais prevalentes isolados foram
os Gram-negativos (n=59), sendo 22 da pele peri-cateter, 12 da ponta do cateter e dois da
hemocultura, seguidos pelos Gram-positivos (n=31) sendo 12 da pele peri-cateter, 12 da ponta de
cateter e sete das hemoculturas e, os fungos (n=2) um de ponta cateter e um de hemocultura. Os
S.aureus foram isolados em 12 resultados de cultura, sendo quatro de pele peri-cateter, um OSSA e
três ORSA. Da ponta de cateter um OSSA e cinco ORSA e das hemoculturas um OSSA e um ORSA.
Estes resultados mostram a necessidade de implantação de medidas de controle desse
microorganismo. Entre os pacientes estudados 96,7% faziam uso de antimicrobiano, sendo o grupo
de drogas mais utilizados foram as cefalosporinas em 81% das ocasiões, os aminoglicosídeos em
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448%, e o metronidazol aparece em 29,3% das indicações. Dos 32 pacientes que tiveram seus
resultados de culturas positivas, apenas um não fazia uso de drogas antimicrobianas, sendo que o
tempo mediano de utilização destas drogas foi de 8 dias com variação de 2-13 dias. Foram
identificados como fatores de risco para a ocorrência de infecção o uso indiscriminado de antibióticos,
o local e situação de implante, as múltiplas finalidades de utilização, o manuseio e tempo de
permanência. Foi detectado que existe a necessidade de educação em serviço para os profissionais
que inserem e manipulam os cateteres venosos centrais, reduzindo assim o risco de infecção e
remoção desnecessária do cateter.

Nº de Classificação: 2395
REIS, Maria Gorette dos. Hipertensão arterial em adultos hospitalizados: fatores de risco,
percepção da doença e qualidade de vida. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.Escola
Paulista de Medicina, 2000. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GLASHAN, Regiane de Quadros
RESUMO: Por ser a Hipertensão Arterial uma doença crônica, multifatorial, de curso assintomático e
prolongado, com elevada incidência e prevalência, foi realizado o presente estudo, com os seguintes
objetivos: estudar os fatores de risco e a interferência da doença crônica sobre a qualidade de vida de
pacientes hipertensos, adultos e hospitalizados, utilizando-se um instrumento genérico de avaliação;
e confrontar os dados relacionados a fatores de risco e a qualidade de vida, com a percepção de
gravidade da doença, manifestada pelos pacientes estudados. Método: trata-se de um estudo
transversal, no qual estudou-se 83 pacientes, 38 homens e 45 mulheres, hipertensos, adultos,
internados na Clínica Médica do Núcleo de Hospital Universitário da UFSM. Os dados foram
coletados por meio de entrevista, utilizando-se formulário com questões estruturadas e semiestruturadas. Para o estudo de Qualidade de Vida, utilizou-se um instrumento genérico de avaliação
de saúde, traduzido e validado no Brasil, o SF-36â (The Medical Outcomes Study 36-item Short-Form
Health Survey). Principais Resultados: os pacientes, incluindo masculinos (45,8%) e femininos
(54,2%), em sua maioria encontravam-se na faixa etária entre 50 a 69 anos (57,8%). Pacientes que
acreditaram na gravidade da doença possuíam dependentes, revelando que o elo afetivo com filhos
modifica a percepção da doença. O grau de escolaridade era baixo, a maioria possuía até o I Grau
incompleto (92,8%). A renda familiar era de no máximo 02 salários mínimos para 57,3%. Quanto aos
fatores de risco, predominou grau 0 de obesidade (41,0%), porém, 32,5% com grau 1, considerado
como sobrepeso (IMC maior que 25Kg/m2). Elevado percentual não praticava exercícios físicos
regularmente (79,5%), caracterizando o sedentarismo. Ficou evidenciado a presença de estresse nos
pacientes estudados (64,6%), sendo que nervosismo (61,4%) e preocupação com filhos e netos,
(26,5%), foram os estressores mais freqüentes. Na alimentação, observou-se baixo teor de sal
(61,4%); e maior consumo de óleo de soja (96,4%), sendo que destes, a maioria percebia a
Hipertensão como doença grave. Quando avaliada a ingestão de alimentos ricos em colesterol na
dieta rotineira, o consumo se salsicha teve maior percentual (590%). No café da manhã houve
significância para o consumo de adoçante, chá e frutas (p< 0,05). Houve significância para o
consumo de verdura no almoço (p=0,034), leite no jantar (p=0,004) e sucos no lanche (p=0,033).
Constatou-s que 90,4% tinham conhecimento prévio se seu diagnóstico de Hipertensão, dos quais
87,9% faziam uso de medicação, conforme prescrição médica. No entanto, só 59,0% realizavam
periodicamente o controle de pressão arterial.Quando questionados sobre a fonte de orientação sobre
saúde, destacou-se o médico (92,7%), sendo que a enfermagem perfaz apenas 3,6%. Os pacientes
que receberam orientações, constituíram na maioria dos que percebiam a doença como grave e
incurável. Na avaliação de Qualidade de Vida, quando comparada a percepção de gravidade da
doença com as escalas estudadas, o estudo estatístico revelou significância para as escalas Estado
Geral de Saúde (GS) e Capacidade Funcional (CF). Nestes casos, a percepção da HA como doença
se gravidade teve distribuição distinta dos demais grupos. A média correspondente às escalas GS e
CF é maior entre os que acreditam que a doença não é grave. Conclusão: assim, identificou-se
sedentarismo, estresse, sobrepeso, hábitos dietéticos inadequados e verificou-se que, sob a ótica dos
pacientes estudados, a percepção de qualidade de vida é boa, assim como a ausência de severidade
da doença. Certamente ele não valoriza a doença porque a mesma não apresenta alterações visíveis.
Essa percepção pode interferir na aderência ao tratamento e portanto, requer revisão da assistência
de enfermagem prestada a esta clientela. A intervenção de enfermagem proposta pela pesquisadora,
visando a redução dos fatores de risco e conseqüentemente promoção da saúde e da qualidade de
vida, concentra-se em ações de educação em saúde, com base na avaliação e interpretação das
percepções do paciente.
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Nº de Classificação: 2396
NUNES, Cristina Brandt. Compreensão das mães sobre a consulta de enfermagem a seus filhos
(A). São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2000. 180 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Conceição Vieira da
FONSECA, Ariadne da Silva
RESUMO: Este estudo surgiu a partir das inquietações da pesquisadora emergidas em seu cotidiano
enquanto enfermeira docente e assistencial, e buscou desvelar o modo como a mãe, em seu mundovida, percebe a consulta de enfermagem a seu filho. A pesquisa qualitativa na abordagem
fenomenológica, modalidade do fenômeno situado, mostrou-se como um caminho para a
compreensão dos depoimentos das mães. A análise dos discursos permitiu o encontro dos seguintes
temas: proporcionando um cuidado atencioso, vivenciando um momento de aprendizado, conhecendo
e valorizando a consulta de enfermagem, respeitando a singularidade da criança e cuidando da
família. Evidenciou-se que a consulta de enfermagem possibilitou o aprendizado da mãe, e
manifestação da relação de ajuda, uma maneira de cuidado à criança e à família, e o reconhecimento
profissional. O estudo permitiu uma reflexão no sentido de repensar a consulta de enfermagem de
modo a gerar um novo olhar para essa prática.

Nº de Classificação: 2397
PEREIRA, Iara Cristina. Situação vacinal e motivos de não vacinação em crianças de zero a
cinco anos no município de Campo Grande/Mato Grosso do Sul. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2000. 186 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Lucila Amaral Carneiro
RESUMO: Esta é uma pesquisa epidemiológica, com desenho transversal, cujos objetivos foram
estudar os motivos de não vacinação e caracterizar o estado vacinal das crianças de zero a cinco
anos de idade, por ocasião da Campanha Nacional de Vacinação em agosto de 1999, no Município
de Campo Grande/MS. A coleta de dados foi realizada em quatro centros de saúde localizados nos
Distritos Sanitários Sul, Leste e Oeste e um na zona central. O instrumento utilizado foi um formulário
aplicado aos responsáveis por crianças que se encontravam em situação de atraso vacinal. De um
total de 2980 crianças na faixa etária de zero a cinco anos, foram detectadas 379 (12,7%) em
situação de atraso vacinal. Dos imunobiológicos estudados, a vacina BCG foi a que apresentou os
menores percentuais de atraso vacinal (1,3%). Os maiores percentuais de atraso foram constatados
no reforço da vacina DPT (45%) e na primeira dose da vacina contra a febre amarela (36,9%). Quanto
aos motivos, concluiu-se que o descuido e a desinformação foram responsáveis por 52%, as
oportunidades perdidas de vacinação totalizaram 28,5%, a doença atingiu 12,7%, a falta de tempo
representou 10,3% e outros motivos perfizeram 8,2%, estando relacionados principalmente a
dificuldades de acesso à unidade de saúde.

Nº de Classificação: 2398
BARBOSA, Maria Angélica Marcheti. Compreendendo o mundo-vida da mãe com um filho
deficiente. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul. Programa Interinstitucional, 2000. 188 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAUD, Massae Noda
GOMES, Maria Magda Ferreira
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo desvelar a experiência da mãe que tem filho
deficiente, buscando compreender o sentido dessa vivência. Para se apreender o fenômeno estudado
e se ter acesso ao mundo-vida da mãe, foi utilizada a pesquisa qualitativa sob a perspectiva da
fenomenologia hermenêutica fundamentada no pensar de Martin Heidegger. Entrevistas com mães
que vivenciam essa experiência foram realizadas a partir da questão norteadora: "O que é para a
senhora ter um filho deficiente?". Da compreensão dos discursos das mães emergiram as categorias:
encontrando-se com o bebê real, o impacto com a deficiência, trilhando um novo caminho com o filho
deficiente, vivenciando o altruísmo materno no cuidado do filho e modificando o cotidiano familiar pela
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deficiência do filho. A partir do mostrar-se do fenômeno, aconteceram reflexões, as quais foram
remetidas a outros desdobramentos ligados à formação do enfermeiro e sua prática, e também ao
funcionamento da família, afetada pela deficiência da criança e às angústias da mãe e da família
diante da possibilidade do não ser.

Nº de Classificação: 2399
CHEADE, Maria de Fátima Meinberg. Caracterização das atividades dos enfermeiros nas
secretarias municipais de saúde do estado de Mato Grosso do Sul. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2000. 180 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Lais Helena
RESUMO: Este estudo de natureza descritiva e exploratória visou conhecer as atividades dos
enfermeiros relacionadas ao processo de municipalização da saúde, realizado nas secretarias
municipais do Estado de mato Grosso do Sul, em municípios habilitados na gestão plena do Sistema
Municipal de Saúde, representados por oito localidades no Estado. Os dados foram obtidos pelo
preenchimento de formulários utilizando a técnica de entrevista semi estruturada. Os resultados
obtidos revelam a ausência de preocupação no Sistema Municipal de Saúde, quanto ao
desenvolvimento dos recursos humanos. 96,6% dos entrevistados realizam atividades relacionadas
aos requisitos de habilitação nas condições de gestão do setor saúde dos municípios, existindo
predomínio das atividades e do quantitativo de enfermeiros no Serviço de Vigilância Epidemiológica,
bem como o afastamento da área de gerenciamento financeiro com menor percentual de atividades.
A participação na elaboração do Plano Municipal de Saúde e nas instâncias de aprovação e
acompanhamento das ações de saúde demonstra que o enfermeiro atua com atividades de caráter
de apoio em detrimento de atividades decisórias ou de definição. Os resultados mostram que a
legislação determinou o arcabouço da estrutura do Sistema Municipal de Saúde, e existem indícios da
deficiência de política específica de recursos humanos, o que pode propiciar a prática desarticulada e
não comprometida com os propósitos e resultados das ações de saúde, dos profissionais envolvidos.

Nº de Classificação: 2400
PINHEIRO, Valdecy Ferreira de Oliveira. Procedimentos dolorosos no pós-operatório de cirurgia
cardíaca. São Paulo. Universidade de São Paulo.Escola de Enfermagem, 2000. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram caracterizar seis procedimentos dolorosos realizados em
doentes no pós-operatório de revascularização do miocárdio, nos aspectos de intensidade,
localização e qualidade da dor; comparar a percepção de doentes e profissionais quanto à
intensidade e local da dor advinda da realização desses procedimentos e descrever o uso de
métodos analgésicos prévios à realização deles. Foram estudados 50 doentes, 263 procedimentos e
32 profissionais que os realizaram. A seleção dos doentes, profissionais e procedimentos foi feita por
conveniência. Os procedimentos estudados foram: exercício respiratório, aspiração endotraqueal,
retirada de tubo endotraqueal, retirada de dreno de mediastino, retirada de drenos pleurais e retirada
de sonda vesical de demora. Para avaliar a intensidade da dor foi utilizada a escala numérica de 0 a
10. O local da queixa álgica foi avaliado por meio de diagrama corporal e a qualidade por meio do
Questionário de Dor McGill na forma reduzida. A opinião dos doentes e profissionais sobre a
intensidade da dor diferiu (p<0,05) em quatro dos procedimentos analisados. Os profissionais
subestimaram a dor oriunda da aspiração endotraqueal, da retirada de drenos pleurais e da retirada
de dreno de mediastino, e superestimaram a dor oriunda da realização de exercício respiratório.
Houve coincidência de opiniões quanto a intensidade da dor advinda da retirada de tubo endotraqueal
e de sonda vesical de demora, e quanto aos locais de dor, nos seis procedimentos. A dor oriunda da
realização de exercício respiratório e da retirada de sonda vesical de demora foi descrita como
incomoda; aspiração endotraqueal e retirada de tubo endotraqueal foram referidas como sufocante e
incômoda; retirada de dreno mediastino foi descrita como repuxa e sufocante e retirada de drenos
pleurais como insuportável, sufocante e repuxa. Entre os 263 procedimentos estudados, 167
(63,49%) foram considerados pelos doentes como dolorosos. Analgesia prévia foi realizada apenas
11 vezes (4,18%), somente nos procedimentos de retirada de dreno pleural (6 vezes) e de mediastino
(5 vezes). Observou-se divergência na opinião de doentes e profissionais quanto a intensidade da dor
oriunda dos procedimentos estudados e pequeno uso de intervenções analgésicas.
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Nº de Classificação: 2401
LUCCHESE, Roselma. Grupo operativo como estratégia pedagógica em um curso de graduação
em enfermagem: um espaço continente das vivências dos alunos quartanistas. São paulo.
Univesidade de São Paulo.Escola de Enfermagem, 2000. 227 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Este estudo teve como objetivo oferecer um espaço para a expressão vivencial do aluno
de quarto ano de graduação em enfermagem. Espaço operacionalizado por meio do emprego da
técnica de grupo operativo, no qual os elementos do estudo, centrados na tarefa trocaram
experiências e avaliaram sua participação nos grupos. Para compreender o vivencial dos alunos
optou-se pela pesquisa qualitativa, utilizando-se como método a pesquisa-ação, em que pesquisador
e sujeitos interagem durante a pesquisa. A problemática do estudo envolveu o conceito de que a
aprendizagem é um processo de socialização que requer mudanças, sendo mobilizadora de
sentimentos do aprendiz. Sentimentos relatados pelos sujeitos, dez alunos quartanistas que
participaram de oito reuniões de grupo operativo. Os grupos tiveram temas disparadores elaborados
com base nos relatos dos sujeitos em reunião de discussão grupal: 1 "O processo ensinoaprendizagem", "Avaliação do ensino", "Avaliação do aprendizado: ser avaliado e avaliar-se",
"Avaliação do docente", "Relação aluno-professor"; 2 "Assistência de enfermagem: aprendendo a
fazer", "Ser enfermeiro", "Trabalho em grupo", "O sistema de saúde"; 3 "O futuro". Para a análise da
discussão grupal empregou-se a análise temática das falas dos sujeitos. Os grupos operativos foram
analisados na forma de crônicas e sínteses das reuniões grupais. O grupo operativo funcionou como
espaço continente das vivências dos alunos que explicitaram sentimentos mobilizados em seu
processo de formação, impossíveis de serem ignorados pelo educador em enfermagem. Ao final os
alunos analisaram suas próprias participações nos grupos, avaliando a técnica pelo reconhecimento
de si e do outro, apreendendo a dinâmica grupal e indicando a aplicação do grupo operativo no
processo ensino-aprendizagem.

Nº de Classificação: 2402
FERREIRA, Helen Campos. Novo tempo e as representações sobre o cuidar da mulher no
período perinatal (Um). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): IDE, Cilene Aparecida Costardi
SILVA, Isília Aparecida
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar as representações da práxis, relativas ao
cuidado da mulher no período perinatal numa tripla perspectiva: das clientes, das enfermeiras
obstétricas e dos docentes da área de perinatologia. Para compreender o cotidiano deste cuidar,
realizou-se uma pesquisa qualitativa, pautada nos pressupostos das representações sociais,
buscando-se acessar os esquemas mentais interpretativos desta práxis, considerando as construções
de sentido relativas à questão e à realidade deste cuidar. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo
para estudo dos discursos, tomando-se o enfoque lógico-semântico como caminho interpretativo.
Realizou-se vinte e uma entrevistas, cujo recorte permitiu, através de perguntas norteadoras,
elaborar-se esquemas representacionais relativos a: O cotidiano do cuidar; O gradiente de
assimilação do inédito; As novas expressões assistenciais; Os tópicos referenciais para um novo
cuidar e As estratégias de ação. Apesar de verificar-se uma insatisfação a respeito da atual práxis, os
resultados demonstraram que este cuidado deve ser estabelecido com: ampliação do horizonte
teórico-científico; novas expressões do cuidar; humanização e respeito à cidadania da mulher,
provocando um novo estilo de ser, da enfermeira obstétrica, com competência e sensibilidade no
desempenho de seu papel social.

Nº de Classificação: 2403
DELLAROZA, Mara Solange Gomes. Prevalência e caracterização da dor crônica em idosos
servidores municipais de Londrina-PR. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): PIMENTA, Cibele A. de Mattos
RESUMO: O presente estudo teve os objetivos de determinar a prevalência de dor crônica por local,
sexo e faixa etária, em 451 idosos servidores municipais de Londrina, de caracterizar o quadro
doloroso e de avaliar o impacto da dor nas atividades de vida diária e instrumental. Observou-se dor
crônica em 51,44% dos avaliados. A prevalência entre as mulheres foi de 57,23% e entre os homens
foi de 48,28%. Os locais mais freqüentes de dor crônica foram a região dorsal (21,73%) e os
membros inferiores (21,50%). Na análise entre dor e variáveis socioeconômicas e cognitivas
observou-se associação entre dor crônica, sexo e renda per capita, isto é, maior prevalência de dor
ocorreu em mulheres e naqueles idosos com menor renda per capita (p<0,05). Não se observaram
associações entre dor e faixa etária, categoria ocupacional, situação ocupacional, escolaridade,
estado conjugal, classe social, renda familiar e estado cognitivo. A dor em região dorsal foi descrita
como diária (31,63%), contínua ou com duração entre 1 e 6 horas, em 19, 39% das vezes, leve (50%)
e sem horário preferencial (56,12%), e ocorrendo pela manhã (20,41%). A dor em membros inferiores
foi descrita como diária (42,27%), com duração do episódio variável (32,99%) ou contínua (22,68%),
leve (53,61%) e sem horário preferencial (48,45%). Avaliando se a interferência da dor na vida
observou-se que o sono, o humor e o lazer foram as atividades mais freqüentemente prejudicadas,
nas quais a magnitude do prejuízo foi maior. A análise do impacto da dor incluiu a avaliação do
desempenho de atividades de vida diária e instrumental. Comparando-se o desempenho de
indivíduos com dor crônica na realização de atividades instrumentais em situação "sem dor", ou com
"dor normal" em situação "episódio ou exacerbação da dor", observou-se que a dor prejudicou as
atividades viajar, realizar compras e realizar trabalhos domésticos (p<0,05). Não se observaram
essas diferenças no desempenho de atividades de vida diária.

Nº de Classificação: 2404
KRELING, Maria Clara Giorio Dutra. Prevalência de dor crônica em adultos trabalhadores. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 175 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida L. Monteiro da
RESUMO: A dor crônica tem sido considerada um problema de saúde pública e é escasso o
conhecimento de sua dimensão sobre a população não-vinculada a serviços de saúde. Foram objetos
deste estudo: analisar a prevalência de dor crônica e sua freqüência, conforme variáveis
sociodemográficas e categorias de funções no trabalho; analisar a prevalência dos locais de dor
crônica e a sua freqüência conforme variáveis sociodemográficas e categorias de funções no
trabalho; identificar, conforme os locais de dor, as características: recorrência, período do dia e
intensidade; descrever as interferências mútuas entre dor crônica e trabalho; descrever alterações
relatadas como decorrentes da dor crônica; descrever as estratégias utilizadas para o controle da dor
crônica. A amostra foi composta por 505 funcionários da Universidade Estadual de Londrina. Do total,
232 (45,94%) eram do sexo masculino; a idade média foi 40, 48 anos. Os dados foram coletados
pessoalmente por entrevista; os resultados foram analisados por testes não-paramétricos e o alfa
definido foi 0,05. A prevalência de dor crônica foi de 61,38% e foi mais freqüente entre as mulheres
(p=0,001). A categoria de função com maior freqüência de funcionários com dor crônica foi a
"assistência". Os locais de dor de maior prevalência foram: cabeça (26,36%); lombar (19,40%) e
membros inferiores (13,26%). A dor de cabeça foi a mais referida entre os funcionários do sexo
feminino (p=0,001). Maior freqüência de funcionários das classes sociais D e E referiu dor na região
lombar (p=0,003). A categoria de função "assistência" apresentou maior freqüência de funcionários
com dor na região lombar e cabeça. De um modo geral, as dores recorriam mais de cinco vezes nos
últimos seis meses e não apresentavam um padrão de período do dia para o seu aparecimento. A dor
de cabeça foi referida como a mais intensa (média de 5,66). O trabalho foi indicado como
desencadeador da dor em 45,45% dos funcionários com dor torácica; 46,34% com dor nos ombros e
membros superiores, e 37,76% com dor na região lombar. A maioria dos funcionários referiu não ter
faltado ao trabalho por causa da dor nos últimos seis meses. Por outro lado, foram raros os
funcionários que relataram nenhum tipo de prejuízo ao trabalho devido à dor. Para cada local de dor,
60% a 70% dos funcionários relataram que o resultado do trabalho não é alterado por causa da dor.
O sentimento experimentado durante a dor referido com mais freqüência foi a irritação (57,74%). O
humor e o sono foram as situações de vida referidas como as mais prejudicadas pela dor. A utilização
de remédios sem prescrição médica foi relatada por 60, 74% dos funcionários com dor de cabeça, e
apenas 11,85% referiram consultar um médico por causa dessa dor. Estes resultados mostram que,
apesar da alta prevalência, de um modo geral, o impacto que a dor crônica causa sobre os
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trabalhadores é moderado e medidas adequadas de prevenção e de controle da dor poderão
melhorar as condições de vida e de trabalho desses indivíduos.

Nº de Classificação: 2405
RABELLO, Cláudia Cristina Pereira. Conhecimento insatisfatório de profissionais da área da
saúde sobre a medida da pressão arterial (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: A realização correta da medida da pressão arterial é imprescindível para o diagnóstico e
tratamento da hipertensão arterial. O objetivo do presente estudo foi caracterizar o conhecimento de
médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem sobre os conceitos teóricos e técnicos da medida
da pressão arterial. Fizeram parte do estudo 179 profissionais, 110 auxiliares de enfermagem, 44
médicos e 25 enfermeiros, lotados em 26 centros de Saúde e Hospital Geral da cidade de
Sorocaba/SP.O conhecimento teórico foi avaliado pelo preenchimento de questionário, composto por
15 questões de múltipla escolha e o prático pela observação do procedimento e realização simultânea
da medida da pressão arterial. A análise do conhecimento teórico mostrou os seguintes índices de
acerto, para auxiliar, enfermeiro e médico, respectivamente: 1) dimensões corretas do manguito,
20%, 28%, 35%; 2) equipamento apropriado, 53%, 71%, 84%; 3) velocidade de inflação/deflação e
sons que determinam pressões sistólica e diastólica 26%, 30%, 40%; 4) fatores de erro relacionados
ao paciente, 52%, 80%, 93% e observador 25%, 40% , 73%; 5) realização de medidas consecutivas,
33%, 52%, 57%; 6) valores que determinam hipertensão arterial, 31%, 60%, 80%. No conhecimento
teórico o auxiliar de enfermagem apresentou menor índice de acerto (32% ± 12), seguido pelos
enfermeiros (44% ± 14) e médicos (56% ± 13), sendo que a diferença foi estatisticamente diferente
entre os três profissionais (p<0,05). A análise do conhecimento prático mostrou os seguintes índices
de acerto para auxiliar, enfermeiro e médico, respectivamente: 1) colocação do manguito 100%, 96%,
100%; 2) posição do braço, 98%, 100%, 96%; 3) palpa artéria e posiciona estetoscópio, 85% 98%,
95%; 4)estima nível da pressão sistólica, 4% 8%, 16%; 5) posição dos olhos, 10%, 20%, 43%; 6)
velocidade de inflação, 3%, 4%, 14% e deflação 15%, 36%, 55%; 7) a concordância entre medida da
pressão, observa-se diferença estatisticamente significante (p<0,05) somente nos registros dos
valores da pressão diastólica, onde o observador registra valores maiores, em comparação com o
pesquisador na medida simultânea da pressão arterial. No conhecimento teórico as 3 categorias
apresentaram diferenças estatisticamente significantes (p<0,05) entre si, sendo que o médico
apresentou maior porcentagem de acerto (56±13%), seguidos pelos enfermeiros (44±14%) e
auxiliares de enfermagem (32 ± 12%). Na avaliação teórica e prática do conhecimento quanto à
medida da pressão arterial, o auxiliar de enfermagem foi o que apresentou menores índices de
acerto. Apesar de médicos e enfermeiros apresentarem porcentagem de acerto maiores do que as
apresentadas pelos auxiliares de enfermagem, seus resultados obtiveram classificação máxima como
regular.

Nº de Classificação: 2406
MARQUES, Isaac Rosa. Enfermagem na Web: o processo de criação e validação de um Web site
sobre doença arterial coronariana. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina, 2000. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARIN, Heimar de F.
RESUMO: O rápido crescimento e a popularização da World Wide Web, a tornou como uma das
principais fontes de pesquisa para a informação de saúde. Entretanto, o aumento nesta
disponibilidade pode resultar no efeito indesejado de não se encontrar as informações válidas ou
precisas. Devido a este potencial problema, é estritamente necessário o controle da qualidade da
informação de saúde na Web. Ao considerar o atual contexto da saúde em nosso país frente as
tendências da tecnologia da informação, basicamente do uso da World Wide Web como um
repositório de informação de saúde, este estudo tem seu foco voltado para a disponibilização de
informação sobre a doença arterial coronariana através da criação de um Web site. São objetivos
deste estudo: descrever o processo de criação e validar as informações produzidas neste Web site.
No processo de criação, foi adotado um modelo geral com as seguintes fases: conceitualização,
desenvolvimento, implementação e avaliação. A orientação conceitual baseia-se nos modelos de
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Web site publicados pela American Heart Association e InteliHealth, e as medidas de controle da
qualidade têm como base os códigos de conduta da Health on the Net Foundation. A criação foi feita
através de um programa de desenvolvimento visual, que resultou na edição de 61 páginas. A fase da
implementação deu-se pela publicação em um servidor comercial. Na fase de avaliação, foi formado
um painel com especialistas, seis da área de informática (Grupo I) e 11 da área de saúde (Grupo II).
A avaliação do Web site durou quatro semanas, sendo a validação feita através de um formulário online, constituído de cinco critérios e 11 itens para o Grupo I e quatro critérios e 16 itens para o Grupo
II. Para a aprovação do Web site tomou-se como base o estabelecimento de limites de segurança
(LS) de 0,81 da pontuação máxima possível de ser obtida no escore total (Et) e por item (Ei), sendo
para o Grupo I – LSEt=45, LSEi=4,09 e para o Grupo II – LSEt=65, LSEi=4,0. A validação do Grupo I
resultou na média do Et de 48,6 ± 2,9 pontos. A validação do Grupo II resultou na média do Et de
72,2 ± 1,8 pontos. Concluiu-se que, a criação de um Web site pelo método de desenvolvimento visual
é uma atividade fácil de ser realizada e que diante da inexistência de métodos ou sistemas oficiais
com esta finalidade, a validação do conteúdo das informações presentes no Web site através de um
painel on-line com especialistas, mostrou que as mesmas foram consideradas confiáveis e válidas.

Nº de Classificação: 2407
GUILHEM, Dirce. Escravas do risco: bioética, mulheres e aids. Brasília. Universidade de Brasília.
Faculdade de Ciências da Saúde, 2000. 260 f.
Tese (Doutorado Ciências da Saúde)
Orientador(es): GARRAFA, Volnei
DINIZ, Debora
RESUMO: Esta tese analisa os componentes morais relacionados à mudança do perfil
epidemiológico de gênero da epidemia da Síndrome de Imunodeficiência Humana (HIV / Aids). A
pesquisa empírica foi realizada com dois grupos de pessoas: gestantes cadastradas em programas
de acompanhamento pré-natal e equipes de saúde que as assistiam. Durante o trabalho de campo,
quando foram coletados dados quantitativos e etnográficos, foi possível apreender os valores morais
associados à crescente feminização da epidemia, principal objeto desta tese. Os resultados
demonstraram que, além das causas epidemiológicas tradicionalmente consideradas pelos
formuladores de políticas públicas de saúde, a principal causa de exposição ao risco entre as
mulheres são os valores morais relacionados à conjugalidade, onde a crença na segurança do
casamento é o fator que mais intensamente as expõe a um estado permanente de vulnerabilidade.
No atual momento da epidemia, a confluência entre valores morais e conjugalidade transforma as
mulheres em escravas do risco, determinando que as políticas de intervenção nesta realidade
necessariamente considerem as crenças morais ligadas à conjugalidade como principal fator de
exposição ao risco.

Nº de Classificação: 2408
SILVA, Maria Aparecida da. Representações sobre risco na trajetória de adoecimento por tétano
(As). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Nesta pesquisa, o objetivo foi de compreender o risco de adoecer de tétano, a partir da
análise da trajetória de um grupo de 10 (dez) pessoas adultas que experienciaram a doença no
período compreendido entre 1989 e 1999, no município de Goiânia-Goiás e região metropolitana. O
estudo foi pautado no enfoque das representações sociais, com base em ABRIC (1998), buscando
acessar os conteúdos significativos sobre a experiência da doença e sobre o risco de adoecimento.
Metodologicamente, foi utilizada a análise do discurso proposta por GREIMAS (1986) e DUBAR
(1998), que fez emergir blocos temáticos, de acordo com a trajetória do grupo: antes, durante e após
o adoecimento. A análise é indutiva, encontrando-se os temas que agregam as representações e as
interpretações manifestadas pelos participantes que dão sentido e fundamentam a experiência na
trajetória social. Assim, a experiência social desse grupo é categorizada em descuido e culpa, pois,
na fase que antecede ao adoecimento, as pessoas geralmente ignoram o risco da doença por várias
justificativas, dentre elas por supor que a doença é algo fora delas; na fase do adoecimento, elas
confirmam o risco com a experiência da doença e, na fase após o adoecimento, o risco é
representado como um objeto real, levando à vigilância através da vacinação em dia. Nessa
perspectiva, é possível afirmar que o risco é uma noção socialmente construída, levando-nos a
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projetar uma nova maneira de se fazer a prevenção do tétano, que considere as representações, a
visão de mundo e saberes dos sujeitos envolvidos.

Nº de Classificação: 2409
GRESTA, Monalisa Maria. Espera é que mata: a trajetória dos pacientes submetidos ao transplante
hepático (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000.
169 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender e descrever a trajetória de pacientes submetidos
ao transplante hepático e daqueles que aguardam por esta intervenção. Ao considerá-los como um
grupo cultural que compartilha de uma experiência singular, o transplante, busquei descrever suas
concepções a respeito dos vários momentos deste percurso, suas crenças, seus valores, enfim os
significados atribuídos a esta complexa modalidade terapêutica a partir de suas próprias perspectivas.
Neste trabalho utilizei a etnografia como fundamentação metodológica para numa abordagem êmica
compreender este universo de significados. Foram utilizados como métodos de coleta de dados a
observação participante, a análise documental e as entrevistas etnográficas realizadas com
informantes adultos que vivenciavam diferentes momentos desta trajetória. Na análise dos dados e da
abordagem de inventário o tema "a espera é que mata" emergiu como o mais significativo na visão
dos informantes, configurando-se como o tema central do estudo. Este tema permeou os vários
momentos deste percurso e sintetizou com eloqüência o universo deste grupo.

Nº de Classificação: 2410
LAMÊGO, Bernadete de Lourdes. Relação ensino/serviço na formação do enfermeiro. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar as relações estabelecidas entre a Escola de
Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e as instituições assistenciais que participam
do processo de formação do profissional de enfermagem, analisando as concepções e percepções da
enfermeira de serviço. Partiu-se da historicidade dos diferentes modelos de saúde no Brasil, Medicina
Preventiva, Saúde Comunitária, Saúde Pública e Saúde da Família, correlacionando-os com as
mudanças no ensino, e suas interrelações. Entende-se que para a formação do enfermeiro é
essencial a realização de atividades em cenários hospitalares, ambulatoriais e comunitários, na busca
da integração do processo ensino-aprendizagem à realidade social. Optou-se por um estudo
qualitativo que utiliza como referencial o materialismo-histórico-dialético, o qual privilegia dados
obtidos a partir da realidade concreta. O referencial teórico adotado, para definição das categorias
analíticas, foi de autores como: BORDENAVE (1994), CAMPOS (1989), MARSIGLIA(1995). Utilizouse como instrumento para coleta dos dados primários a entrevista individual; e a análise documental,
para os dados de fonte secundária. Os sujeitos desse assunto foram as enfermeiras de serviço das
quatro instituições sorteadas que mantêm relações com a E.E.UFMG para o desenvolvimento do
ensino. Para o estudo dos dados, utilizou-se a técnica de análise do discurso como proposto por
FIORIN (1993, 1994) e SAVIOLI & FIORIN (1999). Os discursos permitiram, generosamente, a
construção das categorias empíricas e das subcategorias. Os dados empíricos foram analisados em
um diálogo entre os enunciados dos informantes, de autores utilizados como referencial teórico à
análise. Verificou-se que a Universidade tem buscado maior integração com os serviços e setores da
sociedade a fim de aproximar a teoria da prática, tendo como referência a realidade da produção dos
serviços de saúde. Identificou-se que o trabalho conjunto – Universidade e Serviço – é um processo
que está em construção, com avanços e retrocessos, por ser uma relação social com determinações
subjetivas e fortemente influenciadas elas políticas sociais. Constatou-se que a Universidade ainda
fica com a produção do conhecimento – o saber; e os serviços, com a produção da assistência em
saúde – o fazer; mantendo a relação tradicional. Conclui-se que permanecem as dificuldades que
traduzem o distanciamento entre a escola e o serviço; assim, as enfermeiras sugerem um maior
envolvimento do corpo docente, o que facilitaria a complexa tarefa de unir teoria e prática. Percebe-se
nesse processo uma mudança de atitude da escola que reconhece nas instituições assistenciais um
parceiro importante na relação ensino/serviço. A escola e as instituições de serviço estão em fase de
construção de instrumentos legais que formalizem a co-responsabilidade quanto à implementação do
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Estágio Curricular Supervisionado – no currículo implantado a partir 1996 está sendo realizado nos
últimos semestres do curso. Identificou-se ainda uma preocupação das instituições nos aspectos
legais, principalmente nos que se referem a erro profissional e a acidentes envolvendo alunos no
cenário de ensino-aprendizagem.

Nº de Classificação: 2411
AMANTÉA, Mara Lúcia. Transitando entre o velho e o novo: um estudo da influência do sistema de
valores e crenças do docente na implementação de um novo currículo na Escola de Enfermagem da
UFMG. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa A. Ribeiro
RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender, através de uma abordagem etnográfica, as
relações entre as crenças e valores do professor e um novo currículo implantado na graduação da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1996. A coleta de dados se
deu através de observação participante, entrevista etnográfica e análise documental. Os atores desse
trabalho foram os docentes que lecionavam nos períodos em que já estavam implantados o novo
currículo. A análise dos dados foi feita segundo a proposta SPRADLEY (1979,1980). Os resultados
mostraram que no processo de implementação curricular, o docente se revela perdido, inseguro,
angustiado, sem saber como transpor o caminho da inovação pedagógica, ainda conservando
algumas características da Pedagogia Tradicional, querendo mudar, mas não sabendo como.
Identificou-se como causas desses sentimentos a falta de incentivo e preparo docente, por parte da
instituição, para a implantação de uma nova metodologia. Verificou-se que muito desses docentes
estão utilizando variadas técnicas de ensino que privilegiam a discussão como método e colocam o
aluno como centro do processo ensino-aprendizagem. Percebeu-se que a Escola de Enfermagem,
passa por um período de transição, onde coexistem características metodológicas do velho e novo
currículo. Conclui-se defendendo a idéia que o currículo é o resultado de uma ação reflexiva que
envolve o professor, o aluno e a instituição. Na imersão dos dados e abordagem de inventário
emergiu o tema principal: " Transitando entre o velho e o novo".

Nº de Classificação: 2412
ERCOLE, Flávia Falci. Aspectos epidemiológicos da infecção de sítio cirúrgico em pacientes
submetidos a artroplastias de quadril em um hospital de grande porte de BH-MG. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: A implantação de prótese de quadril é um procedimento cirúrgico ortopédico amplamente
utilizado no tratamento de problemas na articulação coxo-femural, cujas complicações mais comuns
são a perda mecânica da prótese e a infecção. Atualmente, em países como os Estados Unidos, a
taxa de infecção aceitável para este tipo de procedimento é de 2%, quando há três décadas atrás
atingiam 13%. As taxas de infecção devem ser monitoradas e por essa razão desenvolvemos um
estudo epidemiológico, do tipo coorte, não concorrente, com base em informações contidas em 305
prontuários de pacientes operados pelo Serviço de Cirurgia Ortopédica da Santa Casa de Belo
Horizonte. Os objetivos foram determinar as taxas de incidência de infecção de sítio cirúrgico em
pacientes submetidos a cirurgias de artroplastia total e parcial; verificar a associação entre a infecção
de sítio cirúrgico com fatores de risco; identificar o tempo de manifestação da infecção de sítio
cirúrgico dos pacientes e identificar os microorganismos responsáveis pela infecção. Os dados foram
coletados e analisados utilizando a metodologia proposta pelo Nacional Nosocomial Infections
Surveillance System (NNISS). Para a análise descritiva dos dados foram utilizadas freqüências
simples, medidas de tendência central como média, mediana e de variabilidade como quartis, desvio
padrão. Para o cruzamento das variáveis independentes com a infecção de sítio cirúrgico (ISC) foram
utilizados o Teste de Qui-quadrado, Teste Exato de Fischer, Qui-quadrado de Tendência e o Risco
Relativo. Foi encontrado uma taxa de incidência acumulada de ISC de 8,5% , para o período
compreendido entre 1992 e 1998. Comportaram-se como fatores de risco associados à infecção as
variáveis condição clínica do paciente (ASA), tempo de internação pré e pós-operatório, unidade de
internação, tipo de anestesia e tipo de cirurgia realizada.
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Nº de Classificação: 2413
COSTA, Roberta dos Santos. Produção científica dos enfermeiros de Minas Gerais publicada em
periódicos de enfermagem indexados no Banco de Dados de Enfermagem: 1989 a 1998. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório sobre a produção científica dos
enfermeiros de Minas Gerais publicada em periódicos de enfermagem indexados no Bando de Dados
de Enfermagem, no período de 1989 a 1998. Tem como objetivo caracterizar a produção científica
dos enfermeiros mineiros em periódicos nacionais de enfermagem que compõem o Banco de Dados
de Enfermagem/BDENF. De uma lista de 5613 nomes de enfermeiros cadastrados no COREn/MG
foram identificados 54 autores e 87 publicações e a média de publicação por autor foi de 1,6. Porém,
pela não localização de 2 trabalhos foram analisados 53 autores e 85 trabalhos. Dos 17 periódicos
analisados, 10(58,8%) possuíam publicações de enfermeiros mineiros. Os periódicos de maior
concentração de publicações foram as Revista de Enfermagem da PUC (27-31,8%), Revista Mineira
de Enfermagem (17-20%) e a Revista Brasileira de Enfermagem (13-15,2%). A maioria dos trabalhos
foi classificada como artigo (45-52,9%) e todos os 85 trabalhos analisados apresentavam referências
bibliográficas. Foram identificadas 6 áreas temáticas. A área temática que apresentou mais
publicações foi Assistencial (31-36,5%) com enfoque Terapêutico (6-19,4%) e a área com menor
número de trabalhos publicados foi a Reflexões Teóricas (2-2,4%). A maioria dos trabalhos foi escrita
por docentes (43-75,4%), vinculados à instituições públicas. Embora a maioria dos trabalhos tenha
sido publicada por graduados (1,2) a média de publicação de doutores e doutorando foi maior (1,3).
Os 52(61,8%) trabalhos são com co-autoria, o número de co-autores variaram de 1 a 7, a maioria
destas publicações (43-82,7%) também foi escrita por docentes, seguido de mestrando e graduado.
Nestes trabalhos de co-autoria (52), de modo geral os autores publicam com seus pares de titulação.

Nº de Classificação: 2414
DELGADO, Luiz Heleno Ribeiro. Central de material esterilizado: espaço de cuidar autêntico. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: Na história da Central de Material Esterilizado (CME), a visão que os profissionais de
saúde têm sobre os funcionários que ali trabalham e a rotina diária ali instituída incitaram-me à
realização deste estudo, cujo objetivo foi compreender o significado que os funcionários da
enfermagem atribuem ao processo de trabalho vivenciado na Central de Material Esterilizado. Para
atingir este objetivo, elegi a pesquisa qualitativa fenomenológica, por acreditar ser possível chegar por
meio dela à essência do fenômeno em pauta. Dessa forma, obtive treze discursos de membros da
equipe de enfermagem que trabalham na CME do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia. A leitura atentiva dos membros e a sua análise compreensiva possibilitaram a construção
de sete categorias: os mundos da CME e sua importância; CME: espaço de satisfação e
desvalorização; CME: espaço de deficiência/impropriedades; CME: espaço de cuidar; CME: da real a
ideal para o cuidar; a responsabilidade para o cuidar; e a intersubjetividade no cuidar. Este estudo
revelou que os funcionários da CME vêem-se engajados no processo de cuidar, sentindo-se coresponsáveis e co-participantes, mesmo que sua presencialidade se dê a distância. Revelou, ainda,
que a dimensão de cuidar que possuem é a do cuidar autêntico, com solicitude, no sentido ecológico
e ético. A partir desse conhecimento, tem sido possível, como docente e enfermeiro, repensar a
prática na CME, na perspectiva do cuidar.

Nº de Classificação: 2415
NUNES, Maria José. Percepção do adolescente sobre a sua sexualidade frente às doenças
sexualmente transmissíveis/aids (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2000. 151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde M. M.
JESUS, Maria Cristina Pinto de

118
RESUMO: Este trabalho teve o objetivo de compreender como o adolescente em processo de
escolarização vê as doenças sexualmente transmissíveis em relação ao exercício da sexualidade. O
estudo foi fundamentado pela pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica. Os depoimentos
foram obtidos por meio de entrevista fenomenológica sujeito/pesquisador e sujeito/pesquisado, com
quatorze adolescentes do ensino fundamental da escola pública em Juiz de Fora, a partir das
questões norteadoras: "Fale para mim como você vive a sua sexualidade?" e "Como você vê as
relações sexuais hoje, considerando a existência da AIDS e de outras doenças sexualmente
transmissíveis?" Da análise compreensiva dos discursos emergiram as categorias: o encontro
consigo e com o outro, vivenciando a vida sexual, educação sexual: impessoal/inautêntica. Nesse
sentido, os adolescentes estão valorizando a virgindade; eles desejam ter mais informações a
respeito da sexualidade e da vida sexual; demonstram poucos conhecimentos acerca das DSTs.
Delas a mais conhecida é a AIDS. Relatam ter dificuldade de diálogo sobre sexo com os pais e
desejam que na escola se fale mais sobre sexo e sexualidade. A compreensão do fenômeno abre
espaço para reflexões sobre a educação sexual dos jovens advinda da família, escola, sociedade e,
principalmente, como esta educação deve acontecer: de forma humana, significativa e situada no
mundo-vida dos adolescentes.

Nº de Classificação: 2416
BITTENCOURT, Jaqueline Ferreira Ventura. Compreendendo o pré-operatório de mastectomia
aos olhos da mulher que o vivencia. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2000. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: Com o objetivo de compreender o significado que a mulher com câncer de mama atribui
ao vir-a-ser-mastectomizada e o modo como essa experiência se insere no seu mundo-vida, realizei o
presente estudo. Para tanto utilizei-me do referencial fenomenológico, tendo a seguinte questão
norteadora: O QUE SIGNIFICA PARA VOCÊ VIVENCIAR ESTE MOMENTO ANTES DA CIRURGIA?
Através da análise compreensiva dos depoimentos obtidos de sete mulheres, o que se revelou para
mim à essência do fenômeno mastectomia foi: a gênese da doença e suas vicissitudes; as fontes de
apoio – presenças incondicionais, incluindo o apoio em Deus, da família e da equipe multiprofissional;
e as carência do cuidar-informações negadas, relativas à falta de esclarecimento/orientação, do medo
à negação da doença e corpo imagem mutilada. Nessa perspectiva, novas paragens se abriram no
que tange ao pensar e ao cuidar da mulher no seu-vir-a-ser-mastectomizada, podendo constituir
pontos fundamentais para a melhoria do ensino no contexto cirúrgico e da dimensão do cuidar de
pessoas no pré-operatório.

Nº de Classificação: 2417
PINHO, Lícia Maria Oliveira. Educação em saúde no quotidiano do ser diabético. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: O presente estudo teve, como objetivo, compreender o ser diabético e o processo
educativo para o sujeito que o vivencia. Caracteriza-se como estudo qualitativo, fundamentado na
Sociologia Compreensiva de Michel Maffesoli. A fonte de informações foi retirada a partir dos relatos
dos sujeitos que participam do programa de doenças crônico-degenerativas Diabetes. Sete unidades
temáticas emergiram da análise compreensiva dos discursos, que posteriormente foram ordenadas
em duas categorias: Ser diabético no quotidiano e Educação em saúde no quotidiano. A primeira
descrita pelas unidades: Estar na "corda bamba"; discriminação: a impossibilidade de criar; comer ou
não comer: eis a questão; jogo duplo: o driblar para viver; a esperança de curar-se, a segunda: O
fazer profissional sob o olhar do cliente e o ser profissional sob o olhar do cliente. O estudo revelou
que o educar em saúde não deve ser apenas um transmitir conhecimentos, informações ou
orientações, de forma unilateral e bancária, mas também compartilhar, trocar experiências e
conhecimentos, em que educadores e educandos revezam-se em posições. Isto fez-me refletir sobre
minha postura como docente e educadora co-responsável, tanto na formação de
enfermeiros/educadores, como no educar em programa de doenças crônico-degenerativas.
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Nº de Classificação: 2418
NOVATO, Dênia Amélia. Tratamento de feridas: uma contribuição ao ensino de enfermagem. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 108 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório desenvolvido com o objetivo de analisar o
ensino do tema tratamento de feridas em programas de Escolas de Enfermagem de Minas Gerais. A
literatura mostra que os procedimentos para tratamento de feridas vêm sendo registrados desde a
Antigüidade e sua evolução acompanha o desenvolvimento científico e tecnológico. A tendência atual
desse tratamento apresenta um distanciamento do paradigma tradicional, ou seja, a limpeza da ferida
por ação mecânica e o uso de antissépticos. O trabalho de campo foi desenvolvido em nove (9)
Escolas, detectando o tema em dezessete (17) programas de disciplinas. Todas as Escolas
apresentaram o tema em um ou mais programas, inseridos do 2° ao 5° período. A análise da
coerência entre os elementos da dimensão técnica, ou seja, conteúdos, objetivos, estratégias de
ensino e formas de avaliação, não foi levada a termo, uma vez que estes são apresentados nos
programas referindo-se à unidade, de um modo geral e não a conteúdos específicos como era de se
esperar. Assim, enfatiza-se a necessidade de coerência entre os elementos da dimensão técnica nos
programas, pois o ensino de Enfermagem sobre o tema deve visar a formação de profissionais com
capacidade crítica para acompanharem o constante desenvolvimento da ciência e serem capazes de
modificar o seu fazer, se necessário, no sentido de perseguir essa evolução.

Nº de Classificação: 2419
BORGES, Eline Lima. Tratamento de feridas: avaliação de um protocolo. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: O setor de Estomaterapia do Anexo de Dermatologia do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais passou a utilizar o protocolo "Prevenção e tratamento de
feridas crônicas", visando sistematizar a assistência prestada à sua clientela, estabelecendo a forma
de avaliá-la, acompanhá-la e tratá-la, bem como os critérios para a definição de condutas e da forma
de encaminhar e solicitar interconsulta com outros profissionais. Foram implantados e implementados
novos princípios relacionados ao tratamento de feridas. Com a finalidade de avaliar o resultado obtido
com a utilização do protocolo, foi desenvolvida esta pesquisa, que tem por objetivo analisar a eficácia
do protocolo utilizado no setor de Estomaterapia do Anexo de Dermatologia do HC/UFMG no
tratamento das feridas crônicas dos MMII. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e
retrospectivo realizado com 40 pacientes. A maioria dos pacientes é do sexo feminino, sem vínculo
empregatício, residente em Belo Horizonte e com idade acima de 51 anos. Quanto à epitelização das
feridas, 34 (85%) a obtiveram de forma completa, e a metade destes era portadora de ferida crônica
de até um (1) ano de existência e 26,4% tinham feridas entre 11 a 30 anos. Estas gastaram no
máximo 13 meses para o término do processo. O tempo gasto para epitelização de feridas com
menos de 3 meses de existência (14,7%) foi de, no máximo, 3 meses; já as feridas mais antigas - de
11 a 30 anos (26,4%) - necessitaram de 4 a 13 meses. A maioria dos pacientes que obteve a
epitelização completa tinha o hábito de fazer repouso diário, era portadora de úlcera venosa e usava
como terapia compressiva a bota de Unna ou a meia elástica. Mesmo considerando as limitações
deste estudo, os resultados possibilitam inferir que o protocolo implementado no setor de
Estomaterapia é eficaz, uma vez que todos os pacientes submetidos ao tratamento preconizado pelo
mesmo tiveram as feridas epitelizadas.

Nº de Classificação: 2420
SILVA, Yolanda Flores e. Cuidado de si ou violência corporal? : a produção da velhice feminina na
mídia. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 1999.
182 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
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RESUMO: Apresento os resultados de um estudo sobre a produção do envelhecimento feminino em
um periódico feminino, através da análise de estratégias discursivas de alguns artigos, utilizando o
referencial metodológico de Umberto Eco, com seu modelo de cooperação textual. A partir de uma
análise discursiva de algumas matérias com enfoques voltados para o ensino do "cuidado de si",
constatei que a mídia vem produzindo um novo modelo d envelhecimento feminino. Neste novo
modelo, o recurso do disfarce, da maquiagem, das plásticas, das dietas e muitos outros cuidados
corporais, vêm permitindo a formação de um novo modelo de 'velhice' feminina, na qual se ressaltam
um ideal de existência estética para as mulheres, com muitos cuidados 'violentos', caros e geradores
de dependência.

Nº de Classificação: 2421
HECK, Rita Maria. Contexto sociocultural dos suicídios de colonos alemães: um estudo
interdisciplinar para a enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2000. 304 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LANGDON, Esther Jean M.
RESUMO: O suicídio é um problema importante entre os colonos de Santo Cristo. Neste grupo, as
taxas aumentaram ao longo das três últimas décadas, sendo que a média, na década de oitenta, foi
de 17,73 suicídios por 100.000 habitantes. Mais preocupante que as taxas é a constatação de que os
suicidas, procuram o profissional de saúde, sem que estes consigam reconhecer sinais ou sintomas
envolvidos nesta ação. Estas observações motivaram a propor este estudo para compreender a
construção sociocultural dos suicídios de colonos, predominantemente de descendência alemã e
religião católica, objetivando contribuir no fortalecimento do papel dos profissionais de saúde dentro
deste contexto. A partir da antropologia da saúde, foi possível estabelecer uma nova compreensão
privilegiando a ação dos colonos no cotidiano, enquanto processo de construção coletiva da
realidade, contrastando com o modelo biomédico que compreende saúde–doença de forma linear e
causal, desvinculando o cliente de sua história e cultura. É uma pesquisa etnográfica, na qual se dá
compreensão à especificidade da identidade do colono vinculado ao espaço, ao tempo, às relações
de gênero e de poder como grupo. Permeando esta construção estão os significados de vida e morte
que passam a ser representados de forma contraditória e complexa, na qual o suicídio, que é uma
das formas de morte deste grupo, faz parte como símbolo, expressando a fragilidade de papel dos
homens. A interpretação sociocultural permite conhecer uma outra dimensão da doença e morte. O
suicídio, como símbolo de sofrimento, faz parte da realidade construída e vivida por este grupo, que
exige dos seus integrantes uma organização societária centrada em autoridades, princípios morais
rígidos de previsibilidade das ações, desconfiança com relação as manifestações voluntárias e
individuais das pessoas. Neste contexto, os profissionais da saúde não conseguem estabelecer uma
comunicação com as pessoas em sofrimento, pois desconsideram a cosmologia como parte da
experiência da doença. A antropologia abre esta perspectiva interdisciplinar, permitindo uma
compreensão mais holística, social e ecológica do processo de vida e morte, a partir do qual é
possível estabelecer uma comunicação e uma compreensão do sofrimento do suicida no seu aspecto
individual e coletivo. A compreensão das redes de significados e poder, vinculados aos diferentes
símbolos de suicídio, reforça a necessidade de mudança na formação dos profissionais de saúde
assinalando como importante a escuta do cliente com relação a sua dor. O enfermeiro passa a ter um
papel de mediador enquanto prática social no grupo.

Nº de Classificação: 2422
HIRDES, Alice. Centro Comunitário de Saúde Mental de São Lourenço da Sul: resgatando
possibilidades de reabilitação psicossocial. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e
FAPERGS-UFPel, 2000. 193 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo estudar os movimentos que perpassam a constituição da
reabilitação psicossocial, enquanto prática social voltada à reconstrução de identidades e
possibilidades aos portadores de sofrimento psíquico. Neste sentido procurei investigar
características de uma realidade concreta, o Centro Comunitário de Saúde Mental de São Lourenço
do Sul, conhecido como "Nossa Casa", considerado um marco prático no estabelecimento de uma
nova abordagem à doença mental. Esta pesquisa consiste em um estudo qualitativo que se utiliza do
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referencial marxista, o materialismo dialético, como substrato teórico para a interpretação da
realidade. Os instrumentos utilizados foram: entrevistas semi–estruturadas com dez integrantes da
equipe de saúde mental e análise de documentos como jornais. As temáticas analisadas foram:
centralização do trabalho terapêutico nos aspectos da vida cotidiana dos usuários, trabalho integrado
– comprometimento e envolvimento da família, relacionamento humano – escuta terapêutica,
autonomia e cidadania como conseqüência da reabilitação psicossocial. A investigação revelou que
as práticas são executadas tendo como referencial norteador a centralização das ações nos aspectos
da vida cotidiana dos usuários, com o objetivo de alcançar autonomia e cidadania. O relacionamento
estabelecido entre a equipe e os usuários é marcadamente influenciado pela afetividade, o
acolhimento e a responsabilização. A análise evidenciou que existe pouca sistematização da
assistência, sendo as situações trabalhadas a partir das necessidades apresentadas pelos usuários.
As resistências à adoção de um projeto terapêutico individualizado ficaram evidentes. Os conflitos e
contradições aparecem na dicotomia trabalho intelectual/manual, entre quem provê o tratamento e
quem se encarrega da reabilitação, ainda que muitas vezes homogeneizado, diluído entre a equipe.
As contradições se revelam quando é mencionado o ideal de reabilitação confrontado com as práticas
desenvolvidas. A inclusão ativa da família no tratamento aparece como uma característica do Serviço,
assim como a adequação das práticas, considerando aspectos culturais e sociais das pessoas
envolvidas. Finalizo reiterando a necessidade de lançarmos olhares críticos, desprovidos de
justificativas e ocultamentos, para que as práticas decorrentes do processo de desinstitucionalização,
através da tomada de consciência, resultem num redesenho dos programas instituídos.

Nº de Classificação: 2423
CHAVES, Maria Marta Nolasco. Concepções de usuários do serviço local de saúde de uma
comunidade agroindustrial sobre o processo saúde-doença. Cascavel. Universidade Federal de
Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CUNHA, Káthia de Cavalho
RESUMO: Este estudo qualitativo, exploratório, teve como objeto de estudo "as concepções sobre o
processo saúde–doença de usuários do serviço de saúde de uma comunidade agroindustrial", do
Município de Cascavel – PR, tendo sido realizado por meio do método do estudo de caso. Objetivou
caracterizar as concepções dos usuários e relacioná-las ao referencial teórico com a finalidade de
contribuir para uma pratica sanitária comprometida com a realidade onde insere-se. A Unidade–caso
estudada foi a comunidade de Rio do Salto, tendo sido realizadas 16 entrevistas com usuários do
serviço de saúde – atores sociais desta pesquisa. Duas categorias empíricas emergiram dos
discursos, sendo elas a representação dos usuários sobre doença e as representações dos usuários
sobre saúde. Em ambas as concepções, limitaram-se ao imediato, ao individual, havendo correlação
muito limitada com os determinantes macro–estruturais. A saúde e a doença apareceram como
opostos de uma mesma realidade vivida, onde a doença é mais vivenciada, pois a busca pela saúde
passa primeiro pela superação da luta pela sobrevivência. A saúde foi concebida como algo que se
adquire ao consumir os serviços de saúde, apesar de surgir inicialmente como imprescindível à vida.
A doença foi concebida como associada à dor e ao sofrimento que os impede de trabalhar e acarretalhes despesas financeiras. Acreditamos que a condição da não consciência da determinação do
processo saúde–doença, pelos sujeitos, deu–se pelo fato de que a realidade vivida é a ausência da
saúde. Esta foi percebida como ausência de recursos para atender as necessidades básicas. Assim,
a luta pelo atendimento destas os mantêm no nível de compreensão onde o imediato ao cotidiano é o
que determina a realidade vivida. Os adoecimentos foram correlacionados ao ar contaminado, à falta
de higiene corporal e ambiental, à alimentação inadequada, à fatores genéticos, ao não consumo de
serviços de saúde e ao estilo de vida. A religiosidade é potencializadora da pré condição ao
adoecimento. As concepções de saúde–doença foram vinculadas a pólos opostos, estados contrários
em uma mesma realidade, sem, contudo, haver a percepção de que esses pólos opostos, constituem
elementos de um mesmo eixo, só que distantes entre si. Focalizaram os espaços em que os pólos
existem, como são percebidos, mas nunca o espaço que os une ou a visão do eixo como um todo. A
conscientização torna-se a possibilidade de transcender a realidade vivida pelos sujeitos, de
compreensão da causalidade, bem como, de um processo de mudanças dos profissionais para uma
prática sanitária compromissada com a intervenção resoluta. Este estudo alcançou os objetivos
propostos e convalidou os pressupostos que o nortearam, ou seja, que o desenvolvimento de ações e
atividades de saúde, sem o conhecimento e a compreensão, pelos profissionais, dos interesses e
concepções dos usuários, sobre os problemas de saúde, o processo saúde–doença e os
encaminhamentos dados em busca pela resolutividade, pode gerar uma prática sanitária
caracterizada pela não aderência, bem como, a consciência ingênua da realidade, que favorece
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modelos reprodutores de dominação, de exclusão de classes e da não resolutividade, por meio da
assistência prestada.

Nº de Classificação: 2424
MENDES, Márcia Regina Silvério Santana Barbosa. Cuidado com os pés do senescente: um
processo em construção (O). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade
Federal do Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOVAKOSKI, Lourdes Emília Ruviaro
RESUMO: Esta investigação tem como objetivo identificar a importância do cuidado à saúde e
integridade dos pés, associada às condições gerais de saúde. Trata-se de um estudo exploratóriodescritivo, com abordagem qualitativa, realizado com 43 idosos de ambos os sexos, com idade acima
de 59 anos, residentes no Condomínio de Terceira Idade. Trabalhou-se mediante entrevistas, com
roteiro semi-estruturado, que envolveu o seguinte: dados pessoais, situação de vida e hábitos;
condição de saúde e limitações físicas; cuidado com os pés marcha, equilíbrio e calçados. A inspeção
dos pés, comportou a avaliação da marcha e da dinâmica corporal, realizadas pelo pesquisador.
Sendo o foco central deste estudo a saúde dos pés, partiu-se do pressuposto de que desempenham
importante função do aparelho locomotor, intervindo como "suporte e alavanca" para a deambulação
e absorção de impactos. Os resultados mostraram que mais da metade dos entrevistados possuem
acima de 70 anos, oriundos prioritariamente da zona rural e de outros Estados, moram com
companheiro e apresentam condições sócio-econômicas precárias. Dentre os hábitos prejudiciais à
saúde, predomina o sedentarismo, o tabagismo e o alcoolismo. As doenças mais citadas foram as
osteoarticulares, cardiovasculares, dermatológicas e o diabetes. Quanto aos pés foram detectados
problemas de higiene e, nas unhas, micoses, dermatofitoses, verrugas, calosidades, deformidades,
uso de calçados inapropriados e dores. A maioria apresentou comprometimento da marcha, da
postura e de equilíbrio. O enfoque no cuidado com os pés possibilita a prevenção e a superação de
problemas, a manutenção da autonomia e a melhoria da qualidade de vida.

Nº de Classificação: 2425
MIGOTT, Ana Maria Bellani. Cuidando construtivamente de enfermeiros que vivenciam
sentimentos de desvalorização: desvelando questões existenciais entre o agir ético e o técnico da
profissão. Passo Fundo. Universidade Federal de Santa Catarina e FAPERGS-UPF. Mestrado
Interinstitucional, 2000. 248 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PATRÍCIO, Zuleica Maria
RESUMO: Este estudo caracterizou-se por uma abordagem qualitativa, estruturado a partir de uma
Prática Assistencial desenvolvida na cidade de Passo Fundo – RS, no período de julho à agosto de
1999. Teve como objetivos elaborar, aplicar e avaliar um marco referencial (próprio) junto a
enfermeiros que vivenciam sentimentos de desvalorização da profissão. O grupo que participou do
estudo foi composto por três enfermeiros assistenciais, encontrados a partir de um estudo
exploratório que envolveu 165 profissionais desta região. O instrumento foi aplicado nos quatro
hospitais, na secretaria municipal da saúde, na delegacia regional estadual de saúde e na rede de
ensino superior e médio desta cidade. Para desenvolver o estudo, foram utilizadas técnicas de grupos
operativos, entrevistas, técnicas de observação participante, colagens, exercícios de motivação e
técnicas comportamentais, como forma de favorecer ao cuidar-pesquisando. Como análise, foi
realizada a leitura qualitativa dos registros do diário de campo, buscando as categorias e os temas.
Os resultados são apresentados em quatro categorias, sendo elas: as questões de gênero, a
interferência familiar na escolha da profissão, as condições inadequadas do ambiente físico e
relacionais, além dos aspectos organizacionais do processo de trabalho da enfermagem. Após a
análise reflexiva dessas categorias, desvelou-se a imagem da temática, mostrando os sentimentos de
desvalorização dos enfermeiros em relação ao seu trabalho, centrado nas questões existenciais,
entre o agir ético e o técnico da profissão. Esse modo de agir apresentou-se a partir de uma postura
de passividade, abnegação e submissão frente às decisões, o que causa dor e sofrimento para o serprofissional. O cuidado construtivo veio como uma das formas possíveis de alterar esta estagnação
em que se encontra o enfermeiro no seu trabalho e, portanto, no seu processo de viver e ser
saudável.
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Nº de Classificação: 2426
KRAHL, Mônica. Prazer e o sofrimento no cotidiano do enfermeiro de centro cirúrgico (O).
Passo Fundo. Universidade Federal de Santa Catarina e UPF. Mestrado Interinstitucional, 2000. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: A experiência acumulada no trabalho docente assistencial, com a "tribo" e o "caos" do
Centro Cirúrgico, gerou inquietações sobre como eram percebidas e vividas as situações e emoções
no cotidiano deste ambiente carregado de demandas estressantes. A ambivalência entre sofrer no
exercício das atividades e a certeza, geradora de algum tipo de prazer, de querer ali permanecer,
levaram ao questionamento se este era um comportamento particular da autora ou se era
compartilhado pelos colegas que labutam neste mesmo "lócus" de atuação profissional. Para
responder a esta questão, foi construído um referencial, apoiado nos conceitos de prazer e
sofrimento, e eleita à teoria do estresse, de Lazarus & Folkman, para orientar o percurso
metodológico do estudo. Um grupo de enfermeiros (as) de Centro Cirúrgico, provenientes dos vários
hospitais da cidade de Passo Fundo, foi voluntariamente constituído e realizadas reuniões para
encontro do pensamento e da ação através do debate das percepções dos sujeitos sobre seu
ambiente de trabalho e as relações que o permeiam. A análise dos dados confirmou o
questionamento que originou o estudo, mostrando a ambigüidade dos sentimentos que são
experienciados por estes trabalhadores, afirmando que prazer e sofrimento formam uma díade que,
bem enfrentada através de mecanismos saudáveis, não adquire a configuração antagônica, na
medida em que compõem o processo de viver e trabalhar. O estudo evidenciou, ainda, os principais
mecanismos utilizados pelos componentes do grupo para enfrentamento das situações de estresse
que vivenciam no trabalho e que estão concentradas em estratégias focalizadas na emoção, bem
como centradas no problema. Temas para a continuidade do estudo também emergiram da
experiência, comprometendo os envolvidos a dar seguimento ao processo iniciado.

Nº de Classificação: 2427
BERTO, Gerti Schäfer. Participação do enfermeiro no processo decisório (A). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná. Mestrado
Interinstitucional, 2000. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CUNHA, Káthia de Carvalho
RESUMO: Este estudo exploratório-descritivo objetivou conhecer a vivência do enfermeiro da
Unidade Básica de Saúde (UBS) em relação à participação no processo decisório da equipe de
saúde. A 10ª Regional de Saúde foi o Universo e 10 enfermeiros, de suas UBS, os sujeitos. Os dados
foram coletados por meio de uma Escala Likert e de entrevistas semi-estruturadas. Buscou-se o
confronto para identificação das convergências, divergências e contradições dos discursos.
Evidenciou-se que há participação do grupo nas decisões, com tendência a decidir-se conforme o
conhecimento que os profissionais tem nas áreas de atuação da vigilância sanitária, epidemiologia ou
administração. Os problemas identificados são analisados visando à resolução, não havendo
convergência quanto aos critérios que norteiam as decisões, embora tenham sido citados o bem-estar
da população, a eficácia e eficiência da UBS, a análise contextualizada do problema do paciente e a
gravidade e risco envolvidos. Como facilitadores da participação, convergiram em torno da adequada
comunicação na equipe e da autonomia para decidir e para implementar as decisões. Como
dificultadores da participação emergiram a insatisfação dos clientes, a limitação financeira e infra
estrutural e a falta de organização e de entrosamento na equipe. Quanto aos conhecimentos
requeridos para a decisão, evidenciou-se a importância do domínio e da competência advindos da
compreensão do problema, da caracterização da comunidade, da administração, dos procedimentos
e políticas de saúde, o que gera tipos de poder importantes à participação. A comunicação e o "jogo
de cintura" foram destacados como habilidades necessárias. Quanto às atitudes, emergiram o sigilo,
o compromisso com os direitos dos usuários, os estilos de liderança e de coordenação, a segurança,
a coerência, a rapidez e a visão do contexto. O conceito de participação vinculou-se à presença
física, no momento da decisão, e não à atuação como profissional técnico, compromissado,
responsável e capacitado para influir nas decisões e intervir a favor dos usuários. A conscientização
foi a categoria analítica explorada para desvelamento da questão da participação. Este estudo
mostrou relevância à medida em que já desencadeou uma reflexão sobre a participação do
enfermeiro no processo decisório das equipes de saúde.
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Nº de Classificação: 2428
HAYASHI, Alda Aparecida Mastelaro. Cuidado de enfermagem no CTI: da ação/reflexão à
conscientização (O). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do
Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GISI, Maria Lourdes
RESUMO: Este estudo relata e analisa a experiência vivenciada junto aos integrantes da equipe de
enfermagem do Centro de Terapia Intensiva – CTI – de um hospital geral de uma cidade do norte do
Paraná. Partiu-se da seguinte questão norteadora: a equipe de enfermagem pode prestar o cuidado
humano no ambiente tecnicista do CTI?, procurando responder esta questão trabalhou-se com os
seguintes objetivos: - verificar como a equipe de enfermagem percebe a prática do cuidado junto aos
pacientes e seus familiares no CTI; - identificar os fatores que interferem na prática do cuidado
humano de enfermagem na terapia intensiva, e – propiciar espaço para reflexão e superação da
prática existente pela prática do cuidado humano de enfermagem no CTI. A concepção freireana de
conscientização foi o suporte para trabalhar as questões referentes à prática do cuidado humano no
CTI. O trabalho de campo utiliza o método Paulo Freire dividido em três momentos: levantamento dos
temas, tematização e tomada de consciência/conscientização. O método propiciou a compreensão de
que é necessário possibilitar ao indivíduo utilizar suas habilidades e seus próprios conhecimentos,
para encontrar soluções para seus próprios problemas e desenvolver a capacidade de tomar decisão
consciente. Partiu-se dos pressupostos que o homem quando compreende sua realidade pode
levantar hipóteses e soluções para aquela realidade e assim transformá-la, e que o homem é capaz
de transformar uma realidade quando tem consciência. Este estudo deixou evidente a importância de
propiciar espaço para discussão.

Nº de Classificação: 2429
CORRÊA, Rubens Gomes. Visualizando possibilidades de recuperação do usuário de drogas
em grupos focais. Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do
Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STEFANELLI, Maguida Costa
RESUMO: Senti-me motivado a fazer este estudo pelo que tenho constatado na mídia e na literatura
cientifica ou seja um número crescente de farmacodependentes, atingindo cada vez mais a
população jovem. O objetivo deste estudo foi criar um espaço para que os usuários de drogas
pudessem compartilhar suas experiências em busca de novos caminhos para sua recuperação.
Utilizamos a pesquisa qualitativa como método, o Grupo Focal como estratégia de coleta de dados,
um jogo educativo e diário de campo. A análise qualitativa dos dados permitiu a elaboração das
seguintes categorias: tornando-se usuário, sofrendo por ser farmacodependente, sentindo-se
isolados, tendo dificuldades para expressar-se em grupo, avaliando a conseqüência da droga,
assumindo a responsabilidade, comentando a internação, discutindo sobre a recuperação,
descrevendo suas crenças e valores, assumindo que é usuário de drogas e avaliando a estratégia
utilizada. Através da análise mais profunda destas categorias com nova imersão dos dados,
validação com pares, usuários e coordenadores da Casa de Recuperação chegamos a categoria
central: Visualizando possibilidades de recuperação da farmacodependência, que inclui a
subcategoria redescobrindo a família. Os resultados desta pesquisa evidenciaram a possibilidade de
trabalhos que visem a recuperação do usuário de drogas que integrem a teoria, prática e ensino de
enfermagem podendo se tornar realidade quando planejada adequadamente. Apresentamos no final
contribuições deste estudo para o ensino, pesquisa e assistência de enfermagem e em especial a
educação em saúde.

Nº de Classificação: 2430
MOCINHO, Rejane Roesler. Construindo e analisando uma proposta de instrumentalização de
conselheiros de saúde para o exercício do controle social. Passo Fundo. Universidade Federal
de Santa Catarina e FAPERGS-UPF. Mestrado Interinstitucional, 2000. 159 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: Este estudo partiu da percepção de que, embora garantida legalmente, a participação da
sociedade civil nas políticas públicas de saúde é incipiente e, ainda, de que por ser um processo
relativamente novo, a instituição dos conselhos de saúde, em processo de construção, necessita
melhorias em sua qualidade e em sua representatividade, que só serão alcançadas mediante o
exercício participativo e democrático. Considerando a importância do Controle Social para que as
políticas de saúde tenham caráter igualitário, universal e integral, estabeleceu-se como objetivo para
este estudo elaborar, aplicar e analisar uma proposta de instrumentalização dos Conselheiros
Municipais de Saúde, com a finalidade de fortalecer sua atuação no desempenho do controle social
das políticas públicas de saúde e, através da implementação desta proposta, promover a participação
consciente do Conselho Municipal de Saúde como instância deliberativa, visando a superação dos
limites de sua atuação. Pensamos que a participação, para ser exercida de fato, exige uma constante
capacitação dos diversos atores sociais para expressar suas aspirações e necessidades, e que
assim, o estímulo à essa prática é essencial ao desenvolvimento, traduzindo-se em um meio para a
solução dos problemas sociais. A partir de uma reflexão teórica sobre o Movimento da Reforma
Sanitária Brasileira nas décadas de 70 e 80 e sobre a educação problematizadora proposta pelo
educador Paulo Freire, utilizou-se a "pesquisa convergente assistencial", na qual os sujeitos do
estudo estão envolvidos de maneira participativa. Essa metodologia requer a compreensão das reais
necessidades dos envolvidos para que possam intervir na formação de suas próprias subjetividades e
transformar a realidade material e ideológica de dominação em que se encontram e concretiza-se
através de uma prática educativa que parte do conhecimento pré-existente dos participantes. Os
resultados são mostrados através das falas dos sujeitos, que demonstram a pertinência do método. A
proposta de instrumentalização dos conselheiros, utilizando a metodologia problematizadora de Paulo
Freire, mostrou-se pertinente e eficaz neste tipo de trabalho, por provocar o estimulo à uma
aproximação com a realidade concreta. Ao mesmo tempo, revitalizou nossas crenças nas
possibilidades de implementação do SUS a partir da participação da sociedade civil na gestão das
políticas públicas de saúde.

Nº de Classificação: 2431
GASTALDI, Andréia Bendine. Grupos de convivência: do mito à realidade no cuidado do cardiopata.
Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná. Mestrado
Interinstitucional, 2000. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): POLAK, Ymiracy N. de Souza
RESUMO: Este estudo é o relato de uma prática assistencial desenvolvida junto a um grupo de
cardiopatas que teve como objetivos: desenvolver uma prática de cuidado com cardiopatas, num
grupo de convivência, alicerçado na concepção de educação de Paulo Freire e na compreensão de
POLAK sobre o cuidado; socializar conhecimentos concernentes à prevenção de danos e limitações
ao indivíduo cardiopata; discutir e delinear estratégias de cuidado que permitam a esse indivíduo viver
com a condição de cardiopata de forma digna. Os pressupostos que nortearam este estudo foram: o
indivíduo cardiopata necessita dos cuidados de enfermagem na sua fase de hospitalização,
anteriormente e posteriormente a ela; a prática educativa ajuda a entender melhor o processo saúdedoença e a melhor cuidar de si e da sua saúde; a convivência em grupos constituídos por indivíduos
com a mesma condição de saúde, acrescida da troca de experiências, desenvolve potencialidades
que ajudam no enfrentamento da cronicidade. Para tanto foram delineadas estratégias de ação
desenvolvidas em diferentes cenários e que culminaram com a formação de um grupo em uma
Unidade Básica de Saúde. Os resultados desta trajetória permitiram mostrar que o grupo é uma
importante estratégia para o trabalho da enfermagem, porém constitui-se em um desafio que depende
de algumas variáveis como: a política de saúde, a verticalização das ações de saúde, a cultura de
cuidado vigente e, a assimilação, por parte dos clientes, dos valores vigentes referentes ao cuidado.
Os temas emergentes do grupo e que caracterizam a condição de ser cardiopata foram
caracterizados em: a temporalidade da doença, a descoberta do outro e organizando-se para viver
melhor.

Nº de Classificação: 2432
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GOMES, Giovana Calcagno. Família como cliente na unidade de pediatria: reflexões de uma
equipe de enfermagem (A). Rio Grande. Universidade Federal de Santa Catarina e UFPel, 2000. 202
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: Este trabalho busca discutir a possibilidade da família também tornar-se cliente da
enfermagem durante a internação hospitalar da criança. Foi desenvolvido a partir da realização da
disciplina de Prática Assistencial de Enfermagem cuja prática foi realizada com a equipe de
enfermagem da Unidade de Pediatria do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. de Rio
Grande - RS, no período de 15 de abril à 31 de dezembro de 1999. Ao todo, participaram 4
enfermeiras e 19 auxiliares de enfermagem. Trata-se de um trabalho de caráter descritivoexploratório, com abordagem qualitativa. Utilizei como referencial teórico a Teoria da Diversidade e
Universalidade Cultural do Cuidado, de Madeleine Leininger. A partir desta teoria, de algum outros
autores e de minhas próprias percepções construí o marco referencial teórico que serviu de alicerce e
sustentação para as reflexões realizadas pela equipe de enfermagem e, aqui, apresentadas. O
método utilizado para a operacionalização deste trabalho constituiu-se de 5 fases: levantamento dos
dados que consistiu na realização de entrevistas individuais com cada membro da equipe de
enfermagem; diagnóstico da realidade, na qual, após a transcrição das entrevistas, sucederam-se
várias leituras e organização dos dados levantados; grupos de reflexão onde os componentes de
cada turno de trabalho discutiram coletivamente os dados levantados nas entrevistas individuais,
sendo realizados 4 encontros com cada turno de trabalho totalizando 16 encontros; análise dos dados
realizada através da transcrição dos encontros coletivos, ordenação e agrupamento destes dados;
avaliação da proposta implementada na qual foram identificados limites e possibilidades para o fazer
enfermagem junto às famílias. Surgiram muitos dados relativos à percepção da equipe de
enfermagem em relação às famílias presentes na Pediatria, às necessidades destas famílias durante
a internação hospitalar da criança e à qualidade da assistência de enfermagem prestada na Unidade
de Pediatria às famílias destas crianças. Este trabalho nos possibilita refletirmos acerca do nosso
fazer enfermagem junto às famílias auxiliando que caminhemos, de uma abordagem assistencial
voltada apenas para a criança a uma voltada para a criança e sua família.

Nº de Classificação: 2433
HAAS, Ruth Elizabeth. Trabalhador da enfermagem e o paciente terminal: possibilidade de uma
convivência saudável com a morte (O). Passo Fundo. Universidade Federal de Santa Catarina e
FAPERGS - UPF. Mestrado Interinstitucional, 2000. 138 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PATRÍCIO, Zuleica Maria
RESUMO: A prestação do cuidado de enfermagem, atualmente enfatizado no cuidado holístico,
apesar do esforço na sua implementação, não contempla especialmente as necessidades que
envolvem cuidar do paciente terminal. A abordagem desta realidade, remete-nos à questão central,
originária do problema: a relação que o ser humano tem com a morte. Considerou-se o pressuposto
que os trabalhadores de enfermagem poderão ter uma convivência mais saudável com a morte se
tiverem atendidas também suas necessidades e anseios relacionados à morte. O estudo teve como
objetivo principal desenvolver um processo de cuidar junto a uma equipe de enfermagem em situação
de trabalho com pacientes terminais, através de um marco referencial centrado na convivência
saudável com a morte. Utilizou-se uma metodologia de pesquisa qualitativa. O estudo foi
desenvolvido em um hospital geral de grande porte, na cidade de Passo Fundo (RS), abrangendo os
trabalhadores de enfermagem de uma unidade aberta, no período de julho à novembro de 1999,
através de três etapas distintas. Na primeira foi realizada análise documental junto à Instituição para
definir o local e os sujeitos do estudo. Na segunda fase foi realizado o estudo exploratório buscando
identificar as representações desses sujeitos em relação ao cuidado do paciente terminal e da própria
morte. A última fase, foi caracterizada pela implementação do marco referencial através das técnicas
de observação participante, entrevista e oficinas de saúde junto à equipe de enfermagem. A análise
dos dados do estudo, revelou uma série de fatores problematizantes na aceitação e conseqüente
convivência saudável com a morte, confirmando os pressupostos iniciais. A análise reflexiva
evidência o tema "O hospital como espaço de cura e não de morte", na medida em que as categorias
demostram que: há despreparo da equipe de enfermagem para trabalhar em situações de morte no
hospital, seja relativo ao apoio à familiares do paciente ou com este mesmo; o próprio indivíduo – o
trabalhador – na sua cultura não é preparado para questões da morte. A partir desta realidade, o
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estudo sugere possibilidades que podem facilitar à equipe de enfermagem a um conviver saudável
com a morte nos seus processos de cuidar do paciente terminal.

Nº de Classificação: 2434
CARVALHO, Rejane Maria Agne de. Despertando a equipe de enfermagem e a família para a
importância do cuidado - presença ao recém nascido de alto risco, através de um processo de
educar para o cuidado. Passo Fundo. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade de
Passo Fundo. Mestrado Interinstitucional, 2000. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PATRÍCIO, Zuleica Maria
RESUMO: Trata-se este trabalho da dissertação de mestrado que tem como título: Despertando a
equipe de enfermagem e a família para a importância do Cuidado-Presença do recém-nascido de alto
risco, através de um Processo de Educar para o cuidado. Todo recém-nascido necessita de alguém
que se faça presente e que cuide dele, do mesmo modo que, não há formação de apego sem que as
pessoas envolvidas se façam presentes. A presença é uma experiência interhumana que faz parte do
ato de cuidar. Tendo em vista estes pressupostos foi desenvolvido este estudo no período de julho de
1999 a junho de 2000, junto à equipe de enfermagem, familiares e recém-nascidos internados em
uma CTI Pediátrica, de um hospital geral, de grande porte, da cidade de Passo Fundo – RS. O
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de ampliar o estudo acerca da qualidade da presença da
equipe de enfermagem e da família dos recém-nascidos de alto risco, na tentativa de buscar
alternativas e respostas que venham consolidar um Cuidado – Presença a este bebê que necessita
ficar internado numa CTI. Para tanto, foi utilizado técnicas de pesquisa qualitativa, desde o
levantamento dos dados à análise, tendo sido realizado encontros individuais com equipe de
enfermagem e pais de recém-nascidos e encontros grupais com a equipe. A análise reflexiva deste
estudo mostrou que através de um Processo de Educar para o Cuidado, é possível promover uma
forma de Presença Comprometida que leve a uma Presença-Cuidado, envolvendo a equipe de
enfermagem e familiares dos recém-nascidos de alto risco internado na CTI. A promoção de um
Cuidado-Presença favorece o estabelecimento de uma relação entre a equipe de enfermagem, os
familiares e seus recém-nascidos, que fortalece o vínculo afetivo dos familiares com esse bebê e
influencia favoravelmente o processo de saúde-doença do recém-nascido de alto risco internado em
CTI Pediátrica.

Nº de Classificação: 2435
TANJI, Suzelaine. Cuidado humanístico num contexto hospitalar: um desafio para um grupo de
enfermeiras. Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná.
Mestrado Interinstitucional, 2000. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOVAKOSKI, Lourdes Emília Ruviaro
RESUMO: Este estudo foi desenvolvido na Santa Casa de Paranavaí, com o objetivo de redirecionar
a prática assistencial da enfermagem, mediante a construção de um novo modo de cuidar,
fundamentado na teoria de Jean Watson, verdadeiro referencial do cuidado. A metodologia adotada
para desenvolvimento do trabalho foi a modalidade convergente-assistencial, que enfatiza "o pensar e
o fazer", buscando a construção e a reconstrução de conhecimentos, para orientar a prática
assistencial, mediante participação ativa dos enfermeiros envolvidos na pesquisa. O processo
constituiu se de duas etapas distintas, mas complementares: na primeira, a construção de um marco
de referência, a partir dos conceitos de ser humano, enfermagem, saúde/doença, sociedade,
ambiente e cuidar/cuidado, mediante uma prática reflexiva; na segunda, a implementação do marco
de referência construído pelo grupo, objetivando a derivação de uma nova concepção de cuidar,
reconstruindo o conhecimento teórico na prática do cuidado e analisando reflexivamente a prática
articulada com a teoria. A utilização dessa metodologia promoveu o crescimento dos integrantes,
exteriorizado na mudança do modo de cuidar, favorecendo a interação enfermeiro/paciente e a
articulação teoria/prática.

Nº de Classificação: 2436
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DURMAN, Solânia. Enfermeiros assistenciais construindo a relação de ajuda terapêutica em
hospital geral. Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná.
Mestrado Interinstitucional, 2000. 99 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STEFANELLI, Maguida Costa
RESUMO: Esta pesquisa foi realizada com cinco enfermeiros assistenciais, em um hospital geral,
localizado na região Oeste do Paraná, no período de 14/07 à 03/09/1999. Tendo em vista que a
relação de ajuda terapêutica, apesar de preconizada na literatura, não faz parte do dia-a-dia do
enfermeiro em hospital geral, o objetivo deste estudo é descrever como enfermeiros assistenciais
vivenciam a relação de ajuda terapêutica com o paciente internado em hospital geral, após um
programa de educação continuada. Adotou-se como referencial teórico, conceitos de comunicação e
relação de ajuda terapêuticas. A opção metodológica foi pela modalidade convergente-assistencial.
Para obtenção de dados utilizou-se a observação com anotações nas sessões de grupo; a entrevista
coletiva e individual; o registro, feito pelos participantes da comunicação, havida entre eles e o
paciente. Nas reuniões de grupo para discussão dos conceitos sobre comunicação e relacionamento
de ajuda terapêutica utilizamos um jogo educativo sobre o assunto. A análise dos dados evidenciou a
adequação dos referenciais teórico e metodológico com o todo da pesquisa. Os participantes foram
capazes de aplicar o conhecimento construído na sua prática e avaliaram que este contribuiu para o
seu desenvolvimento pessoal e profissional; para a qualidade e humanização da profissão,
despertando neles a percepção de que já usavam vários componentes da relação de ajuda
terapêutica na prática, mas não de forma consciente. Podemos concluir dizendo que os enfermeiros
assistenciais foram capazes de construir conceitos e desenvolverem-se no uso da relação de ajuda
terapêutica. Hoje estão utilizando esses conhecimentos na sua prática do dia-a-dia de formas
distintas pois, três deles, transferiram-se de emprego.

Nº de Classificação: 2437
MARASCHIN, Maristela Salete. Processo de notificação das doenças obrigatórias: uma
abordagem problematizadora (O). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade
Federal do Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: O Processo de Notificação das Doenças Obrigatórias: uma abordagem problematizadora.
O presente estudo teve a intencionalidade de identificar, analisar e intervir nas dificuldades
encontradas quanto ao processo de notificação das doenças obrigatórias, junto às enfermeiras que
procedem as notificações nas CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar). Mediante prática
educativa, não exercendo papel fiscalizador e punitivo como trata o termo compulsório, mas
buscando mostrar, sensibilizar e instrumentalizar, quanto à importância das notificações, fazendo com
que outros seres humanos não venham a adoecer e/ou morrer, intervindo assim no processo saúdedoença, individual e coletivo. A metodologia problematizadora foi utilizada a partir do Método do Arco
de Charles Maguerez, que contempla os seguintes passos: observação da realidade, levantamento
dos pontos-chave, teorização, levantamento de hipóteses de solução e a aplicação na realidade
observada. Esta prática possibilitou aos participantes desvelar e compreender a problemática das
doenças de notificação obrigatória, com fortes conotações históricas, sociais, administrativas e
econômicas, que levam ao desconhecimento quanto à importância das notificações, facilitando assim,
mudanças na ação com relação ao processo de notificação das doenças obrigatórias. A
implementação desta proposta metodológica realizou-se na cidade de Cascavel – PR, no período
compreendido de janeiro a agosto de 1999, envolvendo seis (6) enfermeiras que atuam na CCIH, de
seis (6) hospitais da mesma cidade. No transcorrer desta pesquisa, as enfermeiras participaram de
um processo de educação participativa, que valoriza os seres humanos, seu conhecimento e sua
capacidade de transformação, avançando desta forma, na melhoria do processo de notificação.

Nº de Classificação: 2438
WALL, Marilene Loewen. Metodologia da assistência: um elo entre a enfermeira e a mulher-mãe.
Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná. Mestrado
Interinstitucional, 2000. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
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RESUMO: Trata-se de um estudo voltado para a assistência de Enfermagem à mulher-mãe durante o
ciclo gravídico-puerperal, com o olhar direcionado para a identificação de situações de educação em
saúde, reconhecimento de recursos para facilitar a assistência e potencialização do poder vital,
visando à sua saúde. Seu embasamento cientifico deu-se pela elaboração, aplicação e avaliação de
um marco conceitual e na adaptação da assistência proposta por Carraro (1994), qual é sustentada
pela teoria de Florence Nightingale, articulando arte e ciência. A aplicação dessa proposta
metodológica ocorreu no período compreendido entre julho a setembro de 1999, numa unidade de
saúde em Curitiba, por meio de atividades desenvolvidas junto a um grupo de mulheres-mães. A
reflexão sobre a Caminhada Assistencial junto à Mulher-Mãe durante o Ciclo Gravídico-Puerperal
mostra a importância do uso de uma metodologia, na prática da enfermeira, que subsidie uma
assistência diferenciada e considere a mulher um ser integral e singular, partindo de sua realidade,
valorizando sua experiência, seu contexto de vida e suas expectativas frente ao ser mulher-mãe,
durante o ciclo gravídico-puerperal.

Nº de Classificação: 2439
POLI, Lilian Mara Consolin. Processo de aleitamento materno na perspectiva do cuidado cultural
de enfermagem (O). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do
Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 193 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
RESUMO: O processo de aleitamento materno vivenciado pelo ser mulher é um ato que envolve não
apenas a vontade, o desejo e a tomada de decisão da mulher em amamentar. Envolve também,
revisão de seus papéis sociais, assim como o equilíbrio da relação familiar. A cultura familiar está
presente no processo de aleitamento materno, ocorrendo transferência de conhecimentos entre a
família e o ser mulher que amamenta. Compreender o processo do aleitamento materno vivenciado
pelo ser mulher que amamenta inserida na cultura familiar, através do cuidado cultural proposto por
LEININGER (1995), é o que se propõe neste trabalho e, a partir desta compreensão, delinear
estratégias de cuidado que privilegiem este ser. O referencial teórico que sustenta a dissertação
baseia-se nas idéias de LEININGER (1985, 1991, 1995) cujos pressupostos de cuidado cultural estão
adaptados ao contexto da pesquisa. O referencial metodológico deste estudo é alicerçado em
LEININGER (1985a, 1991c) na modalidade de pesquisa qualitativa, utilizando os passos
metodológicos preconizados pela teorista. Para a apreensão dos depoimentos, foi utilizada uma
entrevista semi-estruturada, aplicada em dois momentos distintos e realizada com 12 mulheres que
amamentavam e com o familiar que as ajudava neste processo, chamado neste trabalho de
familiar/significante. Ao mesmo tempo que se apreendia o significado da vivência do aleitamento
materno, provia-se o cuidado cultural procurando implementar os três modos de ações de cuidado
propostos por LEININGER (1991c). Durante as entrevistas, desenvolvia-se a percepção para detectar
o que podia ser mantido, acomodado ou remodelado a partir da experiência relatada pelo ser mulher
e seu familiar/significante. Os depoimentos foram gravados e transcritos na íntegra. Somente então,
iniciou-se o processo de análise dos dados coletados. Da análise dos depoimentos emergiram três
temáticas: o familiar/significante no convívio com a mulher que amamenta; a mulher que amamenta
inserida no contexto familiar cultural e o profissional/instituição de saúde partícipe no processo de
amamentação sob a ótica da ser mulher que amamenta e seu familiar/significante. Foi possível
apreender que cada família tem uma história de vida, que se constrói e se perpetua ao longo do
tempo, constituindo-se a base dos ensinamentos, das crenças e dos valores repassados aos seus
membros. O profissional/instituição de saúde deve considerar o contexto cultural familiar do ser
mulher que amamenta para prover o cuidado cultural, como também preparar o familiar significante
para participar do processo de aleitamento materno e, assim, possibilitar uma maior oportunidade
para que este processo seja prazeroso e eficaz. As Unidades Básicas de Saúde devem se
instrumentalizar para se tornarem um serviço culturalmente sensível e, para tal, sugere-se a
instituição da "Unidade Básica de Saúde Amiga da Criança" (POLI, 1996), com o apoio dos governos
federal, estadual e municipal.

Nº de Classificação: 2440
RODRIGUES, Maristela Silveira. Visita de familiares como terapêutica no processo de
assistência de enfermagem (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e
Universidade de Passo Fundo. Mestrado Interinstitucional, 2000. 117 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: Fundamentando-se na teoria metodológica de Travelbee, este trabalho traz uma análise
das situações encontradas na prática assistencial realizada através de contatos com familiares de
pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo
Fundo - RS. Travelbee traz, nos seus conceitos e propósitos teóricos, a preocupação com as relações
que se estabelecem entre as pessoas e a necessidade de conhecer o processo da comunicação que
se realiza com o paciente. Essas relações envolvem, também, os familiares da pessoa enferma, que
vão visitá-la, na UTI, muitas vezes sem o mínimo de orientação. Essa problemática é exposta nesta
dissertação, a partir de estudos realizados no período de um ano, buscando analisar circunstâncias
de encontros familiar/paciente, fazendo com que estes se constituam em oportunidades terapêuticas
que beneficiem e ajudem na recuperação.

Nº de Classificação: 2441
FORTES, Vera Lucia Fortunato. Cotidiano da pessoa em tratamento dialítico domiciliar: modos
criativos de cuidar-se. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e FAPERGS/UPF.
Mestrado Interinstitucional, 2000. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: Este trabalho tem como foco os modos de cuidar-se de pessoa em Diálise Peritoneal
Ambulatorial Contínua, buscando evidenciar os recursos utilizados no seu cotidiano. Parto da
afirmação de que essas pessoas são sujeitos de si, usam a criatividade para cuidar-se e que o
enfermeiro utiliza esta potencialidade para elevar o valor do cuidado de enfermagem, repassando às
outras famílias. Utilizo alguns conceitos da Teoria Sócio-humanística para um "modo de fazer" o
trabalho da enfermagem, de Capella e Leopardi (1999), assim como outros referenciais sobre o
cuidado. O estudo concretizou-se na prática assistencial, utilizando a observação e a entrevista,
através de visitas nos domicílios das famílias de pessoas com insuficiência renal crônica. Foram onze
visitas domiciliares, no período de julho a outubro de 1999, com quatro principais momentos, incluindo
a descrição preliminar à doença, a chegada desta, o viver com o quadro e tratamento crônico e a
despedida fraternal da prática. O problema de pesquisa envolve a preocupação com o descobrimento
de alternativas encontradas pelos pacientes em diálise. Na apresentação e análise, classificam-se os
modos peculiares de cuidado cotidiano, tanto nas formas que subsidiam tecnicamente a diálise, como
em atitudes comportamentais que amenizam o processo crônico destas pessoas.

Nº de Classificação: 2442
WEIHERMANN, Ana Maria Cisotto. Processo de cuidar em grupo à luz de um referencial cultural:
a experiência de uma enfermeira com mulheres que tiveram câncer de mama. Concórdia.
Universidade Federal de Santa Catarina e UnC/URI, 2000. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: Este estudo descreve uma prática assistencial de uma enfermeira, cuja finalidade foi a de
prestar cuidados à mulheres que tiveram câncer de mama. O marco conceitual contempla os
conceitos ambiente, cultura, ser humano/grupo, cuidado, saúde/doença e enfermagem, baseado na
Teoria da Diversidade e Universidade Cultural do Cuidado de Madeleine Leininger. A prática
desenvolveu-se de 13/09/99 a 06/12/99, num total de 10 encontros, na sede da Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Concórdia. As integrantes do grupo foram 6 mulheres que fazem parte do
GRUPO TOQUE DE CARINHO DESTA instituição. O cuidado de enfermagem foi propiciado através
da metodologia da OBSERVAÇÃO-PARTICIPAÇÃO-REFLEXÃO, conforme preconizada por
Leininger, que compreende a fase de observação e escutar ativo, uma fase de observação com
participação limitada, a fase de participação com observação continuada e finalmente a fase de
reconfirmação dos dados com os informantes. Ao refletir sobrre a experiência, percebo a viabilidade
do referencial utilizado, porque através do ouvir, interesse em compartilhar, conhecer hábitos, valores
e crenças das mulheres, ocorreu a interação da enfermeira com o grupo, possibilitando o aprendizado
do cuidar sob um novo aspecto, onde não se valoriza somente o biológico mas o ser humano em sua
totalidade, inserido em um contexto.
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Nº de Classificação: 2443
BELTRAME, Vilma. Cuidado cultural compartilhado em grupo com pessoas na condição
crônica de diabetes mellitus (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e UnC/URI.
Mestrado Interinstitucional, 2000. 174 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: O presente trabalho intitulado O Cuidado Cultural Compartilhado em Grupo com Pessoas
na Condição Crônica de Diabetes Mellitus, trata-se de uma pesquisa convergente assistencial que
teve como objetivo conduzir um processo de reflexão sobre o cuidado com um grupo de pessoas com
Diabetes mellitus baseado na Teoria da Diversidade e Universalidade do cuidado cultural de
LEININGER e no Processo dos Quatro Erres - 4Rs - de TRENTINI E DIAS. O mesmo se deu em uma
Associação de Diabéticos, com um grupo de doze clientes e dois profissionais durante o período de
setembro de 1999 a março de 2000. Ao todo foram dezoito encontros, totalizando 36 horas de
convivência. O marco conceptual fundamentou-se em minhas crenças e em alguns pressupostos de
Leininger e também em seus conceitos de cultura, cuidado, ser humano, saúde, enfermagem e
ambiente. O processo de formação do grupo - 4Rs - com suas fases de reconhecimento, revelação,
repartir e repensar permitiu a coleta de dados para conhecer a realidade de vida do grupo, facilitou a
assistência de enfermagem, de uma forma coerente, sem imposição cultural, fazendo com que o
grupo planejasse, executasse e avaliasse a prática do cuidado. Os dados obtidos foram analisados
seguindo o modelo do sol nascente. Seu uso é coerente e proporciona uma visão completa do mundo
do cliente. O conhecimento das dimensões da estrutura social e cultural deu-se através do
conhecimento das várias estruturas que compõem essas dimensões. Durante a caminhada, o grupo
falou sobre os fatores tecnológico, educacional, político e legal, religioso e filosófico, familiar e social,
expressou seus valores culturais e estilo de vida, proporcionando condições para se compreender os
padrões e expressões de cuidados e ao mesmo tempo identificar quais as práticas que poderiam ser
mantidas, negociadas e repadronizadas, para que se efetivasse o cuidado de enfermagem
culturalmente coerente. A aplicação dessa metodologia é possível, efetiva e gratificante, mas o
profissional que deseja implementá-la terá que inicialmente repadronizar seus valores, reconhecer o
grupo como um instrumento de cuidado, dentro de uma nova perspectiva, onde não há quem só cuide
ou quem só é cuidado.

Nº de Classificação: 2444
SOUZA, Silvania Maria de. Cuidado transpessoal de enfermagem domiciliar a clientes
neoplásicos e suas famílias. Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade
Federal do Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: Neste trabalho apresento a proposta do cuidar no domicílio de portadores de doença
neoplásica e suas famílias, cadastradas na Associação de Portadores de Doenças Especiais, fazendo
uso da teórica em cuidado humanizado Jean Watson (1985), bem como outros autores de
enfermagem para elaboração de conceitos por mim vivenciados. Os objetivos propostos foram os de
viabilizar os cuidados de enfermagem transpessoais no domicílio com clientes e suas famílias,
integrar a família no processo de cuidar para melhorar as condições de vida e convivência com a
oncologia e valorizar a capacidade, aumentando o vínculo do cuidar e ser cuidado no domicílio,
priorizando a condição de saúde e doença do cliente e da família. O cuidar junto a sete clientes
priorizou as ações enfocadas pelos dez fatores de cuidado propostos pela referida teórica. O
processo de cuidar proposto por Lacerda (1996), foi utilizado nas suas fases: contato inicial,
aproximação, cuidado transpessoal e separação. Desenvolveram-se cuidados de enfermagem
transpessoais a partir da identificação das necessidades humanas que os pacientes e familiares
manifestavam. Os dados foram coletados e apresentados na forma de quadros e relatos. O estudo
pretende contribuir para a reflexão do ser enfermeiro enquanto pessoa, profissional e na sua
formação de novos enfermeiros, mostrando a relevância social que se conquista quando o
profissional desenvolve o cuidado humano no domicílio. Fazer parte deste processo de viver o vivido
pelo outro de experienciar suas experiências, de sentir o sentido, de fazer o que o outro não faz ou
poderá vir a fazer com relevância de que tudo isto depende do enfermeiro é muito dignificante para o
profissional e para a profissão.
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Nº de Classificação: 2445
AGUIAR, Raymunda Viana. Comunicação interpessoal entre cliente e aluno do curso técnico em
enfermagem à luz do referencial de I. King. Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e
Universidade Federal do Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: Trabalho de pesquisa descritivo-exploratória, com alunos do Curso Técnico em
Enfermagem e clientes de um hospital-escola localizado na cidade de Curitiba/PR. Objetivou-se
analisar as percepções do cliente e do aluno no tocante à comunicação interpessoal, no processo de
interação no período do estágio hospitalar. O referencial teórico escolhido foi a Teoria do Alcance dos
Objetivos, de Imogene King, com ênfase no Sistema Interpessoal. A coleta de dados utilizou de
entrevista semi-estruturada com o cliente e questionários com perguntas abertas com o aluno. A
análise dos dados permitiu constatar que o cliente, aceita ser atendido pelos alunos, por receberem
destes, tratamento carinhoso, apesar do medo e do receio que eles demonstram. O aluno, mesmo
percebendo a necessidade de dispensar tratamento atencioso ao cliente, teme estar assumindo
posturas antiéticas. As barreiras à comunicação apontadas pelos alunos relacionam-se à sua pouca
idade e a sua própria personalidade. Apesar delas, no entanto, conseguem interagir e desenvolver
suas atividades. O presente trabalho vem enfatizar a importância de um ensino que desenvolva no
futuro Técnico em Enfermagem capacidade e competência comunicativa, valorizando formas mais
humanas de relacionamento interpessoal.

Nº de Classificação: 2446
BORDIN, Terezinha Albina. Cuidado que influencia o ser em desenvolvimento: a enfermagem, a
criança e a família na sala de vacinas (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e
UnC/URI. Mestrado Interinstitucional, 2000. 224 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: Este estudo tem como referencial teórico as teorias humanistas de Jean Watson e Carl
Rogers que serviram de base para o desenvolvimento e análise do processo de cuidar de
enfermagem, focalizando o relacionamento da equipe de enfermagem com a criança e a família no
cotidiano da sala de vacinas. Considera a criança um sujeito que é capaz de vivenciar suas próprias
experiências e a partir delas capacitar-se para experiências futuras. Apresenta uma proposta
psicopedagógica que propõe formas de interação com a equipe a fim de produzir conhecimento em
enfermagem a partir das próprias vivências e discute como este processo pode ser ampliado a outros
espaços, como em situações de cuidado com a família. O estudo aponta dados sobre como as
normas rígidas, criadas nos serviços de saúde, assumidas pela enfermagem, podem colocar em risco
o processo de cuidar de enfermagem. Finalizando, propõe que a enfermagem utilize o espaço da sala
de vacinas para observar bebês e famílias e reflete sobre comportamentos que foram levantados com
relação à criança, família, enfermagem e os apresenta como fatores que promovem a saúde ou que
representam risco ao crescimento e desenvolvimento da criança/família.

Nº de Classificação: 2447
SCHUMACHER, Beatriz. Passos, compassos e descompassos de um processo cuidativo com recémnascido e pessoa significativa em UTI. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina, 2000.
122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Iwanow
RESUMO: Esta dissertação de mestrado descreve a inclusão da pessoa significativa no processo
cuidativo do recém-nascido (RN) em UTI. Procurei integrar os movimentos da dança com o cuidado,
demonstrando o seu potencial artístico, de modo a promover o alargamento vivencial do ser humano.
Baseada no referencial de Rogers, que favorece a interação entre o RN e seu ambiente e na
metáfora de um espetáculo de dança fui construindo esta proposta que tem como objetivo: descrever
a vivência da inclusão da pessoa significativa no processo cuidativo do RN em UTI. A pessoa
significativa é entendida aqui como toda aquela que independente dos laços familiares (mãe, pai, tia,
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avó, irmã,...) sente afeto pelo bebê ou expressa algum sentimento de amor e desenvolve um
compromisso com o seu desenvolvimento e ou integralidade. Nesta perspectiva, procurei rever o
processo cuidativo, de forma a ampliar a dimensão do cuidado. A inclusão da pessoa significativa nos
processos cuidativos do RN em UTI, pode ser entendido também como uma forma de humanização.
Escolhi o estudo biográfico para melhor compreender esta vivência, que tem seu foco no "descobrir"
sobre a vida do ser humano, permitindo uma aproximação interpretativa do processo de vida das
pessoas em uma situação específica. Nesta vivência foram desenvolvidas 1 entrevista inicial, 17
encontros e a finalização do convívio com uma visita domiciliar. Minhas observações e interpretações
fizeram parte deste processo. Assim como consultas a prontuários e outros documentos, participação
em passagens de plantão, enfim tudo que permitisse conhecer melhor o RN. Utilizei também como
recurso o diário de campo, no qual fiz os registros logo após os encontros. Neste processo procurei
registrar os momentos mais marcantes, percepções, interpretações, tudo que considerasse
importante. Apliquei o modelo de análise espiral para estudo biográfico, buscando compreender não
apenas o que se mostra de maneira aparente e incompleta, mas a subjetividade inerente ao ambiente
de UTI. Estes encontros favoreceram a interação entre a pessoa significativa, o RN e eu. Penso que o
movimento deste estudo está no envolvimento no processo mútuo de trocas entre as pessoas desta
vivência. Assim, a inclusão da pessoa significativa no processo cuidativo, pode permitir uma maior
compreensão dos significados do cuidado ao RN em UTI. A proposta mostrou-me novas
possibilidades para o cuidado, de forma a resgatar as relações que se processam no contexto de uma
UTI, bem como compreender o RN como um ser social na sua unicidade.

Nº de Classificação: 2448
PERNA, Paulo de Oliveira. Controle social na "ponta" do SUS: o caso de Pontal do Sul, município
de Pontal do Paraná - PR (O). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade
Federal do Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GISI, Maria de Lourdes
RESUMO: A participação da sociedade na formulação e acompanhamento na implementação de
políticas públicas em saúde é um dos princípios nucleares na estruturação do Sistema Único de
Saúde brasileiro, conforme a Carta Constitucional de 1988. Trata-se do controle social exercido no
campo da saúde. Esta participação, no entanto, não se dá por decretos legislativos. É preciso que
certas condições sejam viabilizadas para que ela efetivamente possa acontecer. O presente trabalho
teve como objetivo conhecer algumas dessas condições entre a população de usuários da localidade
de Pontal do Sul, no Município de Pontal do Paraná, Estado do Paraná. Neste sentido, a investigação
priorizou conhecer as representações da população local sobre o fenômeno da saúde - pois este é,
em última análise, o objeto do controle social - bem como identificar qual é o conhecimento que a
população tem sobre a existência do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências Municipais
de Saúde, que são as duas formas principais previstas em lei para o exercício do controle social. Para
isso, primeiramente procedeu-se a uma identificação de todos os grupos organizados existentes na
referida localidade e, em seguida, foram realizadas entrevistas com pessoas de atuação central
naqueles mesmos grupos. A perspectiva teórica que orientou o trabalho foi a do materialismo
histórico e dialético e a pesquisa de abordagem qualitativa foi a metodologia adotada. Ao final o
estudo revela como a população local manifestou certo grau de consciência sobre a determinação de
seus problemas de saúde, o que sugere que sua atuação no controle social pode contribuir na
formulação de políticas públicas que melhor atendam às suas necessidades locais. Apontou, ainda,
para lacunas importantes na relação entre população e poder público municipal, no sentido da falta de
informações consistentes sobre o a existência e finalidade do Conselho e Conferências Municipais de
Saúde, além da falta de outras práticas educativas relacionadas à participação cidadã em saúde.

Nº de Classificação: 2449
VIEIRA, Lúcia Azambuja Saraiva. Mortalidade infantil: desigualdades sociais e em saúde: estudo da
7ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS. Pelotas. Universidade Federal de Santa Catarina e
Universidade Federal de Pelotas. Mestrado Interinstitucional, 2000. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIA, Eliana Marilia
RESUMO: Este trabalho responde a um dos desafios da minha prática profissional em Saúde
Coletiva. Teve o propósito de realizar uma análise do indicador Mortalidade Infantil - MI no Estado do
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Rio Grande do Sul, especialmente na região que abrange a 7ª Coordenadoria Regional de Saúde –
CRS que engloba os municípios de Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul,
Pinheiro Machado e São Gabriel. Tem uma abordagem qualiquantitativa em que se procurou uma
aproximação de forma progressiva, Estado, Região e indivíduo. É um estudo descritivo-analítico, em
que foram utilizados os dados já existentes (secundários), e os dados das entrevistas como
Informantes-chave - IC (profissionais que trabalham com a criança e a mulher no período gravídicopuerperal e gestores municipais de saúde). A análise dos dados se deu de duas formas: a análise de
conteúdo para os dados das entrevistas e análise estatística para os dados secundários, na qual
foram utilizados dois modelos: Regressão Logística com Análise Multivariada de Risco Relativo e o
Coeficiente de Correlação de Rango de Kendall. Ficou evidente, neste trabalho e corroborado em
outros estudos apontados neste, que há um problema grave na atenção à mulher no período
gravídico-puerperal que as desigualdades sociais se refletem na saúde e conseqüentemente na
qualidade de vida das comunidades aqui estudadas. Os resultados encontrados indicam a
necessidade de investimentos na saúde, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Quando se
fala em tomar medidas a respeito, está se querendo dizer que a atenção que deverá ser
proporcionada à mulher, à criança, deve contemplar a dimensão do viver humano numa relação ética
e dialógica.

Nº de Classificação: 2450
ARRUDA, Anna Lucia Gawlinski de. Enfermeiro na educação de adulto em pré-operatório: uma
abordagem andragógica (O). Cuiabá. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal
de Mato Grosso. Mestrado Interinstitucional, 1999. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: O presente estudo objetivou avaliar as possibilidades de aplicação de um modelo de
educação de adultos na assistência de enfermagem a clientes em pré-operátorio. A abordagem foi
qualitativa, fundamentada na pesquisa participante, com dezenove clientes que estavam aguardando
cirurgias eletivas em uma instituição hospitalar pública a cidade de Cuiabá, Mato Grosso, no período
de outubro de 1998 a junho de 1999. Os encontros para a coleta de dados ocorreram antes da
internação, e os locais, na instituição ou no domicílio, foram definidos em comum acordo entre os
participantes (enfermeiro/cliente e familiar). Esta prática educativa permitiu ao cliente estar
efetivamente co-participando da relação terapeuta-cliente e co-responsabilizando-se pelo
planejamento de sua assistência. Além disso, demonstrou, também, a possibilidade de delineamento
de novas formas de cuidar do ser humano adulto em situação cirúrgica, trazendo subsídios para o
aperfeiçoamento do ensino de enfermagem.

Nº de Classificação: 2451
GRUNER, Mônica Ferreira. Cuidado domiciliar terapêutico como modalidade de
desospitalização do sujeito com AIDS: construindo alguns critérios (O). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIA, Eliana Marília
RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção de indivíduos portadores do
HIV/AIDS e seus familiares, acerca do processo de desospitalização enfatizado pelo Ministério da
Saúde, através da implementação de modalidades alternativas de cuidado. A modalidade enfocada
neste estudo foi referente ao cuidado domiciliar, denominada pelo Ministério da Saúde "Assistência
Domiciliar Terapêutica". Trata-se de estudo de natureza exploratório-descritivo-analítica, com
abordagem qualitativa, realizado com sujeitos portadores do HIV/AIDS e seus familiares, inseridos em
três diferentes modalidades de cuidado de um Centro de Referência em atenção a indivíduos
portadores do HIV/AIDS. Para tal, foram entrevistados dezoito voluntários, sendo nove portadores e
nove familiares, inseridos nas modalidades de cuidado ambulatorial, hospital-dia e internação. Os
sujeitos inseridos na modalidade de cuidado domiciliar, recentemente implementada pelo Centro de
Referência, não foram incluídos para que o estudo não fosse conduzido para uma abordagem
avaliativa. O estudo evidenciou heterogeneidade de opiniões acerca dessa nova modalidade de
cuidado, no contexto epidêmico da AIDS. Essa diversidade de opiniões conduziu-me ao estudo mais
aprofundado do tema, permitindo-me evoluir com considerações necessárias à prática do cuidado
domiciliar terapêutico. Os sujeitos deste estudo esperam que a voluntariedade para a opção pela

135
modalidade de cuidado seja respeitada e que o sistema público de saúde disponha de cenários de
resolutividade para seus problemas. A opinião desses sujeitos, usuários de um Centro de Referência,
contribuirá para a elaboração de políticas de assistência mais contextualizadas à realidade daqueles
que vivenciam o cotidiano de serem portadores do HIV/AIDS.

Nº de Classificação: 2452
DAVID, Genair Lourdes Bogoni de. Interagindo com famílias que convivem com AIDS: uma
abordagem de enfermagem sob a visão de Imogene King. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina e UnC/URI. Mestrado Interinstitucional, 2000. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: Este estudo teve como objetivo estabelecer interações entre enfermagem e famílias que
convivem com AIDS, a fim de alcançar metas através de ações planejadas em comum. O Marco
Teórico, que respaldou este estudo foi fundamentado na Teoria do Alcance de Objetivos de Imogene
King (1981). Levamos para a prática todos os conceitos trabalhados por King, mas utilizamos
somente aqueles que emergiram ao longo da interação enfermeira-famílias. A operacionalização do
estudo se fez pela implementação do processo de enfermagem de King e foi complementado com as
sugestões de George, (1993) ficando composto da seguinte forma: coleta de dados, lista de
problemas, planejamento, implementação e avaliação. Operacionalizamos esta prática com quatro
famílias cadastradas em um ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, de uma
cidade do Meio Oeste Catarinense, buscando identificar os conceitos dos três sistemas que
emergeriam e os principais fatores de estresse a que essas famílias estavam sujeitas. No decorrer do
processo foram realizados dezoito encontros, no ambulatório, domicílio e hospital. Refletimos a
respeito dos aspectos assistenciais e éticos que norteiam nossa assistência às famílias com AIDS, e
as repercussões das ações, buscando respaldo na teoria de King. Neste estudo, buscamos algo mais
do que simplesmente a execução de tarefas, mas sim, estabelecer um processo de interação que
permitisse ajudar as famílias a conviverem melhor consigo mesma, com suas famílias e a sociedade.
Conclui-se neste estudo, que o uso do Marco Teórico, como guia para a assistência foi viável, porém,
encontramos dificuldades para a implementação dos cuidados através do processo de enfermagem
como recomendado. Recomenda-se portanto, um estudo mais aprofundado do processo de
enfermagem de King a famílias acometidas por esta enfermidade.

Nº de Classificação: 2453
SCORTEGAGNA, Helenice de Moura. Processo de viver-envelhecer saudável gerado na
infância: uma proposta de cuidado com escolares (O). Passo Fundo. Universidade Federal de Santa
Catarina e FAPERGS/UPF. Mestrado Interinstitucional, 2000. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PATRÍCIO, Zuleica Maria
RESUMO: Neste trabalho de dissertação de mestrado que tem como título: O PROCESSO DE
VIVER-ENVELHECER SAUDÁVEL GERADO NA INFÂNCIA: UMA PROPOSTA DE CUIDADO COM
ESCOLARES, apresento o relato de um estudo desenvolvido com um grupo de crianças da quartasérie do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Passo Fundo, no período de
16/09 a 21/10 de1999. De acordo com o pressuposto que a valoração da pessoa idosa se constrói
desde a mais tenra idade, este estudo teve por objetivo promover a valoração da pessoa idosa, a
partir da infância e gerar, através de uma prática educativa, a busca do ser saudável no processo de
viver-envelhecer, com a finalidade de preparar as crianças para o envelhecimento próprio e social,
bem como de estimulá-las, através das discussões levantadas, para um convívio criança-idoso
baseado no respeito e no cuidado compartilhado. Para atingir este objetivo, desenvolveu-se,
mediante alguns princípios de pesquisa participante, uma proposta de cuidar-educando em forma de
oficinas, permeadas pelo lúdico e pelo reflexivo e fundamentada em um marco referencial centrado
no viver-envelhecer saudável. Através da análise das falas das crianças percebe-se que estas
compreendem o processo de envelhecer como parte do viver e que todas vislumbram esse processo
em seu futuro. A ênfase destas falas, está nos pontos negativos do ser velho, revelando que a
percepção que elas têm, em relação a esse processo, que é constitutiva da construção social do ser
idoso, se faz de acordo com o contexto sócio-cultural em que crescem e desenvolvem-se. Isto revela
a necessidade de utilizar o espaço escolar para promover práticas educativas, centradas no viver-
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envelhecer saudável, levando, através da reflexão, à transformação e/ou re-significação de conceitos,
para melhoria da qualidade de vida, tanto individual como coletiva.

Nº de Classificação: 2454
DAL BELLO, Ivete Teresinha Redin. Processo ensino-aprendizagem com alunos do curso de
graduação em enfermagem com base na teoria do alcance dos objetivos de Imogene King.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e UnC/URI. Mestrado Interinstitucional, 2000.
187 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: Esse estudo trata-se de uma pesquisa Convergente Assistencial, que teve como objetivo
mediar um processo de ensino-aprendizagem, com alunos de um curso de Graduação em
enfermagem, para assistência à puérpera, desenvolvido no transcorrer da disciplina materno-infantil I.
Teve como marco conceitual a Teoria do Alcance dos Objetivos de Imogene King (1981) com ênfase
aos aspectos comunicacionais e interacionais das relações humanas, no sentido de resgatar a visão
holística do ser humano, no ensino e na assistência de enfermagem. Foi efetivado durante o período
letivo da disciplina, no segundo semestre de 1999. O desenvolvimento do estudo foi dividido em duas
etapas. A primeira, realizada com o objetivo de socializar o marco conceitual, foi desenvolvida durante
o transcorrer da parte teórica da disciplina e em quatro encontros extra-curriculares, nos quais
participaram em grupo, os vinte e dois alunos da sexta fase matriculados na mesma. A segunda,
realizada durante o período de estágio na unidade de puerpério, constituiu da implementação do
marco conceitual na assistência direta a sessenta e sete puérperas e seus significantes, sendo que,
com vinte e uma delas, foi realizado acompanhamento domiciliar após deixarem a unidade hospitalar.
Nessa etapa os alunos registraram todas as situações vivenciadas e relacionadas com o marco
conceitual, as quais posteriormente foram objeto de análise individual e grupal e serviram de
subsídios para essa dissertação. A partir deles foi possível comprovar que: a Teoria do Alcance dos
Objetivos de Imogene King, proveu suporte não apenas para o cuidado, mas também para
desenvolver um processo de ensino-aprendizagem com alunos de um Curso de Graduação em
Enfermagem; é possível ensinar uma teoria de enfermagem e possibilitar que os alunos percebam
seus conceitos abstratos na prática da assistência; os conceitos de comunicação e interação
destacaram-se como fundamentais para o estabelecimento de parcerias no processo de
educar/cuidar, cuidar/educar; o aluno como co-partícipe desse processo pôde transformar-se num
multiplicador de uma assistência de enfermagem mais humanizada e que houve crescimento e
desenvolvimento de todos os sujeitos envolvidos no processo. O verdadeiro sentido desse processo
pedagógico esteve na união do fazer e do pensar, articulando a teoria à prática e vice-versa. Nesse ir
e vir constante é que desvelou-se a possibilidade de ensinar/cuidar/pesquisar. Embora esse processo
tenha sido desenvolvido apenas na disciplina Materno-Infantil I, pode oferecer subsídios para que
possa ser aplicados em outras disciplinas e por outros educadores em enfermagem.

Nº de Classificação: 2455
MARTINS, Josiane de Jesus. Cotidiano do trabalho da enfermagem em UTI: prazer ou sofrimento?
(O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 133
f.
Dissertação Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIA, Eliana Marília
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar os fatores geradores de prazer e sofrimento no
cotidiano do trabalho da enfermagem. Foi realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de
um hospital de ensino pertencente à Universidade Federal de Santa Catarina. Trata-se de uma
pesquisa da área humano-social do tipo exploratório, descritivo e analítico, com abordagem
qualitativa. Para a construção do suporte teórico busquei contribuições de autores que tratam do tema
referente à psicopatologia do trabalho e o processo de trabalho em saúde. Os dados foram coletados
através da aplicação de um questionário semi-estruturado supervisionado com 24 trabalhadores de
enfermagem da UTI, seguido da apresentação dos dados para validação e a formação de um grupo
focal. Para a análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo. Os resultados foram apresentados
através de dados sócio-demográficos e categorias centrais como: as manifestações do prazer no
processo de trabalho da enfermagem em que se sobressai a recuperação do sujeito hospitalizado, a
realização das técnicas (cuidados) de enfermagem, o reconhecimento pelo trabalho realizado e a
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harmonia no ambiente de trabalho. As manifestações do sofrimento e do desprazer no trabalho
emergem das seguintes categorias: relacionamento interpessoal conflituoso, morte e a dor física do
sujeito hospitalizado, sofrimento dos familiares, falta ou escassez de materiais e a mecanização de
trabalho. Outra categoria analisada refere-se ao uso de tecnologias e o impacto destas na
organização do trabalho. Apresento também, dados referentes às oficinas realizadas para discutir
questões pertinentes ao relacionamento interpessoal conflituoso, apontado pelos trabalhadores como
o fator de maior significado na gênese de sofrimento no trabalho. Finalizando a análise dos dados,
aponto as sugestões fornecidas pelos trabalhadores em obter a realização de um trabalho prazeroso
e as percepções dos mesmos em relação ao seu trabalho. O conhecimento dos fatores que propiciam
prazer, desprazer e sofrimento no trabalho, abre novas possibilidades de mudanças para o trabalho
da enfermagem, contribuindo assim, para a realização de um processo participativo, inovador,
impregnado de ética e mais humanizado.

Nº de Classificação: 2456
HOHL, Marilin. Integrando conteúdos, visualizando o ensinar/cuidar. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná. Mestrado Interinstitucional, 2000. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): POLAK, Ymiracy Nascimento de Souza
RESUMO: O presente é um estudo qualitativo que tem como objetivo propor, implementar e avaliar a
integração dos conteúdos da Disciplina Enfermagem Clínico-Cirúrgica I e II e responder a questão:
"Quais estratégias precisam ser delineadas pelos docentes, discentes e enfermeiras, que possibilitem
a integração de conteúdos da Disciplina Enfermagem Clínico-Cirúrgica I e II, em vista do
ensinar/cuidar?". Para tanto foram vivenciados dois momentos. O primeiro experenciado na Prática
Assistencial constou do diagnóstico situacional e da sensibilização dos atores envolvidos no estudodocentes, discentes e enfermeiras. O diagnóstico possibilitou a identificação de seis categorias:
pouca participação do discente na elaboração do plano de ensino; necessidade de investir na
capacitação do docente; fortalecer a integração de conteúdos e das pessoas; necessidade de revisar
as metodologias utilizadas; reforçar a relação teoria x prática; e estimular comunicação adequada. O
segundo momento foi constituído por nove reuniões formais e teve como objetivo subsidiar a
construção da proposta de integração de conteúdos. Durante essa fase o grupo optou pela definição:
da Unidade Introdutória, das Unidades Programáticas, dos Conceitos-Chave, dos Propósitos, das
Aptidões, da Metodologia e do Sistema de Avaliação. A proposta foi norteada pelo referencial
filosófico do Cuidado e pela Metodologia da Problematização. O estudo permitiu: verificar que a
integração de conteúdos é possível; oportunizar o desenvolvimento do auto-conhecimento e da
cidadania; estimular o diálogo; o crescimento do grupo; a articulação docente/assistencial. Os dados
obtidos mostraram ainda a necessidade da inserção e do aprofundamento do conteúdo referente ao
cuidar no currículo, nas disciplinas que precedem e procedem a disciplina em tela.

Nº de Classificação: 2457
PAINI, Joseani Pichinin. Diálogo vivido como cuidado humanizado no processo educativo de
enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e UnC/URI. Mestrado
Interinstitucional, 2000. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: Este trabalho trata de uma pesquisa convergente assistencial focalizando o diálogo vivido
como cuidado humanizado no processo educativo de enfermagem, junto a acadêmicos de
enfermagem da Universidade Regional Integrada – URI – Campus de Erechim e pacientes de uma
Clínica Médica do Hospital de Caridade de Erechim. Teve o objetivo de mediar uma visão
humanística no processo educativo de fundamentos de enfermagem no curso de graduação, tendo
como referencial teórico a "Teoria da prática humanística de Paterson & Zderad", onde a presença, o
encontro, o relacionamento, o chamado e a resposta estiveram presentes durante todo o
desenvolvimento do trabalho. O processo utilizado na Teoria Humanística de Paterson e Zderad
possui as seguintes fases: preparação para a enfermeira que é o conhecedor para conhecer; a
enfermeira conhecendo o outro pela intuição; conhecimento científico que a enfermeira tem do outro;
a enfermeira que, de modo complementar, sintetiza os outros conhecidos; a seqüência, no interior da
enfermeira, dos vários ao único paradoxal. Analisando os dados, podemos considerar que o trabalho
mediou uma visão humanística no processo educativo de fundamentos de enfermagem no curso de
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graduação, através da introdução de novos meios para o cuidar, como também uma visão diferente
do que é um diálogo vivido como cuidado humanizado para os acadêmicos de enfermagem,
supervisora e, principalmente, para os pacientes que, juntamente com o grupo, vivenciaram este
cuidar.

Nº de Classificação: 2458
DENTI, Irany Achiles. Programa de Saúde da Família: da proposta à execução, um desafio para a
reestruturação do serviço de saúde. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e
UnC/URI. Mestrado Interinstitucional, 2000. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: O Programa de Saúde da Família foi eleito como uma estratégia governamental cujo
objetivo é o de reestruturar o serviço de saúde pública, constituindo-se numa resposta por parte do
governo à crise vivida no setor. É caracterizado como porta de entrada do sistema de saúde e
apresenta similaridades das ações em saúde propostas por Alma-Ata (1978). Tem a pretensão de ser
um modelo assistencial que deve ser centrado no usuário, propondo um processo de trabalho que
envolve uma equipe multiprofissional com o propósito da vigilância à saúde. Pode, também, ser um
dispositivo para o cumprimento da constituição no que se refere ao controle e participação sociais
nesta área. Por estas propostas serem inovadoras, na nossa realidade e, por perseguirem objetivos
ousados que se contrapõem ao modelo médico-hegemônico dominante, elegemos este programa
para desenvolver a nossa dissertação para que esta possa servir como instrumento reflexivo e
orientador nas atividades diárias da equipe. O trabalho tem como objetivos realizar uma prática de
trabalho à equipe que implementa as atividades em saúde à luz do referencial teórico, discutir a
articulação da política do programa com as atividades cotidianas da equipe, identificar facilidades e
dificuldades e fazer uma análise crítica relativa a implantação e implementação deste programa. Os
sujeitos de estudo foram os componentes da equipe multidisciplinar que implementam as atividades
em saúde no referido programa. O estudo é de natureza exploratória, descritiva e analítico-reflexiva.
O local de coleta de dados foi junto à equipe de saúde num Município do Alto Uruguai Gaúcho. A
proposta foi implementada através de encontros formais, observação participante e organização geral
das atividades, sendo que a análise dos dados deu-se após cada encontro para proporcionar um
feed-back, fornecendo elementos alimentadores às discussões posteriores. A prática assistencial
proporcionou segurança para as discussões durante todo o estudo. Com base no referencial teórico,
elencamos problemas, emitimos críticas e apontamos possíveis caminhos, propiciando ao grupo
critérios para que possam, ao longo do tempo, serem capazes de transformar a realidade.

Nº de Classificação: 2459
MORETTO, Marcos Aurélio. Política e a prática nas unidades básicas de saúde: suas
consonâncias e dissonâncias na visão dos enfermeiros (A). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina e UnC/URI. Mestrado Interinstitucional, 2000. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: Este consiste em um estudo resultante da convergência da prática assistencial e a prática
de pesquisa, com a finalidade de elucidar aspectos da prática e da política de saúde em Unidades
Básicas de Saúde de um município do Rio Grande do Sul. Utilizou-se para o seu desenvolvimento, a
técnica de pequenos grupos, com profissionais Enfermeiros atuantes na rede de Unidades Básicas de
Saúde do município. Com o grupo desenvolveu-se um processo ensino-aprendizagem, através de
uma metodologia pedagógica problematizadora, e deste processo a reflexão sobre as consonâncias e
dissonâncias existentes na prática das Unidades Básicas de Saúde na implementação da política do
Sistema Único de Saúde. O marco conceitual do estudo foi construído a partir da articulação dos
conceitos que compõe os princípios norteadores da política do SUS, a saber: saúde; universalidade;
equidade; descentralização; participação social; integralidade. A estes foram acrescidos os conceitos
de ensino-aprendizagem; enfermagem; ambiente. Para a apresentação dos resultados obtidos,
dividimos sua apresentação em dois aspectos básicos; um relativo a formação do grupo e o processo
de ensino desenvolvido, e outro, dos dados obtidos a partir da reflexão do grupo referente aos fatores
favoráveis e/ou desfavoráveis à implementação da política de saúde. Como resultados obtidos temos
respectivamente: 1) A formação do grupo, a metodologia pedagógica e de pequenos grupos utilizada
e o processo, suas dificuldades e facilidades no desenvolvimento. 2) Fatores intervenientes na

139
implementação da política na prática desenvolvida pelas Unidades Básicas de Saúde, identificamos
dois aspectos principais; um relativo aos fatores desfavoráveis e outro relativo a sugestões
construídas pelo grupo que apresentamos como "Propostas e Perspectivas Futuras". Considerando
os aspectos relativos aos fatores desfavoráveis à implementação das políticas do SUS, resultou na
constituição de seis categorias: Modelo curativo; O despreparo dos profissionais de saúde; A falta de
informação; Cultura dos usuários frente aos serviços; Condições físicas das Unidades Básicas de
Saúde; O financiamento do setor. Em relação as sugestões construídas pelo grupo, identificamos: A
Educação em saúde nas escolas; A necessidade de organizar um sistema de informações; Os
profissionais como agentes de mudança; Necessidade de união na enfermagem. Apesar da
complexidade do tema, este nos permitiu a apreensão de elementos da realidade que interferem na
implementação das políticas de saúde. Não que estes representem toda a realidade, mas servem de
referência para a construção do SUS.

Nº de Classificação: 2460
KALINOWSKI, Carmen Elizabeth. Trabalho da enfermeira na rede básica de saúde: um estudo de
caso (O). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Paraná.
Mestrado Interinstitucional, 2000. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GISI, Maria Lourdes
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo caracterizar o trabalho da enfermeira, com base na
opinião dos profissionais em um Distrito Sanitário na rede básica de saúde do Município de Curitiba.
Utiliza como referência teórica estudos sobre o trabalho da enfermagem e o estudo de caso como
modalidade de pesquisa qualitativa. Os dados, obtidos em oficinas com 14 enfermeiras, possibilitaram
visualizar as categorias que traduzem os significados do trabalho e do trabalho em enfermagem para
as participantes, percebendo-se que motivação, poder e invisibilidade perpassam o cotidiano
profissional. Os dados também permitiram visualizar as principais categorias que representam o diaa-dia do trabalho da enfermeira nas unidades de saúde, obtendo-se, assim, a organização do
ambiente do trabalho, a fragmentação do trabalho assistencial, atividades burocráticas e a falta de
autonomia. Os resultados revelam que a preocupação das profissionais não está limitada as
dificuldades relacionadas ao seu trabalho, mas à busca da sua compreensão para a construção de
uma prática de enfermagem que represente, sua competência profissional.

Nº de Classificação: 2461
THUMÉ, Elaine. Práticas dos enfermeiros na Atenção Básica em Saúde na região sul do Rio
Grande do Sul (As). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2000. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIA, Eliana Marília
JARDIM, Vanda M. da R.
RESUMO: Este estudo teve como finalidade conhecer as práticas desenvolvidas pelos enfermeiros
nas Unidades Básicas de Saúde, nos municípios que compõem a 3ª Coordenadoria Regional de
Saúde, localizada na região sul do Estado do Rio Grande do Sul. O trabalho regional, nesta área, teve
início há cerca de 14 anos e tem apontado um crescimento rápido em função da adoção de políticas
estratégicas de intervenção junto às comunidades, tais como o Programa de Saúde da Família e
Programa de Agentes Comunitários de Saúde. O processo de municipalização da saúde tem
contribuído para a participação efetiva dos enfermeiros nas equipes que realizam o trabalho nas
unidades de saúde. Para a coleta dos dados, utilizou-se a observação direta no cotidiano do trabalho,
questionário e técnica de grupo focal. Os dados foram categorizados de modo a permitir conhecer os
sujeitos do estudo, suas práticas e seu entendimento sobre o processo de trabalho. Como resultado,
observa-se que os enfermeiros desenvolvem seu trabalho em estruturas físicas inadequadas. O
trabalho restringe-se ao interior das unidades de saúde de forma individualizada e não há trabalho de
equipe, apesar do enfermeiro mostrar-se disposto a tal. O modelo programático é o adotado, gerando
a fragmentação dos indivíduos pelas suas carências, e reforçando a hegemonia médica no setor. O
planejamento não é uma prática cotidiana, assim como a educação continuada. Como finalidades do
trabalho executado pelos enfermeiros destacam-se as ações de prevenção, principalmente através do
programa de imunização e práticas de cura ou reabilitação. Os focos do trabalho do enfermeiro são
as crianças, seguido das mulheres e da supervisão do auxiliar de enfermagem. Também, dispensam
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atenção aos doentes crônicos, principalmente na forma de consulta e participação nos grupos.
Percebe-se a necessidade de se construir um trabalho em equipe, integrado e planejado. A mudança
do modelo de atenção que privilegie também, a participação ativa do usuário na tomada de decisão e
a busca de novas alianças com a comunidade deve prevalecer, com vistas à promoção da saúde. É
necessário que se estabeleça uma articulação entre as Instituições formadoras e as responsáveis
pela assistência, que se invista em educação continuada, na perspectiva de superação da
transmissão puramente normatizadora, na busca de aliados no processo de mudança. Apesar de se
verificar uma série de condições adversas para o trabalho, o enfermeiro ainda é o profissional que se
dispõe a ouvir a comunidade e sente prazer no que faz, demonstrando um grande interesse em
crescer e aprender mais através do trabalho

Nº de Classificação: 2462
MUNIZ, Rosani Manfrin. Cuidado ao adulto jovem com doença crônica: um diálogo vivido (O).
Pelotas. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal de Pelotas. Mestrado
Interinstitucional, 2000. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTANA, Maria da Glória
RESUMO: O trabalho relata uma experiência vivida por uma enfermeira e o Ser adulto jovem portador
de doença crônica durante a prática assistencial. Teve como objetivo conhecer o seu cotidiano e
perceber as possibilidades e limitações para o próprio cuidado a partir de uma abordagem
humanística. O referencial teórico-metodológico foi construído com base na experiência profissional
da autora, como enfermeira clínica e fundamentado na Teoria Humanística de Paterson e Zderad. A
implementação deste referencial foi realizado junto a duas mulheres jovens portadoras de doença
crônica que vivenciam o processo do adoecer no domicílio. O método possibilitou uma compensação
intuitiva, um exame analítico, uma síntese e conceituação que originou a descrição da experiência
estudada. O referencial teórico utilizado favoreceu a compreensão do ser humano na sua
singularidade, à medida que se aprendeu a ouvir o que não verbalizavam, e ver o que não se
mostrava a primeira vista, buscando na essência destes seres o que não conseguiram expressar.
Esta experiência fortaleceu as situações humanas no cenário vivido a partir da relação EU-TU, pois
esta relação é um movimento em direção ao outro, oferecendo uma presença autêntica que significa
o estar com o outro.

Nº de Classificação: 2463
SANTOS, Vania Sorgatto Collaço dos. Parto vertical: uma vivência do casal na dimensão cultural no
processo de parir. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2000. 227 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
BOEHS, Astrid Eggert
RESUMO: Este estudo convergente-assistencial teve por objetivo implementar uma proposta
assistencial com enfoque na Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural de
Madeleine Leininger, junto ao casal/RN no processo de parir. Foi desenvolvido na Maternidade do
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, de junho a agosto de 1999. A
clientela foi composta por três casais, os quais esperavam o segundo e o terceiro filho, cujos partos
anteriores foram na posição horizontal, residentes em Florianópolis-SC. A ambientalização, o cuidado
no pré-parto, o cuidado no parto, o cuidado no pós-parto imediato e a entrevista, foram às etapas do
caminho metodológico traçado. Já na ambientalização e durante os passos seguintes a enfermeira foi
conhecendo as percepções, experiências e crenças do casal com relação aos momentos que
antecedem a internação, ao pré-parto, parto e pós-parto, o que possibilitou a manutenção,
acomodação e repadronização do cuidado. A repadronização da posição de parir para a posição
vertical ocorreu com dois casais. Com o terceiro casal foi realizada a manutenção da posição
horizontal respeitando-se as crenças, a experiência do parto anterior e as informações
compartilhadas no pré-natal da parturiente com seus familiares. O cuidado prestado aconteceu de
várias formas e estas foram denominadas de: cuidado de ambientalização, cuidado presente, cuidado
investigativo, cuidado vigilante, cuidado explicativo, cuidado integrativo, cuidado relacional, cuidado
vincular, cuidado educativo, cuidado de apoio, cuidado de estímulo, cuidado respeitoso, cuidado
obstétrico, cuidado impositivo, cuidado familiar, cuidado interdisciplinar, cuidado solidário, cuidado
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avaliativo. Todas essas formas de cuidado foram parte integrante do cuidado cultural, ou seja, o
conjunto das diversas formas de cuidado compuseram o cuidado cultural durante o processo de
parir. Esse estudo remeteu a muitas reflexões a respeito da influência da cultura na vida destes
casais e o reflexo destas no processo de parir, sendo contribuições valiosas para a prática de cuidado
em enfermagem obstétrica.

Nº de Classificação: 2464
SOARES, Marilú Corrêa. Dando voz às enfermeiras autônomas: "significados e vivências". Pelotas.
Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal de Pelotas. Mestrado
Interinstitucional, 2000. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTANA, Maria da Glória
RESUMO: O presente estudo investigou junto às enfermeiras autônomas quais os motivos que as
levaram a optar por uma forma de trabalho autônoma em enfermagem e como este é realizado no
cotidiano de cada profissional. Sua justificativa baseou-se no momento de grande discussão da
temática do cuidado humanístico e a possibilidade de ser a enfermeira uma agente motivador e
modificador do trabalho em enfermagem, ao desempenhar um trabalho autônomo, em um serviço no
qual não possui vínculo que a caracterize como empregada. Trata-se de um trabalho descritivoexploratório com abordagem qualitativa. Foram utilizados como ancoradouro teórico conceitos de
autores estudiosos das relações EU e TU, com objetivo de compreender o mundo das relações das
enfermeiras autônomas, somando-se a Antônio David Cattani, Marco Aurélio Vianna, Sérgio Velasco,
Paulo Freire e outros, para o fundamento teórico da trajetória do serviço autônomo. Para o
desenvolvimento do estudo foram realizados encontros previamente agendados com as enfermeiras
autônomas, utilizando-se um instrumento de pesquisa constituído de entrevista semi-estruturada.
Através da observação, fiz a descrição do cenário, dos sujeitos e situações do cotidiano de trabalho.
Os dados foram transcritos e submetidos a várias leituras para intuição dos seus significados. Desta
análise surgiram três grandes temas: autonomia, cuidado e o mundo das relações das enfermeiras
autônomas. Esse trabalho nos leva a uma reflexão acerca do fazer da enfermagem de forma
autônoma, caracterizada por ser um serviço em que a enfermeira gerencia, planeja, executa e avalia
o cuidado prestado ao cliente, não possuindo vínculos que a caracterizem como empregada.

Nº de Classificação: 2465
SOARES, Silvia Regina dos Santos. Estilo estético ressaltado pelo viver dos enfermeiros: um
espetáculo produzido pelo fazer e sentir no cotidiano hospitalar (O). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
CHAPLIN, Maria José Martins
RESUMO: Neste estudo buscou-se o significado do viver do enfermeiro dentro de um hospital
universitário, à luz do enfoque teórico da Microssociologia proposta por Michel Maffesoli. Busca a
compreensão do vivido através das falas, de cenas, ações, imagens, que se mostraram e que
puderam ser apreendidas para esse propósito. A análise dos dados que emergiram foi sustentada
por noções indicadas pó Maffesoli, como a forma e a analogia. Assim, pode ser ressaltada a
importância da integração da sensibilidade, do afeto, da emoção, da imaginação nas relações em
grupo. Permitiu vislumbrar a delineação de um estilo de enfermagem que começa a predominar no
hospital, embora ainda pouco percebido pela maioria dos enfermeiros.

Nº de Classificação: 2466
DUTRA, Lisiane Cassol Raguzzoni. Processo comunicacional em uma instituição hospitalar: um
olhar sobre as relações da equipe de enfermagem (O). Pelotas. Universidade Federal de Santa
Catarina e Universidade Federal de Pelotas. Mestrado Interinstitucional, 2000. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ASSUNÇÃO, Ari Nunes
FARIA, Eliana Marília
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RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido a partir da minha preocupação com as questões
relacionadas ao processo comunicacional existente entre a equipe de Enfermagem e o usuário do
Serviço de Saúde em nível hospitalar. Esta pesquisa foi desenvolvida em um hospital de médio porte
no interior do Rio Grande do Sul, com 24 sujeitos trabalhadores de enfermagem, distribuídos nas
unidades de internação obstétrica, clínica e tratamento intensivo. O caminho metodológico norteou-se
pela abordagem qualitativa. Antecedeu à coleta de dados a etapa denominada "Prática Assistencial"
(desenvolvida na unidade obstétrica do referido hospital) com base em um marco conceitual, onde a
comunicação e relacionamento interpessoal corresponderam a base da assistência, baseado na
Teoria da Relação Interpessoal de Joyce Travelbee. Na pesquisa utilizou-se o referencial de Eliana
Marilia Faria onde, após ser realizado a observação não-participante e entrevista estruturada com os
profissionais da enfermagem, procurou-se desvelar as questões referentes a comunicação
Enfermagem/usuário do Serviço de Saúde no âmbito hospitalar. Observou-se que o estabelecimento
do processo comunicacional encontra-se muito diferenciado nas três unidades. Os aspectos
administrativos se mostraram influenciadores nas possibilidades de estabelecimento de um processo
relacional/comunicacional adequado.

Nº de Classificação: 2467
DAOUD, Ivete Ghinato. Encontros e desencontros na existência das mulheres durante o
climatério. Rio Grande. Universidade Federal de Santa Catarina e FAPERGS/UFPel. Mestrado
Interinstitucional, 2000. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTANA, Maria da Glória
RESUMO: Este estudo registra a minha inquietude ao percorrer novos caminhos na Enfermagem,
refletindo os anseios da Mulher/Enfermeira, que vivencia o período do climatério. Trata-se de um
trabalho realizado com um grupo de mulheres, durante o seu climatério, objetivando conhecer e
compreender o seu pensamento com relação a essa etapa de suas vidas. Mediante a construção de
um processo educativo embasado na minha experiência profissional, em alguns princípios da teoria
Transcultural de Leininger, somados à teoria da Problematização de Bordenave. Este estudo, de
abordagem qualitativa, foi desenvolvido no Hospital Universitário (HU), de Rio Grande. Os dados
foram coletados em sete encontros com um grupo de mulheres, trabalhadoras ou não do HU, que
espontaneamente optaram em participar da pesquisa. A depressão e a terapia de reposição hormonal
surgiram como pontos chaves para a discussão do grupo e, a partir daí, delinearam-se os demais
temas discutidos, que foram permeados pela ação do cuidado cultural, chegando-se na experiência
das mulheres quanto a sua assistência à saúde no HU. As mulheres se reconhecem como sós, não
encontrando a sintonia com a família e o companheiro; induzidas pela família a procurar auxílio para
os seus anseios e angústias no âmbito profissional, não encontrando o que necessitam. As mulheres,
apontam o processo educativo, onde o cuidar é fundamentado na interação entre a Enfermeira e a
Mulher, como sendo um espaço naquela realidade, onde elas encontrariam a assistência necessária
e desejada. A assistência de enfermagem à mulher durante o climatério requer um olhar a partir desta
mulher, possibilitando assim o planejamento das ações do cuidado culturalmente congruente. A
Enfermagem necessita rever a sua prática de assistência a esta mulher, enfocando-a como usuária
do Sistema Único de Saúde, uma vez que a categoria ainda está voltada a atendê-la, principalmente,
no seu período reprodutivo.

Nº de Classificação: 2468
ARGENTA, Maritê Inez. Compreender o processo de trabalho da enfermagem: uma necessidade
para a profissão. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2000. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
RESUMO: A finalidade deste estudo foi fazer uma reflexão com os trabalhadores de enfermagem
(enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) de uma instituição hospitalar pertencente à rede
pública do Estado de Santa Catarina, de uma unidade cirúrgica, tendo como objetivo refletir sobre o
seu processo de trabalho. Analisa como esse processo é percebido pelos trabalhadores de
enfermagem o que lhes proporciona sofrimento e prazer no exercício do mesmo. Trata-se de um
estudo de caso, analisado segundo critérios da pesquisa qualitativa. Para coleta de dados foram
utilizadas entrevistas semi-estruturadas individuais, discussões em grupo, sob a forma de oficinas;
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observação de campo e estudo documental. Participaram das entrevistas 14 (quatorze) profissionais
de enfermagem da unidade estudada e, em cada grupo de discussão, participaram em média 8 (oito)
trabalhadores. Os dados foram categorizados de acordo com a opinião de quem o realiza e
sistematizados destacando os elementos que compõem o processo de trabalho e opiniões sobre o
sofrimento e prazer no trabalho de enfermagem. Este estudo constatou que apesar das teorizações já
existentes sobre o processo de trabalho no cotidiano, os trabalhadores de enfermagem têm
dificuldades de identificar a finalidade e o objeto sobre o qual atuam e, esta dificuldade influencia a
compreensão da enfermagem sobre a sua profissão. Os profissionais da enfermagem não se
questionam sobre: as características especiais do objeto de trabalho e as especificidades do seu
trabalho, as quais o diferenciam no contexto do trabalho em saúde. Que instrumentos são
necessários para o exercício do trabalho em enfermagem e que características deve ter a força de
trabalho para realizar esse tipo de atividade. Que conhecimentos específicos são dominados pela
profissão no conjunto das profissões em saúde. Conclui-se que o processo de trabalho da
enfermagem gera sofrimento nos trabalhadores, principalmente pelas condições de trabalho adversas
e pela falta de reconhecimento social, mas, também pode ser uma fonte de prazer aos trabalhadores.
Este trabalho complexo e específico, inclui a possibilidade dos trabalhadores imprimirem a sua marca,
a sua criatividade e, é possível a enfermagem realizar um trabalho mais humano e mais valorizado.
Apesar das condições adversas, existe uma identidade dos trabalhadores com a profissão, além de
uma simples relação de emprego para sobrevivência. O domínio de um conhecimento especial une, e
dá identidade ao grupo, apesar dos conflitos.

Nº de Classificação: 2469
COSTENARO, Regina Gema Santini. Ambiente terapêutico de cuidado em UTI Neonatal: um
experimento para a redução do estresse na aspiração oro-traqueal do recém-nascido. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 138 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NEVES, Eloíta
NASSAR, Sílvia
RESUMO: Determinar o efeito da terapêutica de cuidado na aspiração oro-traqueal sobre o estresse
do recém-nascido, internado em unidade de terapia intensiva de um hospital universitário, bem como
investigar a relação entre o estresse e a freqüência da comunicação verbal dos pais e profissionais e
a freqüência dos procedimentos técnicos realizados com o recém-nascido foi o propósito maior deste
estudo. Utilizou-se a metodologia quantitativa, de intervenção planejada e um desenho do tipo semiexperimental com dois grupos equivalentes, controle e outro tratamento, com 19 recém-nascidos em
cada grupo. A intervenção planejada foi feita em conjunto com os profissionais que atuam no local de
estudo e caracterizou-se pela implementação de ambiente terapêutico de cuidado. Os dados foram
coletados inicialmente com os recém-nascidos do grupo controle. A seguir, foram coletados dados
referentes às percepções desses profissionais sobre o cuidado prestado aos recém-nascidos e
levantadas sugestões para modificação do ambiente da unidade de terapia intensiva. Os
procedimentos de coleta de dados incluíam a observação e registro das ocorrências com o recémnascido nas 24 horas que antecederam a coleta dos dados referentes aos indicadores de estresse. A
análise dos dados foi procedida utilizando-se a análise de variância multivariada. Os indicadores
estatisticamente significativos para a avaliação do estresse do recém-nascido internado em unidade
de terapia intensiva foram a saturação de oxigênio e a pressão arterial sistólica. Os indicadores
freqüência cardíaca e pressão arterial diastólica, embora se mostram sensíveis, não foram
significativos. Quanto ao cortisol, foi mínima a diferença. A terapêutica de cuidado proposta para a
aspiração oro-traqueal do recém-nascido produziu alterações favoráveis nos indicadores de estresse;
os recém-nascidos submetidos a mais procedimentos apresentaram alterações indicativas de
estresse; os recém-nascidos que receberam maior estimulação verbal, de carinho e conforto, por
parte dos profissionais apresentaram menores alterações nos indicadores de estresse. Não se
constatou relação significativa entre a comunicação verbal dos pais com o recém-nascido.
Recomenda-se aos profissionais de saúde para que se comprometam com o cuidado humanizado,
implementam ambiente terapêutico de cuidado.

Nº de Classificação: 2470
SOUSA, Afra Suelene de. Convivência em família com o sujeito portador do HIV-AIDS (A).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
BIELEMANN, Valquíria de Lourdes Machado
RESUMO: Este estudo consiste numa pesquisa realizada sobre a convivência em família com seres
humanos com AIDS, através da qual buscou-se apreender a experiência da família ao conviver com
integrantes acometidos por essa doença. É um estudo de caso, desenvolvido a partir de uma
pesquisa de campo exploratória, descritiva, analítica e de natureza qualitativa, realizada por uma
enfermeira em um hospital-dia, e no domicílio dos familiares. A coleta dos dados foi desenvolvida em
julho e agosto de 1998, intensificando-se no período de julho a dezembro de 1999. Usou-se, para
tanto, a entrevista semi estruturada e a observação direta do fenômeno. A análise dos dados permitiu,
em primeira instância, a descrição, com interpretação pessoal, dos atores e do cenário. Na fase
subseqüente, os dados foram organizados e analisados conforme os seguintes temas: a doença e
seu significado; convivendo com a doença e o corpo que desvela. Os dados foram discutidos, a partir
da literatura disponível sobre a temática, considerando suas nuanças, no contexto da vivência dos
familiares, com o objetivo de desvelar a experiência dos mesmos. Finalizando, a autora resgata a
importância do cuidado humanizado para o atendimento a esses seres humanos, que vivem uma
situação existencial singular e única, e reforça a sua relevância na prática da enfermagem.

Nº de Classificação: 2471
BUDÓ, Maria de Lourdes Denardin. Prática de cuidados em comunidades rurais e o preparo da
enfermeira (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2000. 201 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: Este estudo teve como objetivos identificar as práticas de cuidados desenvolvidas pelas
enfermeiras que trabalham com a população dos municípios da 4ª Colônia de Imigração Italiana do
Rio Grande do Sul (RS) e identificar o preparo recebido pelas enfermeiras, para o cuidado da
população rural. Foi realizado com nove enfermeiras que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde
de sete municípios que constituem a Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul. Para
fundamentar o estudo foram trabalhados três conceitos centrais, Comunidade Rural, Cuidado de
Enfermagem e Preparo da Enfermeira. Considerando-se a proposta de pesquisa, seus objetivos e
questões, foram utilizadas, para a coleta de dados a análise documental, a observação participante e
a entrevista, através de uma triangulação, visando a convergência dos dados. Neste estudo, foram
utilizadas algumas categorias de análise das atividades da enfermeira que atua nos postos de saúde
da região, já pré-estabelecidas, de acordo com os conceitos básicos da pesquisa. A primeira questão
de pesquisa foi: como é a prática de cuidados desenvolvida pelas enfermeiras nos municípios da 4ª
Colônia de Imigração Italiana do RS, partindo do pressuposto de que deve haver complementaridade
entre o saber profissional e o saber popular? As práticas de cuidado foram classificadas nas
categorias, cuidando do ser humano, cuidando do cuidado, cuidando do trabalho, cuidando da equipe
e cuidando de si. A segunda questão, a enfermeira está preparada para desenvolver o cuidado que
as pessoas precisam numa comunidade rural? Foi respondida através das categorias preparo formal
e preparo informal. Foi constatado que o preparo formal recebido na graduação oportunizou um
aprendizado genérico, para trabalhar com as pessoas, mas não foi contextualizado o modo de vida
destas populações. O preparo informal, realizado através da educação continuada, em algumas
situações, trouxe uma maior contextualização do ser humano rural. A tese defendida é de que, para
se desenvolver o cuidado que as pessoas precisam na comunidade rural, deve haver uma
complementaridade entre o saber profissional e o saber popular, todavia, o cuidado desenvolvido
pelas enfermeiras é congruente com a formação genérica, não favorecendo um cuidado cultural, que
foi confirmada, através dos depoimentos das enfermeiras, quando referem uma formação
desarticulada entre os conteúdos teóricos e práticos e das áreas básica e profissionalizante e que não
favorecem um aprendizado para trabalhar com as especialidades culturais. Com base nestes dados,
são elaboradas algumas sugestões aos cursos de enfermagem, que se inserem na região de
abrangência de comunidades rurais. Estas sugestões dizem respeito ao preparo na graduação, ao
apoio institucional aos egressos dos cursos e aos órgãos governamentais empregadores das
enfermeiras que atuam no SUS.

Nº de Classificação: 2472
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SILVA, Creto Valdivino e. Efetividade da eritropoetina no tratamento da anemia de pacientes
urêmicos em hemodiálise no Distrito Federal. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de
Ciências da Saúde, 2000. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): NEVES, Francisco de Assis Rocha
RESUMO: JUSTIFICATVA: A anemia é o principal fator responsável pela limitação da capacidade
física e piora da qualidade de vida (QV) de pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) em
programa de hemodiálise (HD). O uso de eritropoetina recombinante humana (rHuEPO) praticamente
elimina a anemia severa destes pacientes. As discussões atuais sobre o uso da rHuEPO buscam a
melhoria da sua eficácia terapêutica. Para isto tem-se procurado definir critérios como dose de
rHuEPO, via de administração e o nível ideal de hematócrito e hemoglobina a serem atingidos. O
Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde do DF (SS-DF), destina um grande volume de
recursos financeiros para tratar com rHuEPO os pacientes urêmicos. Entretanto, não há estudos que
avaliem se este programa cumpre seus objetivos. OBJETIVO: Analisar a efetividade do programa de
distribuição de rHuEPO pela SS-DF no controle da anemia e sua influência na QV de pacientes com
IRC submetidos à HD. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo de prevalência em 124 pacientes,
escolhidos randomicamente, portadores de IRC, em tratamento por HD, no DF, que utilizam rHuEPO.
Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário, da pesquisa em prontuário e da
análise bioquímica destes pacientes. Os dados foram analisados pelo software EPI INFO 6.0, com
cálculo do risco relativo (RR) através do teste do QUI-QUADRADO. RESULTADOS: 48,5% dos
pacientes com IRC, em programa de HD, no DF, utilizam rHuEPO. O valor médio da dose de rHuEPO
administrada foi 38,12±20,54 UI/Kg/HD. Somente 49% dos pacientes tratados com rHuEPO possuem
hematócrito (HTC) maior que 30% e 62,9% deles utilizam a via subcutânea (SC) para administração
de rHuEPO, enquanto 37,1% utilizam a via endovenosa (EV). Os pacientes medicados pela via SC,
apesar de utilizarem doses menores de rHuEPO, apresentaram níveis de HTC significativamente
maiores que os pacientes tratados pela via EV. Dentre os marcadores do estoque de ferro, somente
os níveis de ferritina e a saturação de transferrina se relacionaram com os níveis de hematócrito.
Episódios de hemorragia (vaginal e não vaginal) foram relatados por 32,3% dos pacientes e apesar
destes pacientes utilizaram doses maiores de rHuEPO do que aqueles pacientes sem hemorragia,
eles apresentaram um HTC menor. Os níveis de HTC se relacionaram com os escores de QV. Assim,
pacientes com HTC maior que 30% apresentaram um escore de QV significativamente maior que
aqueles com HTC menor que 30%, ambos crescendo na mesma proporção até o HTC atingir o limite
de 35%. CONCLUSÃO: apesar dos resultados positivos obtidos no tratamento da anemia com o uso
de rHuEPO, distribuída pelo SUS, alguns ajustes são necessários visto que apenas 49%
apresentaram HTC maior que 30%. A administração de rHuEPO pela via SC deve ser priorizada em
relação a via EV. Já que os resultados obtidos indicam doses menores são mais eficazes para
melhorar o HTC. Sugerimos que para melhorar a QV dos pacientes é preciso que se eleve de 30%
para 35% o nível de HTC a ser alcançado com o uso desta terapia.

Nº de Classificação: 2473
AGUIAR, Lilian Kelen de. Qualidade de vida de adolescentes portadores de insuficiência renal
crônica em tratamento conservador. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2000. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: Trata-se de um estudo caso-controle, que teve como objetivo avaliar a qualidade de vida
de adolescentes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento conservador. Os dados
foram coletados através de questionários com 27 adolescentes portadores de IRC atendidos no
Ambulatório de Nefrologia Pediátrica, e 60 adolescentes de Escola Pública em Belo Horizonte, MG.
Procedendo a análise univariada e análise multivariada dos dados. Os fatores encontrados que
interferem na qualidade de vida foram: a percepção da saúde, planos para o futuro, internação
hospitalar, restrições na dieta, e preocupação constante com a saúde. Fatores estes relacionados
com a doença e o estado emocional dos adolescentes portadores de IRC.

Nº de Classificação: 2474
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LEITE, Maisa Tavares de Souza. Processo ensino-aprendizagem na perspectiva do ser
professor e do ser aluno (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2000. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: Este trabalho foi realizado na Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES, no
período de 1998 a 2000. Foi motivado pelas observações e vivências didático pedagógicas
decorrentes da implantação do Curso de Graduação em enfermagem no Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde/CCBS, em agosto de 1996. Trata-se de um estudo qualitativo, cuja abordagem
teórico metodológica tem como referência filosófica a fenomenologia. apresenta como objetivo:
Compreender o significado do processo ensino - aprendizagem na perspectiva dos professores e dos
alunos da 1ª turma de enfermagem da Unimontes. Os discursos de 17 sujeitos, sendo sete
professores e dez alunos foram coletados a partir de duas questões norteadoras: como você vê o
processo ensino-aprendizagem no Curso de Graduação em Enfermagem da UNIMONTES? O que
significa para você ser aluno/professor no curso? A análise compreensiva dos discursos apoiou-se no
referencial teórico dos autores: CRITELLI, MARTINS, SACRISTÁN, FREIRE, LIBANÊO e REZENDE,
após a agregação das unidades de significado que deram origem às quatro categorias e suas
subcategorias, assim constituídas: A consepção do processo ensino-aprendizagem; Processo de
interação entre o professor e o aluno; Processo de internação entre a teoria e a prática; O processo é
complexo; O processo está em construção; Processo ensino-aprendizagem é uma questão
pragmática; O processo depende do professor e do aluno; a proposta pedagógica é inovadora e
avançada; Em busca do ser professor/aluno;Compreendendo o ser professor; Compreendendo o ser
aluno. Dessa forma há o desvelar das inovações, das ambigüidades vividas na escola; o ser
professor e o ser aluno no mundo acadêmico determinado por uma cultura dominadora frente a uma
proposta liberadora. Os resultados obtidos compõem uma síntese com subsídios para reflexão do
ensinar/aprender enfermagem com todas as nuances que o circunscrevem, contribuindo, assim para
a construção da elaboração de projetos políticos-pedagógicos mais autênticos, éticos, estéticos e
humanizantes.

Nº de Classificação: 2475
COSTA, Tânia Maria Picardi Faria. Infecção hospitalar na perspectiva da equipe de enfermagem
de unidades de clínica médica e cirúrgica de um hospital universitário de Belo Horizonte (A).
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Mesmo com os avanços técnicos e científicos na área da saúde, inclusive de medidas de
controle e prevenção de infecção hospitalar (IH), a ocorrência de infecção, de modo geral, tem sido
acima do esperado. Atualmente, os profissionais de saúde são orientados e treinados para atuar
visando à prevenção e ao controle desse agravo. No entanto, tenho observado que profissionais da
equipe de enfermagem, embora demonstrando atenção e preocupação com pacientes, apresentam
ações que favorecem a disseminação de microrganismo no ambiente hospitalar. Este trabalho é
decorrente de minhas inquietações e da suposição de que esse problema esteja ligado à concepção
de infecção hospitalar. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório que tem como objetivo analisar a
concepção da equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar) sobre infecção hospitalar. A
amostra constituiu-se de 23 profissionais, que trabalham em unidades de clínica médico-cirúrgica de
um hospital geral de Belo Horizonte, que correspondem a 42,4% da população estudada. Utilizou-se
na entrevista um roteiro com questões abertas relativas aos objetivos do estudo para a coleta dos
dados. A análise dos resultados foi realizada à luz das concepções teóricas e científicas sobre
infecção hospitalar e ilustrada com citações dos entrevistados consideradas significativas. A maioria
dos entrevistados tem idade acima de 40 anos, menos de 10 anos na instituição, possui outros
vínculos empregatícios, além de não ter participado de cursos ou treinamentos sobre IH. Em relação
ao conceito de infecção hospitalar 21,7%, aproximaram-se do conceito do Ministério da Saúde, 21,7%
conceituaram a IH parcialmente e 56,6% formularam o conceito por meio de elementos referentes aos
elos do processo infeccioso. Quanto à causa da IH, ela não foi explicitada como desequilíbrio da
relação da microbiota normal e dos mecanismos de defesa do hospedeiro, mas referiram-se, de
isolada, a elementos da etapa desse processo. Todos os profissionais afirmaram que ocorre infecção
na sua unidade de trabalho e citaram ações relacionadas a profissionais da saúde, pacientes,
visitantes, e fatores da própria instituição hospitalar que favorecem a ocorrência de infecção
hospitalar. A opinião deles sobre a contribuição da instituição em relação à prevenção e ao controle
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da IH se divide em aspectos positivos (63,7%) e negativos (36,3%). Através da concepção da equipe
de enfermagem sobre IH, percebe-se um conhecimento restrito ao senso comum e a elementos
isolados dos elos do processo infeccioso, o que sugere que as ações ou medidas de prevenção e
controle de IH serão também apenas parciais e, portanto, não efetivas. O fato de a maioria dos
entrevistados não apresentar dúvidas sobre IH leva à conclusão de que ainda se considera suficiente
o que se sabe sobre infecção hospitalar.

Nº de Classificação: 2476
RESENDE, Salete Maria de Fátima Silqueira de. Relação entre índices de adiposidade e
hipertensão arterial. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2001. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: Trata-se de um estudo de delineamento transversal que busca investigar a relação entre
índices de adiposidade e hipertensão arterial. A amostra foi constituída de 212 pacientes, de ambos
os sexos, com idades entre 17 e 85 anos. Estes pacientes foram cadastrados no Programa de
Educação para o Autocuidado ao Paciente Hipertenso do Ambulatório Bias Fortes do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e fazem o controle trimestral de seus níveis
pressóricos. Os pacientes foram encaminhados por diversas clínicas do Hospital e toda a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. A coleta de dados foi realizada durante a consulta de enfermagem
no ambulatório Bias Fortes. Utilizou-se um instrumento próprio para a coleta de dados
sociodemográficos, variáveis constitucionais, variáveis relacionadas com o estilo de vida e variáveis
laboratoriais, clínicas e antropométricas. As categorias de níveis pressóricos foram definidos segundo
critérios do Joint National Committe. Para efeito de análise, categorizamos a população a partir dos
níveis pressóricos em dois grupos: hipertensos e normotensos. Foi realizada análise bivariada, na
qual foram testadas associações entre níveis pressóricos e algumas variáveis independentes,
considerando nível de significância estatística p< 0,05. A força de associação foi medida pelo cálculo
das razões de prevalência e seus intervalo de confiança de 95%. Para o ajuste de variáveis de
confusão foi realizado análise multivariada usando a técnica de regressão logística, buscando
identificar as variáveis preditoras independentes para hipertensão. Na análise bivariada as variáveis
associadas a hipertensão arterial sistólica foram: escolaridade, idade, número de refeições/dia, uso
de medicamentos, IMC, circunferência da cintura e pregas cutâneas suprailíaca e abdominal além da
glicose. Para o caso da hipertensão arterial diastólica foram: o uso de medicamentos, IMC,
circunferência da cintura, pregas supra-ilíaca, abdominal e subescapular, colesterol total, LDL e
triglicérides. Na análise multivariada a escolaridade baixa, idade maior que 60 anos, circunferência da
cintura maior que 90 cm e uso de medicamentos foram os principais fatores preditores de hipertensão
arterial sistólica. A LDL-C maior que 200 mg/dl e a circunferência da cintura maior que 90cm, foram
também fatores de riscos independentes para hipertenção arterial diastólica. Conclui-se que
adiposidade localizada em nível abdominal, idade maior de 60 anos, escolaridade menor que 5 anos,
e LDL-C alto foram fatores dificultadores para o controle da pressão arterial em hipertensos.

Nº de Classificação: 2477
GODOY, Solange Cervinho Bicalho. Absenteísmo: doença entre funcionários de um hospital
universitário. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001.
141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: Este é um estudo descritivo e retrospectivo realizado no Hospital das Clínicas/UFMG com
o objetivo de analisar o absenteísmo-doença entre os trabalhadores deste hospital durante o ano
1999, através de levantamento das licenças médicas registradas no banco de dados do Serviço de
Atenção à Saúde do Trabalhador (SAST)_ núcleo Campus da Saúde/UFMG. Diante dos resultados, o
índice de absenteísmo-doença encontrado, servirá de parâmetro para estudos posteriores, uma vez
que não há levantamentos desses dados na instituição em anos anteriores. Constatou-se a
predominância do sexo feminino nas licenças saúde. Em relação às unidades de trabalho, observouse que tanto as unidades fins, responsáveis pela assistência, quanto as administrativas apresentaram
números elevados de ausência por licença médica. A Enfermagem se destaca em relação à obtenção
de licenças por ser um grupo quantitativamente majoritário na instituição, além de ser composto
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predominantemente por mulheres, cujo absenteísmo é normalmente maior. Tanto para o sexo
feminino quanto para o masculino, os motivos mais freqüentes das licenças médicas foram as
doenças do aparelho respiratório, do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo. Ao relacionar o
período do ano com a obtenção de licença médica, identificou-se que os índices de licenças médicas
acompanham o semestre letivo, aumentando no início do semestre e diminuindo próximo ao período
do encerramento do mesmo. Em relação à duração das licenças e aos motivos, detectou-se que há
uma concentração de 67,0% de afastamentos pelo período de até três dias, provocados por doenças
do aparelho respiratório, afecções osteomusculares, doenças do aparelho digestivo e transtornos
mentais. O período de licenças acima de três dias, com 33,0%, foi causado por doenças relacionadas
ao sistema osteomuscular, a transtornos mentais e comportamentais, a doenças do aparelho
circulatório, a complicações da gravidez, parto e puerpério, além de fatores que influenciam o estado
de saúde e o contato com serviços de saúde e acidente de trabalho. Considera-se que o
absenteísmo-doença poderá ser reduzido com a adoção de políticas preventivas que visem melhorar
as condições de saúde e trabalho dos trabalhadores que atuam nesta instituição.

Nº de Classificação: 2478
SOUZA, Márcia Christina Caetano de. Compreendendo a ação materna frente às orientações
sobre a alimentação da criança de 0 a 6 meses. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Lélia Maria
RESUMO: O cuidado dispensado à criança está relacionado com o nível de informação da mãe, que
pode ser oriundo de orientações recebidas e é permeado por crenças e valores da própria mãe, da
família e do grupo social no qual está inserida. O não seguimento das orientações recebidas pelas
mães acerca da alimentação do filho pode ter sérias conseqüências sobre a saúde da criança e
aponta a necessidade de se conhecerem os fatores que contribuem para isso. Sendo assim,
procedeu-se ao presente estudo, utilizando-se a abordagem qualitativa, com os seguintes objetivos:
identificar os fatores que interferem na aceitação materna das orientações recebidas relativas à
alimentação da criança de 0 a 6 meses e compreender os motivos que levam as mães a não
seguirem as orientações acerca da alimentação da criança de 0 a 6 meses. O estudo teve como
cenário o Hospital Sofia Feldman (FAIS), Instituição filantrópica, localizada no Distrito Sanitário Norte
de Belo Horizonte. Os dados foram coletados de 10 entrevistadas, mães responsáveis pelas crianças
atendidas no Seerviço de Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento da Criança deste
Hospital. Foram utilizados como instrumentos para a coleta de dados a observação, um questionário
e um roteiro de entrevista semi-estruturada, sendo os dados das entrevistas submetidos à técnica de
análise de discurso proposta por FIORIN; SAVIOLI (1994). O perfil social da clientela mostra que a
faixa etária das crianças variou entre 21 dias e seis meses de vida. Todas as intercorrências
observadas foram relativas à introdução precoce de outros alimentos na dieta da criança, que deveria
constar de leite materno exclusivo. Os discursos das mães apresentam inúmeras contradições entre o
que pensam sobre o aleitamento do filho e o que realmente estão oferecendo à criança. Os
resultados confirmam que o agir materno frente ao cuidado com a alimentação com a criança é
multideterminado, destacando-se os fatores sociais e culturais.

Nº de Classificação: 2479
OLIVEIRA, Neuza Maria dos Santos. Diagnóstico de enfermagem de ansiedade: validação das
características definidoras. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2001. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: Considerando-se que o Diagnóstico de Enfermagem de Ansiedade é corriqueiramente
identificado pelos enfermeiros brasileiros em seus clientes e necessita ser validado em nosso
contexto cultural, procedeu-se a um estudo descritivo, exploratório e comparativo para a validação da
definição e das características definidoras do Diagnóstico de Enfermagem de Ansiedade estabelecido
pela NANDA, envolvendo dois grupos de enfermeiros, categorizados em peritos e não peritos, a partir
do modelo de Validação de Conteúdo Diagnóstico de Enfermagem (DCV), proposto por FEHRING
(1987). Os dados foram coletados por meio de um questionário semi-estruturado, aplicado a 120
enfermeiros brasileiros. Os resultados mostraram que das 70 características definidoras de
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Ansiedade 24 não foram consideradas pelos enfermeiros peritos como características de Ansiedade
(escore £ 0,50), 38 foram consideradas como características não críticas (0,50 < escore < 0,80) e oito
como críticas (escore ³ 0,80) do diagnóstico em estudo. Os enfermeiros não peritos consideraram 29
como não características (escore £ 0,50), 39 como características não críticas (0,50< escore < 0,80) e
duas como características críticas (escore ³ 0,80). Concluiu-se que o julgamento dos enfermeiros
peritos e não peritos é semelhante. Tanto um grupo de enfermeiros como o outro aceitam a definição
do referido diagnóstico, porém algumas características definidoras são classificadas de modo
diferente da estabelecida na classificação proposta pela NANDA, quando estas são comparadas. De
maneira geral, os enfermeiros brasileiros peritos e não peritos identificam igualmente o Diagnóstico
de Enfermagem de Ansiedade em seus clientes ansiosos.

Nº de Classificação: 2480
SILVA, Maria Therezinha Nóbrega da. Sobre enfermagem-enfermeira: o imaginário dos familiares
das alunas ingressantes no curso de graduação. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOBRAL, Vera Regina Salles
SOUZA, Ívis Emília de Oliveira
RESUMO: A investigação do imaginário dos familiares das ingressantes no Curso de Graduação em
Enfermagem sobre a Enfermagem e a Enfermeira deveu-se à escuta crítica sobre a conduta de
pessoas, apoiando ou não os filhos na sua opção profissional. Considerando a participação destas
como fundamental ao desempenho das estudantes, delineou-se o perfil sociocultural dos
vestibulandos e analisou-se as expressões do imaginário dos familiares, desde os valores e
preconceitos que balizam suas posições. Defende-se a tese de que o imaginário diverge do ideário
proposto na formação acadêmica. A Teoria do Triângulo e os Imaginários e a Pesquisa – Ação de
Barbier (1985, 1996) orientaram a produção de dados através do Método do Grupo Pesquisador de
Santos e Gauthier (1999). O desenvolvimento da Pesquisa ocorreu de 1999 a setembro de 2000, em
universidade pública, no Rio de Janeiro. O apoio teórico para análise dos discursos contidos no diário
itinerante, encontra-se em Maingueneau (1997) e a discussão das categorias, em Barbier (1985,
1996), Perrot (1988, 1998) e Bourdieu (1989, 1999). Os resultados do perfil dos vestibulandos
mostram que sua procedência é da classe social média, não interferente na sua habilidade intelectual
e na aptidão pessoal para a área da saúde. Os conhecimentos produzidos referem-se à: (in)
visibilidade da enfermeira, sendo à profissão visualizada com forte sentido humanitário que origina e
fundamenta o trabalho; busca de aproximação com a prática médica; exigência de princípios e
valores para o desempenho profissional; reconhecimento da importância da enfermagem mediante o
conhecimento adquirido e aplicado na prática profissional. Conclui-se que a Instituição Enfermagem
deve ter um projeto pedagógico que inclua a parceria dos familiares das alunas na construção social
visível desta profissão para a sociedade.

Nº de Classificação: 2481
CACCAVO, Paulo Vaccari. Arte da enfermagem: efêmera, graciosa e perene (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 171 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Vilma de
RESUMO: Estudo sobre a percepção de enfermeiros docentes e assistenciais acerca dos atos e
operações profissionais centradas no cuidado, que é, por excelência, o meio de expressão da arte da
enfermagem. Nesta tese, descrevemos a maneira pela qual enfermeiros professores e assistenciais
percebem, constróem e constituem a arte da profissão e em que medida a arte se consolida no tempo
com base nos conceitos da arte de enfermagem, radicados nas teorizações de Florence Nigthtingale
sobre a prática da enfermagem. A aproximação com a arqueologia do saber de Foucault favorece a
análise dos discursos dos enfermeiros e os dados apontam a compreensão da arte da enfermagem
como objetividade técnico-assistencial e subjetividade profissional. A constância da experiência de
cuidar enseja a idéia de cultura da arte da enfermagem, enquanto os cuidados prestados são
qualificados pelos enfermeiros como atos das circunstâncias de ser e estar com o outro, o que implica
em movimento no tempo de cuidar. A mundividência, a vontade, a potência e a atitude profissional
destacam-se na construção de uma trama sensível de relações humanas, conseqüente à sinergia dos
contatos estabelecidos entre clientes e enfermeiros, além de que as trocas sensíveis refletem-se em
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sentimentos de solidariedade, fraternidade, plenitude, leveza, felicidade, entre outros. Com isso, a
disposição para cuidar e a qualidade do relacionamento humano fazem com que os enfermeiros
observem sensivelmente seus clientes para saber agir e alcançar o objetivo de manter ou restaurar a
saúde, o que implica em dizer que a arte da enfermagem é efêmera, graciosa e perene, porque em
sua constituição há uma presentificação do intelecto, do espírito e do estético.

Nº de Classificação: 2482
CASTRO, Marta Telles de. Diante da morte: uma análise compreensiva do cotidiano das(os)
enfermeiras(os) e suas equipes em unidade de emergência. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro.Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ívis Emília de Oliveira e
RESUMO: Este estudo emergiu de minha experiência como docente de enfermagem, observando as
vivências/ experiências da equipe de enfermagem diante da ocorrência de mortes no setor de
emergência de um Hospital Público do Rio de Janeiro. Este setor apresenta em seu cotidiano,
situações dramáticas que envolvem mortes decorrentes de violência, acidentes e suicídios. São
mortes individuais ou coletivas, naturais ou não, em que muitas vezes o clima é de medo e de tensão,
tanto dos que observam quanto da equipe de enfermagem e de saúde que tentam evitá-la. Esta
investigação teve como objeto o significado da morte para a equipe de enfermagem que atua em
unidade de emergência. A compreensão do fenômeno envolveu desvelar o sentido que funda o
comportamento assumido pelos profissionais de enfermagem diante de suas experiências cotidianas
com a morte de seus clientes. O método utilizado foi o fenomenológico, tendo como base o
pensamento do filósofo Martin Heidegger expresso em Ser e Tempo. A analítica existencial permitiu
compreender que, na cotidianidade, a equipe de enfermagem caminha na inautenticidade, mostra-se
como ser-aí-com exposta ao falatório. Como presença temerosa diante das experiências de mortes e
do horror de se ver na mesma condição expõe o inconformismo com a ocorrência de mortes e a
busca de explicações, justificativas e de culpados (responsabilidade dos outros). Nesta compreensão,
pude refletir que a equipe privilegia os aspectos factuais e funcionais do dia a dia, em detrimento dos
existenciais, não valorizando a dimensão humana e a singularidade do assistir o cliente/paciente em
sua morte. Há a necessidade da enfermagem buscar discutir estas questões na assistência e no
ensino, entendendo a morte como um fenômeno humano e não como um acontecimento factual.
Haveria, então, a possibilidade de uma assistência mais próxima e singular, própria da autenticidade
e da liberdade de si mesmo.

Nº de Classificação: 2483
NÚÑEZ VARGAS, Magda. Sistematização como reconstrução histórica de processos de
educação popular:um estudo comparado do trabalho educativo de enfermagem em saúde coletiva
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000.
347 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Laura Tavares Ribeiro
RESUMO: O objeto de estudo desta pesquisa trata da sistematização das experiências de trabalho
educativo em Educação Popular para a Enfermagem em Saúde Coletiva. A sistematização é
entendida como um processo de construção de conhecimento crítico a respeito das experiências
educativas, a partir do ordenamento das práticas concretas vivenciadas pelos sujeitos deste
processo. Os objetivos foram: descrever as abordagens teórico-metodológicas da sistematização em
experiências de educação popular; elaborar uma proposta de sistematização para as experiências do
trabalho educativo de enfermagem em comunidades carentes para o Brasil e para o Peru; descrever
as formas de participação das comunidades carentes no processo de trabalho educativo construído a
partir da sistematização; analisar as inovações trazidas pela sistematização para o trabalho educativo
de enfermagem; identificar as diferenças e as semelhanças entre as experiências de sistematização
do trabalho educativo de enfermagem no Brasil e no Peru. Esta pesquisa é de caráter qualitativo,
inserida na linha de Estudos Comparados Latino-americanos, baseada no materialismo histórico e
dialético, e numa proposta dinâmica tomada da educação popular, permitindo (re)conhecer com
detalhes a sistematização a ser utilizada para o trabalho da enfermagem, em coletividades carentes.
Teve como sujeitos a equipe de enfermagem de uma Unidade Básica e líderes membros de
comunidades situadas na periferia urbana de ambos os países. Esta sistematização permitiu
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constatar a integridade da experiência vivenciada numa coletividade como um serviço para melhorar
a qualidade de vida, além dos avanços e limitações das realidades pesquisadas. Conclui-se que a
sistematização é uma proposta que dá sustento e sentido ao próprio trabalho da enfermagem em
saúde coletiva.

Nº de Classificação: 2484
SANTIAGO, Maria Madalena de Andrade. Saber acadêmico de enfermagem: constituição e
representações em três programs de pós-graduação (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro.Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 127 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARRUDA, Angela Maria
RESUMO: Trata-se de estudar o conhecimento científico incorporado às teses egressas de três
Programas e Pós-Graduação em nível de Doutorado da EEAN/UFRJ, da EE/USP e Interunidades
(EE/USP e EE/RP), no período de Ago/1992 a Jul/1997. Objetivou-se: identificar as áreas de
conhecimento incorporadas às teses defendidas; analisar os elementos que influenciaram na seleção
do referencial teórico e metodológico e discutir a representação social das autoras acerca da
produção científica de enfermagem, no período enfocado. Utilizou-se como referencial teóricometodológico a Teoria das Representações Sociais, na perspectiva de Serge Moscovici. Analisou-se:
títulos, capítulos introdutórios e referências bibliográficas de trinta e nove (39) teses. Os resultados
revelam que as Áreas de Conhecimento que constituem o saber da profissão variam em função dos
programas. Apontam uma clara tendência para as Ciências Humanas e Sociais, que no conjunto
agrega o maior número de citações. Destacando-se os conteúdos interdisciplinares, seguido dos da
Psicologia, Metodologia da Pesquisa, Filosofia, Direito e Educação. A seguir sobressai a área da
Saúde onde, isoladamente, a Enfermagem foi a mais referida. MINAYO foi a autora mais
mencionada. A temática principal na maioria das teses foi a enfermagem como categoria profissional.
As autoras aplicaram preferentemente abordagens qualitativas, destacando-se o materialismo
histórico e dialético. A seleção do referencial foi motivada por experiências das autoras no exercício
docente e/ou assistencial. Finalmente, os programas apresentaram diferentes perfis segundo as
representações que possuem da ciência e da profissão.

Nº de Classificação: 2485
RODRIGUEZ ANTINORI, Elvira Ofelia. Indicativos estratégicos do exercício do poder da mulherenfermeira na administração acadêmica: um estudo comparado entre duas universidades públicas
Brasil - Peru. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2000. 224 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: Estudo qualitativo tendo como objeto os indicativos estratégicos, no pensamento de Mario
Testa, acerca do exercício de poder da mulher-enfermeira na administração acadêmica. Os dados
foram obtidos através da análise documental e dos depoimentos de dez mulheres-enfermeiras
ocupantes de cargos hierarquizados na administração acadêmica. A análise utilizou uma abordagem
dialética na perspectiva histórica, caracterizando-se como estudo de caso comparativo de duas
realidades universitárias: UFRJ (Brasil) e UNMSM (Peru). Categorias temáticas: inserção nos cargos
de poder; determinantes sociais do exercício de poder; modos do exercício de poder e resultados do
exercício do poder. As considerações finais evidenciaram que a inserção das mulheres-enfermeiras
nos cargos de poder ocorre via estratégias de eleição e de indicação. Os determinantes sociais
externos comuns foram: a reabertura democrática da década de 80; as reformas universitárias e a
militância nas entidades de classe; e os internos: a história de vida das mulheres no trânsito
institucional e a dinâmica institucional mobilizada pela pós-graduação. Três modos de exercício de
poder estruturam os indicativos estratégicos: auto-determinação, luta pelos direitos e negociação. Os
resultados do exercício de poder revelam três tipos de poder: técnico, administrativo e político, que,
combinados com as formas organizacionais burocrática, mista e criativa, apresentam-se diferenciadas
nas duas instituições sob estudo; uma, com burocrática e mista, e a outra, só burocrática. A primeira,
com indicativos estratégicos de norma e negociação (poder administrativo) imposição e acordo (poder
técnico); e prestígio e carisma (poder político). A segunda, com indicativos de norma (poder
administrativo), imposição (poder técnico) e prestígio (poder político).
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Nº de Classificação: 2486
BUSTAMANTE EDQUÉN, Sebastián. Família e a enfermagem: do saber (in)comum ao saber
acadêmico do cuidar/cuidado familiar: um estudo comparado Rio de Janeiro (Brasil)/ Trujillo (Peru)
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2000. 220 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: O propósito do presente trabalho qualitativo foi realizar uma aproximação conceitual de
família e do cuidar/cuidado de enfermagem familiar a partir do entendimento (in)comum das famílias
no que diz respeito a um entendimento acadêmico sobre família e o cuidar/cuidado familiar. O método
comparado foi usado na perspectiva latino-americana. Dez famílias urbanas das camadas populares
do Rio de Janeiro/Brasil (Vila Residencial da Ilha do Governador – VRIF/RJ) e do Trujillo/Peru (Alto
Moche – AM/TRU) foram entrevistadas. Maturana, Morin, Boff e Guattari foram os autores que
ofereceram o suporte teórico ao estudo. As categorias temáticas do estudo sendo: As famílias
conceituando a família, com as subcategorias: as famílias se singularizando e identificando, as
famílias construindo a solidariedade, as famílias na conversa familiar e as famílias (re)aprendendo o
amor. A segunda categoria foi: As famílias conceituando o cuidar/cuidado, contendo por sua vez duas
subcategorias: as famílias lutando pela vida e as famílias se rearticulando na eco-sócio-organização.
E as famílias recriando a família no cuidar/cuidado, também com duas subcategorias: as famílias
modulando os tempos e os espaços da família e as famílias da asperidade à suavidade familiar.
Destaca-se como diferença central que as famílias da VRIF/RJ (Brasil) se encontram num movimento
para dentro da família a fim de assegurar a manutenção, e as famílias do AM/TRU (Peru) encontramse num movimento para fora da família a fim de assegurar a sua sobrevivência. O arcabouço
conceitual obtido das famílias permitiu propor pressupostos sob os quais construir uma aproximação
conceitual sobre o que é a família e o cuidar/cuidado de enfermagem familiar.

Nº de Classificação: 2487
MORAES, Paula Regina Virginio. Imaginário social e o cuidado de enfermagem para a clientela
portadora de doenças infecciosas e parasitárias: um estudo sobre representações. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: O estudo tratou das representações sociais do cuidado de enfermagem para clientes
portadores de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP), segundo enfermeiras e suas equipes, com
os objetivos de identificar as representações sociais dos cuidados de enfermagem em DIP pelas
enfermeiras e suas equipes; descrever as representações sociais das enfermeiras e de suas equipes
acerca do cuidado de enfermagem para clientes portadores de DIP e analisar as representações
sociais das enfermeiras e de suas equipes, no tocante ao sentimento e comportamento, sobre o
cuidado de enfermagem para clientes portadores de DIP. A Teoria de Representações Sociais, a
abordagem qualitativa e estudos acerca do cuidado de enfermagem, do imaginário social e das
doenças infecciosas serviram de base para as discussões teóricas e metodológicas. A formação do
imaginário social das doenças infecciosas, os contatos e os confrontos entre profissionais de
enfermagem e clientela com DIP, (des) encontros e conflitos nas relações profissionais e sociais
foram enfatizados ao longo do estudo. O processo de construção, desconstrução e reconstrução do
saber, vivenciado pelas enfermeiras e por suas equipes, revela a transformação do saber ancorado
no senso comum para o saber ancorado no senso comum profissional, o qual insere novos valores,
novas regras, novos saberes, e que se intensifica com o passar do tempo. Os atores sociais
mostraram, através de seus depoimentos, que a partir da fase de reconstrução do saber, eles buscam
prestar cuidados aos doentes de DIP de forma a contribuir com o arrefecimento do estigma que
denota essas doenças. Buscam vencer o desafio de transcender ao imaginário das DIP e prestar um
cuidado humano de fato.

Nº de Classificação: 2488
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PEREIRA, Maurilio Nunes. (Des)conforto como vínculo do cuidar de enfermagem nos clientes
neurológicos portadores de úlcera de pressão (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: O estudo abordou o cuidar e os cuidados de enfermagem e a percepção do cliente
neurológico acamado portador de úlceras de pressão sobre o (des ) conforto. A investigação foi
desenvolvida com sete clientes, todos internados em unidades de clínica médica em um Hospital
Universitário do Município do Rio de Janeiro, Brasil. Seus objetivos foram a identificação do tipo de
conforto proporcionado pela realização dos curativos; a descrição da maneira como os curativos
contribuem; e análise da percepção sobre o conforto proporcionado pelo curativo. Utilizaram-se para
a coleta de dados a observação participante, a descrição dos diários de campo e a entrevista semiestruturada. O estudo respaldou-se nos conceitos de Nightingale, Arruda e Nunes, Dealey, Tiago, e
Boff. Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa, desenvolvido através de uma abordagem de
cunho etnográfico, que descreve o ambiente terapêutico em que se encontra o cliente neurológico.
Por um lado este estudo pode contribuir para o avanço da investigação do desenvolvimento de um
referencial teórico do conforto e por outro para a melhoria da qualidade da assistência de
enfermagem. A percepção de conforto vai ao encontro das considerações de autoras como Arruda e
Nunes, quando afirmam que é ele um estado de tranqüilidade física , psicológica, social, espiritual e
ambiental. As observações, vivências e percepções do mundo hospitalar silencioso em que vive o
cliente neurológico, foram o foco desta dissertação que procurou, também, descrever um trabalho
muito especifico, realizado pelas enfermeiras junto aos seus clientes.

Nº de Classificação: 2489
STEIGLEDER, Heliane Lopardi. Necessidades do cliente com hanseníase ao buscar a educação
em saúde: uma abordagem compreensiva para a atuação do enfermeiro (As). Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1996. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijin
RESUMO: O interesse em desenvolver este estudo emergiu a partir de uma situação profissional
vivenciada ao longo de alguns anos, junto a clientes com hanseníase que procuram as reuniões
educativas. Esta experiência levou-me a adequação da ação educativa desenvolvida frente às reais
necessidades da clientela que participa das reuniões. O estudo foi fundamentado na questão
norteadora: "O que é isto: a busca da ação educativa para a pessoa que está com hanseníase?" Para
tanto, a relação face a face foi importante e, nos depoimentos, procurei captar daqueles que buscam
a ação educativa, o "motivo para" dessa ação. A análise dos depoimentos, tendo como referência
concepções de Alfred Schutz, possibilitou-me compreender que a pessoa que busca a ação educativa
espera obter conhecimento sobre hanseníase como problema de saúde, alívio e conforto para si,
como também para aqueles que a rodeiam. Essa compreensão conduziu-me a algumas
considerações de forma a subsidiar a assistência de enfermagem na ação educativa a esses clientes,
atendendo suas necessidades.

Nº de Classificação: 2490
ARAUJO, Penha Regina V. L. Necessidades assistenciais da cliente mulher ao procurar a
consulta de enfermagem: uma abordagem fenomenológica na perspectiva de Alfred Schutz. Rio de
Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Durante a realização de Consulta de Enfermagem junto a gestantes, pude constatar que
as clientes que procuram essa assistência apresentavam necessidades específicas que mereciam ser
estudadas. Com isso surgiu o interesse em buscar quais seriam as "reais necessidades" destas
clientes. Neste sentido, tracei como objetivo, compreender, à luz das experiências vividas pela
mulher, o que as leva a procurar a Consulta de Enfermagem. Optei pela abordagem fenomenológica
da Sociologia Compreensiva de Alfred Schutz realizando uma entrevista com a seguinte questão
orientadora: O que você tem em vista quando vem para a consulta de Enfermagem em pré-natal? A
análise compreensiva destes depoimentos permitiu construir o típico da ação de gestante que
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demanda a Consulta de Enfermagem, apresentando a necessidade de uma comunicação com o
profissional de saúde, através da conversa, para saber sobre a gravidez e sobre o neném. O estudo
mostrou que a conversa, o diálogo, é o ponto de partida para a realização de uma Consulta de
Enfermagem, pois, através do diálogo, a cliente indica seu projeto de ação, que pode ser entendido
como sendo suas necessidades sentidas. O atendimento das necessidades da cliente mulher que
procura a Consulta de Enfermagem em pré-natal deve estar diretamente ligado às suas expectativas
e ao seu modo de vida, o que inclui valores, hábitos e costumes, cabendo à enfermeira posicionar-se
de forma aberta em relação às situações vivenciadas pelas pessoas. A enfermeira deve estabelecer
uma relação em que os conhecimentos científicos devem estar interligados aos conhecimentos de
vida da cliente, pois só assim poderá realmente estar prestando uma assistência mais voltada para a
cliente como sujeito-pessoa.

Nº de Classificação: 2491
COELHO JÚNIOR, Waldimir de Medeiros. Sargentos do cuidado e suas representações sobre o
cuidar: um olhar sobre suas práticas em um hospital militar (Os). Rio de Janeiro. Universidade do Rio
de Janeiro. Escola de Enfemagem Alfredo Pinto, 2000. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: A prática de enfermagem dos quinze sargentos de saúde, que são auxiliares de
enfermagem do serviço de clínica médica do Hospital Central do Exército (HCE), despertou a atenção
pela forma como estas ações aconteciam, ou seja, de forma distante do cliente. Por serem militares e
receberem uma formação com base no paradigma militar, além da formação específica de auxiliar de
enfermagem, estes sujeitos possuem uma representação própria do cuidar. Desta maneira foram
definidos como objetivos identificar as representações que os sargentos de saúde tem sobre o
cuidado prestado por eles aos clientes internados no serviço de clínica médica e discutir como elas
interferem no cuidado por eles prestados. É uma pesquisa qualitativa, que tem como abordagem
metodológica o processo da Teoria das Representações Sociais (a Objetivação e a Ancoragem). Para
colher as representações foi utilizada como estratégia a entrevista não estruturada. Da análise das
falas dos sargentos emergiram três categorias, e delas se pode destacar três palavras-chaves
(hierarquia, ambiente e carinho). Como conclusão, destaca-se que os sargentos de saúde sabem que
suas ações do cuidar estão distantes de uma prática holística, quer pelas interferências do paradigma
militar que não valoriza o sensível, quer pelo ambiente desfavorável que não lhes oferece condições
adequadas, ou mesmo pelas suas próprias limitações. Entretanto, eles entendem que o carinho e a
sensibilidade são fundamentais no processo de cuidar. Assim, há necessidade de se conduzir,
através da mudança de comportamento de todos, as ações do cuidar para uma prática mais holística
na qual o cliente seja visto como um todo e a Enfermagem cumpra seu verdadeiro papel: o cuidar.

Nº de Classificação: 2492
GUEDES, Amarylis Gonçalves. Tocando o bebê com cuidado: o conforto como terapêutica de
enfermagem na UTIN - um estudo sobre representações da equipe de enfermagem. Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: A pesquisa trata das representações da Equipe de Enfermagem sobre
CUIDADO/CONFORTO – Os objetivos do estudo são saber o que pensam os profissionais de
enfermagem da UTIN sobre conforto e desconforto quando cuidam dos bebês; identificar, a partir do
que pensam, quais as atividades que proporcionam conforto, propondo aos profissionais, estratégias
de cuidar que assegurem o conforto como uma terapêutica de enfermagem. O método utilizado na
pesquisa foi o qualitativo, com enfoque nas Representações Sociais. A estratégia escolhida para
colher as representações foi a Dinâmica de Sensibilidade e Criatividade e entrevistas. A pesquisa foi
desenvolvida em uma UTIN de uma Instituição de Ensino Universitário Público, tendo como sujeitos
os profissionais de enfermagem, e das estratégias emergiram como dados de pesquisa as seguintes
categorias: tocando o bebê com cuidado: rotina cotidiana para cuidar do corpo biológico; confortando
o bebê como cuidado terapêutico; e criando um ambiente confortável para o bebê. Como resultado,
observamos que a prática de cuidar ainda faz com que as crianças sintam dor pelos cuidados
prestados (desconforto necessário) e que não dormem por excesso de manipulação, identificados na
prática.

155

Nº de Classificação: 2493
TROJAN, Rosana Leite. Enfermagem militar no Sistema de Saúde do Exército (A). Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ORNELLAS, Cleusa Panisset
RESUMO: Este estudo vem contribuir para uma melhor compreensão da Enfermagem Militar no
Sistema de Saúde do Exército. Baseando-se nos conceitos de análise institucional propostos por J. A.
Guilhon Albuquerque: objeto institucional, âmbito institucional e atores institucionais. Como as
Instituições de Saúde Militares são em grande número, limitou-se o estudo, ao Hospital Central do
Exército, onde foram colhidos os dados para análise. A metodologia utilizada teve uma abordagem
qualitativa onde foi realizada uma leitura e análise dos documentos referentes à história da inserção
da Enfermagem nas Instituições Militares, bem como, a análise dos procedimentos legais do exército
de enfermagem, à luz do código de Ética e Regulamento Disciplinar do Exército. A partir de um
questionário composto de duas etapas, (a primeira composta de questões de múltipla escolha e a
segunda, de uma pergunta aberta) observou-se: característica heterogênea na Equipe de
Enfermagem (composta por civis e militares), questões hierárquicas em relação a outros elementos
da Equipe de Saúde, a Dicotomia em ser militar e ser enfermeiro, a carga horária influindo na
assistência, a burocracia como entrave para a assistência. A Enfermagem Militar está iniciando um
período de amadurecimento, onde os conflitos que se apresentam são reflexos de uma prática, que
para o Exército é recente, e que necessita ocupar espaços mostrando sua importância para a
Instituição.

Nº de Classificação: 2494
SILVA, Nara Lacerda da. Fatores maternos, suporte de serviços de saúde e apoio social: um
estudo sobre o aleitamento materno na Zona da Mata Meridional de Pernambuco. Recife.
Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Nutrição,
1999. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Nutrição)
Orientador(es): MARQUES, Neusa Maria
LIRA, Pedro Israel Cabral de
RESUMO: O aleitamento materno é uma ação fundamental na atenção à saúde e nutrição da criança.
Este estudo objetivou identificar fatores maternos, suporte de serviços de saúde e apoio social que
pudessem interferir no processo do aleitamento, em mães residentes na área urbana de quatro
municípios da Zona da Mata de Pernambuco. A população de estudo (364 mães) foi originária do
"Projeto Saúde e Nutrição de Crianças da Zona da Mata de Pernambuco: um estudo de coorte". O
desenho do estudo foi do tipo transversal e a coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro e
agosto de 1998. Em relação aos fatores maternos, observou-se que as mães, em geral, tinham
conhecimento da importância da amamentação, contudo demonstraram desconhecimento da filosofia
da lactação, encontrando-se 40,4% que não sabiam ou referiram incorretamente a freqüência para
amamentar e 46,2% informaram que amamentariam se tivessem leite. Quanto a atitudes favoráveis à
amamentação, 97,6% pretendiam amamentar e 91,2% planejavam dar o peito por 6 meses, exclusivo
ou não. Contudo 65,7% achavam difícil amamentar exclusivamente e pretendiam introduzir
precocemente alimentos para seus recém-nascidos. Observou-se que 78,0% das mães realizaram o
pré-natal e 73,6% receberam nessa ocasião orientações específicas. Na sala de parto, as mães não
colocaram o bebê no braço (74,2%) e no seio (94,2%), e a maioria (71,5%) não recebeu ajuda na
primeira mamada. Um maior percentual de pais do bebê (70,9%) do que de sogras (42,6%) foram
percebidos pelas mães como incentivadores da amamentação. Observou-se que 67,0% das mães
referiram ter visto propaganda sobre amamentação e 38,5% sobre leite artificial para bebês. Na
análise bivariada houve diferença estatisticamente significante para as variáveis: mães que haviam
sido amamentadas (p=0,01), que realizaram pré-natal (p=0,054) e que referiram aceitação da
gravidez pela avó materna (p=0,014), souberam em um maior percentual referir por quanto tempo
pretendiam amamentar o bebê. Frente à importância do tema recomenda-se a implementação de
políticas que favoreçam a divulgação, promoção, prevenção e defesa do aleitamento materno; a
reestruturação de serviços de assistência à saúde da criança; e, apoio às comunidades, famílias e
mães responsáveis pelo papel construtivo e singular da história do aleitamento materno.
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Nº de Classificação: 2495
ALBUQUERQUE, Karla Fernandes de. Representações sociais sobre o Agente Comunitário de
Saúde: elo de ligação entre a comunidade e o serviço de saúde. João Pessoa. Universidade Federal
da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: Os aspectos que constituem a figura do agente comunitário de saúde (ACS) subsidiados
na teoria das representações sociais (RS) alicerçam e moldam este estudo. A investigação teve como
objetivo identificar as representações sociais (RS) dos agentes comunitários de saúde, elaboradas
por eles mesmos, verificar as representações sociais produzidas pelos usuários da comunidade sobre
os agentes comunitários de saúde, assim como analisar, inter e intragrupos, as representações
sociais (RS) dos agentes de saúde e dos usuários da comunidade, destacando os aspectos
psicossociais e as práticas profissionais utilizadas pelos agentes de saúde. Trata-se de uma
abordagem qualitativa, na qual se utilizou como instrumentos para apreensão das representações
sociais, um questionário semi-estruturado e o teste do Desenho-Estória com tema. Os dados
coletados foram submetidos à técnica da análise de conteúdo temática, subsidiada por Bardin, nas
quais emergiram cinco (05) categorias empíricas, distribuídas em: Concepções/Definições sobre o
agente de saúde, Atividades do agente de saúde, Benefícios do trabalho do agente de saúde,
Percepção da Imagem sobre o agente de saúde, Aspectos Psicoafetivos sobre o agente de saúde.
Desse modo, observamos que os agentes comunitários de saúde se representam e são
representados como "elo de ligação" entre a comunidade e o serviço de saúde, associado à eficácia e
à eficiência da sua prática profissional, em que identificamos as representações sociais como
positivas em sua totalidade e apreendemos dados valiosos que, articulados às concepções sobre os
agentes de saúde, possibilitaram uma melhor compreensão acerca da temática.

Nº de Classificação: 2496
FREIRE, Maria Roberlandia Soares de Melo. Idoso hipertenso e o autocuidado (O). João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba.Centro de Ciências da Saúde, 2000. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: O envelhecimento da população em todo o mundo constitui hoje um problema social da
maioria das comunidades, particularmente, dos países em desenvolvimento, onde este processo
ocorreu, de maneira crescente nas últimas décadas. Este aumento do universo de idosos em nosso
país, e em nosso Estado, muda também o perfil da morbi-mortalidade da população brasileira,
ocorrendo doenças infecciosas e parasitárias e o aumento de óbitos por doenças crônicodegenerativas. Dentre as doenças que acometem os idosos as enfermidades cardiovasculares
ocupam a liderança, destacando-se a hipertensão arterial. Este estudo teve como objetivo aplicar e
avaliar os conceitos da Teoria de Enfermagem do Déficit de Autocuidado de Orem na sistematização
da assistência de enfermagem ao idoso hipertenso. Para desenvolvê-lo, utilizou-se a pesquisa
convergente-assistencial, adotando-se o modelo de processo de enfermagem de autocuidado nas
seguintes etapas: levantamento de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência,
implementação da assistência e avaliação. A amostra foi constituída de cinco idosos hipertensos
atendidos no Programa de Atendimento ao Idoso – PROAI, do Hospital Universitário Lauro
Wanderley/UFPB. No desenvolvimento do estudo, utilizaram-se como técnicas a entrevista, a
observação e o registro de informações. A entrevista foi utilizada no levantamento de dados inicial e
subseqüente, quando foi utilizado um roteiro estruturado, baseado na teoria de Orem, para a
obtenção de informações dos clientes, no que diz respeito aos requisitos de autocuidado universais,
de desenvolvimento e de desvio de saúde. A observação foi utilizada durante toda a
operacionalização do processo de enfermagem. O registro de informações foi feito inicialmente
através de palavras-chaves, em uma agenda, a partir das quais foram escritos os detalhes das
observações e das falas dos clientes no instrumento de levantamento de dados e, nos encontros
subseqüentes, nas folhas do planejamento e avaliação do cliente. Os resultados permitiram a
identificação dos diagnósticos de enfermagem, para os quais foram desenvolvidas, implementadas e
avaliadas as ações de autocuidado. Para isto, foram utilizados o sistema de enfermagem de apoioeducação e os métodos de ajuda de orientação, apoio, ensino e promoção de um ambiente de
desenvolvimento. Concluindo, ressalta-se a importância da aplicabilidade prática do processo de
enfermagem à luz do referencial de autocuidado de Orem, que possibilitou a identificação de
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diagnósticos, o planejamento, a execução e a avaliação da assistência de enfermagem, visando ao
engajamento do cliente no autocuidado.

Nº de Classificação: 2497
FIGUEIREDO, Tânia Maria Ribeiro Monteiro de. Saúde e necessidades da população: perfil
epidemiológico da comunidade de Utinga (Conde-PB). João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte de
RESUMO: Este trabalho relata as condições de vida e saúde das famílias da comunidade rural de
Utinga, localizada no município do Conde-PB. Teve como objetivo elaborar um estudo epidemiológico
dessa comunidade, de modo a substanciar ações de vigilância a sua saúde, bem como auxiliar as
instituições e a comunidade a estruturar um serviço de saúde que contemple suas necessidades. Em
se tratando de desenhos de pesquisa em epidemiologia, optamos pelo estudo ecológico, sendo os
dados coletados analisados à luz do conhecimento epidemiológico acumulado. Serviram de
embasamento teórico, conhecimentos elaborados sobre a Saúde da Família, promoção da saúde e
qualidade de vida. O perfil epidemiológico traçado revela que as 78 famílias que habitam aquela
localidade, em termos de desenvolvimento humano, encontram-se com sua qualidade de vida
comprometida, uma vez que mais da metade da população é composta por pessoas não
alfabetizadas, a maioria das famílias apresentando uma renda mensal de um salário mínimo,
apresentando uma esperança de vida ao nascer, significativamente baixa, expressa em 47.06 %.
Alguns determinantes específicos comprometem o processo saúde-doença das famílias que ali
residem. Observou-se que quase a metade da população consome água não tratada. Dentre as
variadas enfermidades que atingem a população, destaca-se a esquistossomose. Considerando a
abordagem utilizada, acredita-se que este estudo venha enriquecer, em conhecimentos, a área de
Enfermagem de Saúde Coletiva, principalmente no que tange à organização de serviços e
desenvolvimento de ações de saúde baseados na realidade epidemiológica de grupos humanos.

Nº de Classificação: 2498
ARRUDA, Aurilene Josefa Cartaxo Gomes de. Perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes
vítimas de trauma admitidos em CTI, à luz do referencial teórico de Roy. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: Os traumas são, na atualidade, um grande problema de saúde pública, sendo sinônimo de
uma estatística preocupante e redundando em enormes custos pessoais e sociais. Compreendendo
a importância da temática, desenvolveu-se um estudo descritivo, utilizando como marco teórico o
Modelo de Adaptação de Roy, cujo objetivo geral foi o de estabelecer, à luz de componentes
específicos do modo fisiológico de adaptação, um perfil dos diagnósticos de enfermagem que
ocorrem com maior freqüência em pacientes vítimas de trauma, admitidos em CTI. A pesquisa foi
realizada em um hospital da rede pública de saúde, do município de João Pessoa - PB, considerado
unidade de referência para atendimento a emergências médicas, cirúrgicas e traumatológicas. A
população do estudo foi constituída por pacientes vítimas de trauma, independente de sexo ou idade,
encaminhados para o Centro de Terapia Intensiva dessa instituição, após atendimento inicial na
Unidade de Emergência. Para a organização da amostra determinou-se um recorte temporal, durante
o qual foram coletados os dados de vinte e dois pacientes, dentre os quais 21 (95,5%) eram do sexo
masculino e 1 (4,5%) do sexo feminino. As faixas etárias predominantes foram as de 15 a 30 (40,9%)
e de 31 a 46 anos (31,8%). As quedas (36,4%) e os acidentes automobilísticos (31,8%)
representaram os principais mecanismos de ocorrência do trauma, seguidos de agressão/violência
(27,3%) e da tentativa de suicídio (4,5%); o tipo fechado de trauma incidiu em 36,3%, o aberto em
36,3% e o misto em 27,3% dos casos. Houve uma maior freqüência de politraumatismo em pessoas
nas faixas etárias de 15-30 (41,7%) e de 31-46 anos (41,7%), com um percentual acumulado para
essas faixas etárias de 83,4%. Foram firmados para esses pacientes 20 diferentes diagnósticos de
enfermagem, com um total de 239 afirmativas diagnósticas e média aproximada de 11 diagnósticos
por paciente. Por componente do modo fisiológico de Roy, 85 afirmativas diagnósticas (35,6%)
pertenciam a oxigenação; 50 (20,9%) a proteção; 39 (16,3%) a fluidos e eletrólitos; 27 (11,3%) a
função neurológica; 15 (6,3%) a sentidos; e 6 (2,5%) a eliminação. Dentre os 20 diferentes
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diagnósticos de enfermagem, 9 (45%) alcançaram uma freqüência 50% na amostra de casos
estudados e passaram a ser considerados como fazendo parte do perfil diagnóstico de enfermagem
de pacientes vítimas de trauma, no momento de sua admissão em CTI: Risco para infecção (95,5%),
Perfusão tissular periférica alterada (81,8%), Padrão respiratório ineficaz (77,3%), Troca de gases
inadequada (77,3%), Hipóxia (77,3%), Integridade da pele rompida (72,7%), Dor (68,2%), Risco para
úlcera de pressão (59,1%), Processos estáveis de equilíbrio hídrico (59,1%). Acredita-se que o
estudo alcançou os objetivos estabelecidos e que, a partir dos dados nele evidenciados, se podem
delinear possíveis desdobramentos, entre os quais a elaboração e aplicação de normas/diretrizes que
estabeleçam as intervenções de enfermagem apropriadas para os diagnósticos de enfermagem mais
freqüentes na amostra de pacientes vítimas de trauma.

Nº de Classificação: 2499
SANTOS, Betânia Maria Pereira dos. Estilo de vida de mulheres com câncer cérvico-uterino.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA HENRIQUES, Maria Emília Roméro de
RESUMO: Minha vida profissional tem me proporcionado uma afinidade com a temática câncer
cérvico-uterino.Esta neoplasia é preocupante pelos altos índices de morbi-mortalidade. Neste sentido,
senti-me motivada a desenvolver um estudo exploratório descritivo, objetivando caracterizar as
mulheres do estudo e investigar o estilo de vida das mulheres antes e depois de adoecer de câncer
cérvico-uterino. O estudo foi realizado com seis mulheres acometidas pela referida patologia e
residentes em Cabedelo-PB. Para analisar os dados, agrupei-os em tabelas e gráficos e após
caracterizar o grupo do estudo, utilizei como método a análise temática de Bardin (1994), seguindo as
etapas de leituras sucessivas, condificação, categorização, sub categorização e análise. Neste
sentido, obtive duas categorias: estilo de vida antes do adoecer e estilo de vida depois do adoecer.
Cada categoria ficou composta de 13 subcategorias. As subcategorias mais incidentes antes do
adoecer foram (estilo de vida complicado e sofrido; estilo de vida saudoso e estilo de vida sexual); as
categorias mais incidentes depois do adoecer foram (estilo de vida complicado e sofrido, o estilo de
vida tratamento e o estilo de vida religioso). Concluí o estudo, concordando com Lalonde (1975),
quando ele define o elemento estilo de vida dizendo que este é caracterizado por ações que podem
ser modificadas pelo indivíduo. Neste estudo ficou evidente, que câncer cérvico-utterino pode ser
evitado se houver mudanças no estilo de vida antes de adoecer de tão estigmatizante patologia.

Nº de Classificação: 2500
COÊLHO, Ardigleusa Alves. Significado da atuação de profissionais no Conselho Municipal de
Saúde (O). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAVALCANTI, Maria do Socorro Loureiro
RESUMO: Busquei investigar o significado da atuação dos profissionais de saúde no Conselho
Municipal de Saúde no estado de Pernambuco, adotando o estudo de caso etnográfico. Procurei
subsídios na Antropologia para compreender a atuação de profissionais de saúde nos Conselhos de
Saúde como fenômeno cultural. Para isso, busquei a conceituação de cultura na Antropologia
Interpretativa. Os dados foram coletados através de entrevistas. Os relatos orais foram transformados
em linguagem escrita por meio do processo de transcrição, seguindo as fases de transcrição literal,
textualização, transcriação e conferência. Para compreensão dos significados, foram adotados os
tons vitais com aproximação entre conceitos expressos pelos colaboradores e aqueles apresentados
na revisão de literatura. As narrativas dos profissionais de saúde apontam para uma atuação
diferenciada no Conselho Municipal de Saúde: alguns participam ativamente, outros assimilam a
política municipal sem entrar em confronto com o gestor. A concepção de que através dos Conselhos
de Saúde seria instituído um espaço para democratização da saúde e o exercício do controle social
não constitui a realidade dos conselheiros no contexto estudado. Para que os Conselhos de Saúde se
transformem, é necessário que os conselheiros tenham acesso à informação e capacitação.

Nº de Classificação: 2501
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RIBEIRO, Gerson da Silva. Perfil do enfermeiro da Rede Básica de Saúde do município de João
Pessoa-PB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 85
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Iracema Tabosa da
RESUMO: Este estudo realizado tem como objetivo traçar o perfil dos enfermeiros que atuam na rede
básica de saúde (SUS) e discuti-lo à luz da política de recursos humanos do Sistema Único de Saúde
- SUS. Configurou-se como estudo descritivo, de natureza exploratória, desenvolvido mediante
abordagem quantitativa, nos Distritos Sanitários do município de João Pessoa. A amostra foi formada
por 41 enfermeiras, com atuação nos serviços de 12 Unidades Básicas de Saúde – SUS. Para a
coleta de dados, foi elaborado e validado um instrumento com questões relacionadas com o aspecto
pessoal, de saúde, social, econômico, acadêmico e profissional. Os dados coletados foram
processados através do pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) e utilizada
a estatística descritiva para se efetuar a análise dos dados. Os resultados mostraram que quanto aos
dados pessoais e familiares, destacaram-se entre outros aspectos, que a maioria das enfermeiras
está na faixa etária entre 33 e 39 anos de idade, são paraibanas, casadas, católicas, com renda
familiar entre R$ 1.160,00 e R$ 1.870,00, pagam aluguel ou financiamento habitacional, possuem até
quatro filhos que estudam em escola privada, queixam-se de alteração da visão, Tensão Pré
Menstrual (TPM), enxaqueca; possuem plano de saúde, freqüentam cinema e restaurante. Em
relação aos dados acadêmicos e profissionais, a maioria delas cursaram a Graduação em
Enfermagem, na UFPb, entre os anos de 1983 a 1991, com especialização em alguma área de
conhecimento, freqüentam eventos sobre enfermagem, mas não apresentam, nem publicam seus
trabalhos; atuam na Rede Básica de Saúde, há quatro anos, no Programa Nacional de Imunização,
no Programa Nacional de Controle à Tuberculose, no Programa Nacional de Controle à Hipertensão
Arterial e Pré-natal, entre outros. Na função de enfermeira, referem-se à satisfação em seu trabalho,
apesar de encontrarem dificuldades no desenvolvimento de suas atividades; são concursadas,
estatutárias, com salário entre R$ 327,00 e R$ 474,00. O pioneirismo do presente estudo, é devido à
escassez de literatura especializada no referido assunto.

Nº de Classificação: 2502
MOREIRA, Maria Eliane de Araújo. Estressores em mães de recém-nascidos de alto risco:
sistematização da assistência de enfermagem. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2001. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: A sistematização da assistência de enfermagem representa um avanço para a profissão,
por respaldar o cuidado de enfermagem direcionado ao ser humano, norteado por princípios
científicos, visando proporcionar uma assistência individualizada, atendendo às reais necessidades
do paciente. Este estudo teve como fio condutor, os seguintes objetivos: sistematizar e avaliar a
assistência de enfermagem à mãe de recém-nascido (RN) de alto risco em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal – UTIN, fundamentada no Modelo dos Sistemas de Neuman. Trata-se de uma
pesquisa convergente-assistencial de natureza qualitativa, realizada no período de julho a outubro de
2000, numa maternidade pública municipal, Instituto Cândida Vargas, na cidade de João Pessoa - Pb.
Participaram da investigação seis puérperas, mães de recém-nascidos de alto risco, que se
encontravam internados na UTIN da instituição selecionada para o estudo. No desenvolvimento da
pesquisa, foram utilizadas as técnicas de entrevista formal e informal, a observação e o diário de
campo. Para viabilizar a estruturação do processo assistencial de enfermagem, foi utilizado, como
instrumento na coleta de dados um roteiro construído a partir do Modelo dos Sistemas de Neuman,
na busca de identificar estressores presentes nas participantes do estudo. Os resultados desta
investigação demonstraram que as puérperas envolvidas no estudo, apresentaram estressores
interpessoais, intrapessoais e extrapessoais. As intervenções de enfermagem propostas foram
pautadas nos modos de prevenção secundária e terciária, de acordo o grau de estressor apresentado
pelas participantes da pesquisa, com vistas à minimização das reações apresentadas e manutenção
do bem-estar das puérperas envolvidas no estudo. A concretização desta investigação revelou a
relevância da sistematização de enfermagem para as mães de RN de alto risco pautada no Modelo
dos Sistemas de Neuman. Esta dissertação possibilita um novo olhar, no campo da assistência,
ensino e pesquisa em enfermagem, ao binômio mãe-filho na UTIN.
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Nº de Classificação: 2503
RODRIGUES, Francileide de Araújo. Cabelo branco não incomoda: história de vida de mulheres
residentes em uma instituição de idosos. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2001. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAVALCANTI, Maria do Socorro Loureiro
RESUMO: Este estudo, do tipo descritivo, com abordagem qualitativa, foi baseado na história oral de
vida, enquanto método. Teve como objetivo registrar a trajetória de mulheres idosas, de forma a
recompor aspectos de sua vida individual. Constituíram a colônia, 26 mulheres. A rede foi formada
por 10, com idade entre 64 e 92 anos, residentes em uma instituição do município de João Pessoa–
PB. Procurei seguir os passos da transformação do texto oral em linguagem escrita, pelas fases de
transcrição, textualização e transcrição da narrativa, após as entrevistas. Durante a análise dos
dados, foi realizado um ajustamento ao tema, entre conceitos expressos pelas colaboradoras, e a
literatura. "Cabelo Branco não Incomoda", foi o núcleo comum a todas, durante todos os momentos
partilhados. Através desta expressão, deduzi que o aparecimento dos cabelos brancos por si só não
era motivo de preocupação, visto que não afetava sua vida cotidiana. Ainda foi destacada a
religiosidade, considerada de grande importância na vida dessas mulheres idosas. O isolamento
social e o desejo de morar com a família também foram expressos.

Nº de Classificação: 2504
ARAÚJO, Ladjane do Carmo de Albuquerque. Tendências pedagógicas no ensino médio de
enfermagem: representações sociais. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.Centro de
Ciências da Saúde, 2001. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: Refletir a educação em enfermagem, de nível médio, a partir das tendências pedagógicas
utilizadas na prática discente, remete às dificuldades de natureza social e cultural inseridas nesta
formação e constitui um desafio frente à escassez de estudos que articulem estes aspectos, no
âmbito da educação em enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo, numa abordagem qualitativa,
com os objetivos de apreender as representações sociais elaboradas por alunos do curso auxiliar de
enfermagem, sobre as tendências pedagógicas utilizadas na formação profissional e analisar as
representações acerca das tendências pedagógicas. O estudo foi desenvolvido com quinze
estudantes do curso auxiliar de enfermagem na cidade do Recife-PE. Para a coleta de dados, foi
utilizado entrevistas semi-estruturadas em profundidade e teste de associação livre de palavras. Os
dados coletados foram submetidos à técnica de análise de conteúdo, segundo Bardin, dos quais
emergiram categorias empíricas. A apreciação dos resultados obtidos centrou-se nas referidas
categorias e subcategorias, com reflexões sobre as tendências pedagógicas, onde se observou a
predominância daquelas de abordagem liberal, havendo pistas que apontaram as concepções
progressistas. Recomenda-se a necessidade de repensar a prática pedagógica, de modo a avaliar as
dimensões dos conteúdos apreendidos e sobre o papel docente na qualidade da formação do auxiliar
de enfermagem.

Nº de Classificação: 2505
SILVA, Silvana Rodrigues da. Compartilhamento do cuidado de enfermagem com a mãe:
implicações para a preservação da qualidade. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: O trabalho refere-se ao papel da mãe, no ambiente hospitalar, a partir da observação de
que os profissionais de enfermagem compartilham, com esta, os cuidados dispensados às crianças.
Busca-se, compreender a forma como se processa este compartilhamento enfatizando sua influência
na qualidade do cuidado. É um estudo do tipo exploratório-descritivo. Foi realizado em dois hospitais
de Campina Grande, no estado da Paraíba, sendo um da rede pública e outro da rede privada. Para a
coleta de dados, foi utilizada a técnica de observação participante, registrada em diário de campo,
com auxílio do gravador. Utilizou-se dois roteiros de observação; o primeiro, direcionado à
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observação das atividades dos profissionais de enfermagem e o segundo direcionado aos cuidados
realizados pelas mães. Participaram da pesquisa, 46 pessoas selecionadas aleatoriamente. Para a
análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin e a técnica categorial. Foram
identificadas as seguintes categorias e subcategorias respectivamente: 1) Planejamento de pessoal
incompatível com a qualidade do cuidado, 1.1- Sobrecarga de atividades do pessoal de enfermagem;
1.2- Recursos humanos insuficientes quantitativamente e 1.3- Distanciamento entre a teoria e a
prática de enfermagem; 2) Relacionamento interpessoal influenciando na qualidade do cuidado, 2.1A comunicação influenciando na qualidade do cuidado; 2.2- Conflito de papéis entre profissionais de
enfermagem e as mães e 2.3- Burocratização interferindo no cuidado humanizado; 3)
Compartilhamento inadequado dos cuidados com a mãe, 3.1- Fator psicológico da mãe e sua
influência no compartilhamento dos cuidados; 3.2- Acomodações e sua influência na disposição das
mães em compartilhar os cuidados e 3.3- Aceitabilidade do compartilhamento dos cuidados pela mãe;
4) Ambiente pediátrico e sua influência na qualidade do cuidado, 4.1- Visão do profissional de
enfermagem sobre o cuidado e 4.2- Influência do modelo biomédico na relação do profissional de
enfermagem com a mãe. Percebe-se que a supervisão rígida guarda incoerência com os
pressupostos da qualidade do cuidado; existe uma forma tendenciosa dos profissionais de
enfermagem para a simplificação dos cuidados sem uma padronização que vise a qualidade e
distante da teoria ensinada nas instituições educacionais.

Nº de Classificação: 2506
OLIVEIRA, Taciana Cavalcante de. Conviver de idosos portadores de hipertensão arterial:
avaliação do processo adaptativo (O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: Objetivamos investigar o processo adaptativo de idosos, portadores de hipertensão
arterial, frente ao envelhecimento e à necessidade de aderir a uma terapêutica que compreende,
além do uso de medicamentos, mudanças no estilo de vida. Pesquisa do tipo descritiva, desenvolvida
em Fortaleza-CE, junto a onze idosos, no período de março a junho de 2000. Utilizamos, durante a
entrevista, um roteiro de levantamento de dados, baseado no modelo de Roy, englobando, portanto,
os modos fisiológico, autoconceito, desempenho de papéis e interdependência. Para a realização do
processo de coleta de dados, foram respeitados todos os preceitos éticos, considerados importantes
para o desenvolvimento de pesquisa envolvendo seres humanos. Após a coleta de dados, os
discursos foram transcritos, organizados de acordo com pressupostos da análise estrutural e
analisados à luz do referencial teórico de Roy. A partir dos achados, podemos revelar que os idosos
apresentaram limitações e até mesmo seqüelas decorrentes da hipertensão arterial. Como seria de
esperar, diversas alterações foram observadas no modo fisiológico, destacando-se aquelas inseridas
na função de atividade e repouso. Os idosos, principalmente aqueles que foram vítimas de Acidente
Vascular Cerebral, relacionaram seqüelas, capazes de afetar a locomoção e o desenvolvimento de
algumas tarefas cotidianas. A dor física, trazendo limitações variadas, foi também um fenômeno
muito citado. Desse modo, percebemos que a convivência com uma dor crônica leva a inúmeras
respostas ineficazes, como insônia, perda de apetite, diminuição de atividades, dentre outras. Os
idosos relataram ainda a sensação de perda ou diminuição da sensibilidade táctil, caracterizada por
percepção de "dormência", levando à limitação da mobilidade física. Outras alterações do modo
fisiológico relacionadas foram: perda de memória, desconforto respiratório e cansaço. No que se
refere ao autoconceito, percebemos que ao conviver com a hipertensão, alguns idosos
experenciaram sentimentos de medo, angústia e insegurança, refletindo diretamente no seu
autoconceito. Colocamos, em evidência, que uma parcela significativa dos idosos conseguiu assumir
um papel definido, em relação ao seguimento terapêutico, especialmente, no que se refere às
medidas não farmacológicas. Nas relações de interdependência, boa parte dos idosos citou a
estrutura familiar como pilar de sustentação para um melhor seguimento da terapêutica. As respostas
eficazes dos idosos (mecanismos de enfrentamento) às situações adversas, provenientes do
momento de vida atual, corresponderam à fé em Deus, apoio da família, realização de atividades
ocupacionais e de lazer. Concluímos que, apesar de todas as perdas sentidas e referidas, os idosos
buscam uma melhora no estado de saúde, e desse modo, procuram manter-se física e mentalmente
ocupados. Com isso, observamos que mesmo com certas limitações, procuram desenvolver práticas
afirmativas de vida, em busca de uma maior longevidade. Acreditamos que a realização deste estudo,
contribuiu de forma significativa para um olhar mais reflexivo a respeito da nossa prática profissional,
enriquecendo-a e tornando possível o desvelar de realidades, antes pouco conhecidas.
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Nº de Classificação: 2507
SAVONITTI, Beatriz Helena Ramos de Almeida. Qualidade de vida de idosos institucionalizados.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Este estudo teve por objetivos: 1) Identificar as características sócio-demográficas e
clínicas, as relativas à residência na instituição e ao grau de dependência física de idosos
institucionalizados, 2) Correlacionar estas características com a "qualidade de vida" (QV) desse grupo
de idosos, quanto aos domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde,
vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental, 3) Identificar as características
desse grupo de idosos, que geram detrimento da QV. Foram entrevistados 60 idosos de uma
instituição asilar do município de São Paulo, no período de maio a setembro de 1999. O instrumento
utilizado foi, a versão em português, do Medical Outcomes Study 36-item short-form health survey
(SF-36), um questionário genérico de avaliação de QV relacionado à saúde. Os coeficientes de
confiabilidade (Alpha de Cronbach) variam de 0.6 a 0.9 em sete domínios do instrumento, sendo 0.4
no indicador Aspectos Sociais. A amostra distribuiu-se em proporções iguais de homens e mulheres,
com média de idade de 73.1 anos, predominantemente brancos (73.3%), católicos (90.0%), solteiros
(48.4%), sem filhos (55,0%), com baixo nível sócio-econômico e de escolaridade. O tempo de
residência na instituição foi de 1 a 5 anos para 40.0% dos idosos; 66.6% deles recebiam pelo menos
uma visita mensal. Os idosos apresentaram, em média, 6 afecções crônicas concomitantes, sendo as
mais freqüentes: hipertensão arterial, constipação intestinal crônica, perda não qualificada da visão,
insônia e depressão. Algum grau de dependência física foi identificado em 56.7% dos idosos. Quanto
a influência das variáveis sócio-demográficas sobre os domínios estudados apenas a situação
conjugal apresentou influência estatisticamente significante, sendo esta sobre: Estado Geral da
Saúde (p=0.0394), Vitalidade (p= 0.0400) e Saúde Mental (p= 0.0016). O Grau de dependência dos
idosos foi estatisticamente significante no domínio Capacidade Funcional (p=0.0001). Houve
associação negativa estatisticamente significante entre o número de Afecções e o estado geral de
Saúde (r= - 0.3 e p= 0.0369). A análise de agrupamento (cluster) evidenciou a presença de 2 grupos
distintos quanto ao desempenho os indicadores do SF-36: grupo1 com melhor QV e grupo 2 com pior
QV. Observou-se que apenas a dependência na deambulação e no cuidado corporal foram
estatisticamente significantes na diferenciação dos 2 grupos identificados.

Nº de Classificação: 2508
MUSSI, Fernanda Carneiro. Padecendo a perda da espontaneidade da ação: o desconforto
vivenciado por homens que sofreram infarto agudo do miocárdio. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 242 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KOIZUMI, Maria Sumie
ANGELO, Margareth
RESUMO: Sendo a promoção do conforto uma das metas centrais da enfermagem, e considerando
que conforto e desconforto devem ser entendidos como estados subjetivos, à luz das interações
vivenciadas pelo paciente ao longo de sua trajetória de doença e tratamento – e, portanto, vinculadas
aos fatores objetivos das instituições, da racionalidade e práticas que as fundamentam – este estudo
visou investigar a experiência de conforto na perspectiva do Interacionismo Simbólico, empregando a
metodologia da Teoria Fundamentada nos Dados. As entrevistas com treze homens que sofreram
infarto agudo do miocárdio (IAM), feitas em duas unidades (uma pública e uma privada) de tratamento
localizadas em São Paulo foram analisadas segundo essa metodologia, com o objetivo de
compreender as situações vivenciadas por homens com IAM, por eles definidas como conforto ou
desconforto, e desenvolver um modelo teórico que descrevesse esses significados nessa experiência.
O processo psicossocial básico correspondente é descrito como composto por três fenômenos que
traduzem, essencialmente, uma vivência permeada pelo desconforto: 1) Tendo uma ruptura com a
vida cotidiana, provocada pelo aparecimento de sintomas ou pela irrupção do infarto, os homens se
vêem desprovidos do fluxo de ação espontâneo característico da vida cotidiana, experienciando a
perda do controle da própria existência e demandando socorro médico. Internados para tratamento,
da interação com a norma médica resulta o segundo desconforto marcante da experiência, referido
como a condição de paciente infartado: imobilizados, isolados, impossibilitados de agir e fazer
escolhas, com medo de morrer, deixam a condição de sujeito do cotidiano, 2) Tendo a identidade
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pessoal suspensa. À medida que se recuperam, vêem atenuarem-se as restrições à ação, referindo
como situações de conforto o alívio da dor e as possibilidades de interação intersubjetiva, que os
deslocam da condição de paciente para a de pessoa. Ao deixar o hospital pela primeira vez, tentam
reviver o cotidiano anterior ao infarto, confrontam-se com as próprias limitações e, mais cedo ou mais
tarde, sofrem o retorno da doença e a re-hospitalização. Nessa terceira fase do processo, vão 3)
Reapropriando-se da identidade pessoal carregando as marcas do infarto, reconhecendo não sem
relutância a impossibilidade da ação espontânea de antes, frente aos limites que agora respeitam,
buscando prolongar a vida. A categoria central que expressa o sentido do desconforto nas três fases
da experiência é, pois, "Padecendo a perda da espontaneidade da ação": a doença gera o padecer
que impede o ser espontâneo do cotidiano, substituindo-o pelo ser racional, regulado pelos
imperativos da norma médica e pelos próprios limites, em função da sobrevivência. A reflexão sobre
essa experiência sugere um questionamento do modelo clínico de intervenção, apontando a
possibilidade de a enfermagem atuar na prevenção secundária e propondo questões para aprimorar a
formação do enfermeiro.

Nº de Classificação: 2509
SILVA, Ana Lúcia da. Vida por um fio: a doença que ataca silenciosamente: desvendando as
representações de pessoas portadoras de doença arterial coronária e repensando a assistência de
enfermagem (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 273 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: O estudo objetivou identificar as representações sociais de portadores de doença arterial
coronária em relação ao seu próprio processo saúde-doença. Objetivou ainda analisar a contribuição
dessas representações como subsídios para repensar o processo de assistência de enfermagem à
portadores de doença arterial coronária. Para tanto foram realizadas onze entrevistas individuais em
profundidade, não diretivas, utilizando-se técnica da associação livre. O caminho metodológico
fundamentou-se na Teoria das Representações Sociais buscando as interfaces com a Psicanálise. A
análise de conteúdo foi o referencial adotado na análise dos dados, identificando-se as
representações sociais e os eixos temáticos emergentes com seus respectivos núcleos centrais. Os
resultados evidenciaram que os sujeitos vivem momentos de sofrimento ao tomarem ciência sobre a
doença. A transição da vivência de uma vida normal, sem doença, para uma vida anormal, com
doença , vivida como um processo súbito, provoca choque e trauma gerando alto nível de ansiedade
nos sujeitos. A DAC foi representada como uma doença silenciosa, que 'pega pela perna da maioria'.
A cirurgia envolve um processo complexo denominado pelos sujeitos de 'aquela coisarada'. Conflitos
de diferentes naturezas permeiam a superação da doença e o enfrentamento da cirurgia. O coração é
tido como o 'centro da vida', o 'tudo', havendo analogias do pós-cirurgia como uma vida artificial. Estar
por um fio significou a simbologia do risco de vida por ser portador da DAC. A unidade familiar foi
considerada importantíssima no processo saúde-doença. Os sujeitos explicitaram e indicaram a
necessidade da presença ativa da família durante a hospitalização. O estilo de vida vinculado aos
fatores de risco para DAC são questionados e a tendência foi adotar parâmetros de qualidade de vida
próprios. O médico e a enfermeira são porta-vozes da burocracia, a partir do momento em que o
sujeito não tem voz ativa sobre os rumos do seu processo de vida na DAC. Os dados nos remetem à
necessidade de repensar a assistência de enfermagem hospitalar ou não hospitalar, flexibilizando o
planejamento dessa assistência. Evidenciou-se também o distanciamento entre um modelo holístico
humanístico e um modelo holístico cartesiano.

Nº de Classificação: 2510
STRELEC, Maria Aparecida A. Moura. Influência do conhecimento sobre a doença e atitude
frente à tomada dos remédios no controle da hipertensão arterial (A). São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria G.
RESUMO: A hipertensão arterial é uma doença com elevada prevalência e complicações
cardiovasculares - quando não tratada adequadamente - e altos índices de controle inadequado da
pressão arterial. Objetivos: Relacionar o controle da pressão arterial com o Teste de Morisky e Green,
conhecimento sobre a doença, atitude frente à tomada dos remédios, comparecimento às consultas e
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juízo subjetivo do médico. População e Método: Foram estudados 130 pacientes hipertensos (73%
mulheres, 60 ±11 anos, 58% casados, 70% brancos, 45% aposentados, 45% com o 1º grau
incompleto, 64% com renda familiar entre 1 e 3 salário mínimo, índice de massa corporal 30±7
Kg/m2, 11±9,5 anos de conhecimento da doença e 8±7 anos de tratamento). Resultados Apenas 35%
dos hipertensos apresentavam pressão arterial controlada. Os pacientes controlados apresentaram
mais tempo de tratamento (p<0,05, 10±7 vs 7±6,5 anos) e com predomínio de aposentados. O Teste
de Morisky-Green não se relacionou com controle da pressão arterial (sensibilidade 39%,
especificidade 70%). Na avaliação da atitude frente à tomada dos remédios os pacientes controlados
apresentaram nota significativamente mais elevada do que a dos não controlados (8,0±1,9 vs 7,0±2,0,
p<0,05). Os hipertensos apresentaram altos níveis de conhecimento em relação à doença e
tratamento, porém não houve relação com controle da pressão arterial. A maioria (70%) compareceu
entre 3 a 4 consultas médicas o que não influenciou no controle da pressão arterial. Os médicos
atribuíram notas significativamente mais elevadas para a adesão ao tratamento aos pacientes
controlados (6,0±0,8 vs 5,0±1,2, p<0,05). Conclusão: O conhecimento, Teste de Morisky-Green e
comparecimento às consultas não influenciaram no controle da pressão arterial.

Nº de Classificação: 2511
RODRIGUES, Edna. Reutilização de campos duplos de tecido de algodão padronizado pela
ABNT utilizados para embalagem de artigos médico-hospitalares na esterilização por calor
úmido. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 130 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: A segurança na esterilização dos artigos médico-hospitalares tem sido considerada como
a medida isolada de maior impacto no controle das infecções hospitalares. O vapor sob pressão tem
sido o agente esterilizante mais comumente usado nos estabelecimentos de saúde para os artigos
termorresistentes. A finalidade de embalar os artigos médico-hospitalares é a de manter a esterilidade
do produto com respeito a seu uso desejado, salvaguardando-o das condições de transporte e
armazenamento. O atributo que se exige de um sistema de embalagem é a eficácia da barreira
microbiana, a qual impede sob condições específicas a migração de microrganismos do meio
ambiente para o interior da embalagem. Nos hospitais brasileiros, campos duplos de tecido de
algodão são utilizados em larga escala para acondicionar materiais para esterilização a vapor sob
pressão, porém pouco se conhece sobre seu desempenho como barreira microbiana. Este estudo
teve por objetivo fundamental verificar a eficácia do tecido T1, de ligamento sarja 2x1, padronizado
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para confecção dos campos duplos de
algodão para embalagem de artigos médico hospitalares, como barreira microbiana eficaz, após
múltiplos reprocessamentos. Teve, também, como objetivo verificar as alterações das características
físicas do tecido quanto à gramatura, estouro, tração e alongamento na direção do urdume e da
trama, relacionando essas à eficácia da barreira microbiana, com as alterações das características
físicas decorrentes dos reprocessamentos. Utilizou-se para comprovação da barreira microbiana
metodologia oficial alemã da Deutsches Institut for Normüng (DIN), método aplicado para testar
materiais porosos. O microrganismo utilizado neste estudo foi o Staphylococcus aureus ATCC
25.923. As características físicas do tecido foram analisadas pelas metodologias relatadas: gramatura
pela NBR 70.006/88, estouro pela DIN 53.861/78 e resistência a tração e alongamento pela ASTM-D
5.034/75. Os resultados microbiológicos, considerados básicos para determinar o número máximo de
reprocessamentos do tecido T1 dos campos duplos de algodão padronizado pela ABNT garantindo
barreira microbiana eficaz, indicaram o número limite de 65. Relacionando a ineficácia da barreira
microbiana dos tecidos de algodão com as alterações das características físicas dos mesmos, a
diminuição da gramatura com base no reprocessamento 65 mostrou-se como elemento que sustenta
teoricamente a quebra da barreira microbiana. As alterações observadas nas outras características
físicas de estouro, tração e alongamento na direção do urdume e da trama não subsidiaram a
possível justificativa de quebra da barreira microbiana, apesar da diminuição dos valores médios
dessed elementos. Esta diminuição ocorreu em outros momentos da reprocessamento, sem que
houvesse o comprometimento da eficácia da barreira microbiana.

Nº de Classificação: 2512
SOUZA, Sarah Nancy Deggau Hegeto de. Egresso do curso de graduação em enfermagem da
Universidade Estadual de Londrina: perfil socioeconômico-demográfico, inserção no mercado de
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trabalho, atuação profissional e contribuição do curso (O). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem. Mestrado Interinstitucional USP/UEL/UEM, 2000. 243 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria K.
RESUMO: Este estudo teve como objetivos: 1-) caracterizar o perfil socioeconômico-demográfico e a
formação profissional do egresso do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual
de Londrina - PR; 2-) analisar sua inserção no mercado de trabalho e atuação profissional, e 3-)
determinar a contribuição do curso para essa atuação, segundo sua perspectiva. Enviou-se um
questionário pelo correio a 88 egressos que concluíram o curso em 1996 e 1997, dos quais 55
(62,5%) devolveram, sendo esta a amostra do estudo. A análise dos resultados permitiu constatar
que: a) a maior parte dos egressos era do sexo feminino (90,9%); entre 24 e 26 anos (65,5%);
solteiros (54,5%), sem filhos (69,1%); a remuneração mensal predominante foi inferior a dez salários
mínimos (58,2%); 69,1% deles possuíam apenas um emprego e residiam, em sua maioria, no Estado
do Paraná (72,7%). Em relação a cursos de pós-graduação stricto sensu, apenas um egresso estava
cursando mestrado, e, quanto a pós-graduação lato sensu, 54,4% dos egressos realizaram cursos de
especialização e 74,5%, cursos de atualização e difusão; 70,9% participaram de eventos científicos;
b) a inserção no mercado de trabalho ocorreu predominantemente na área hospitalar (72,2%),
seguida da Saúde Pública (14,8%). Em relação à atuação profissional, 65,5% referiram predominar as
atividades assistenciais. Da população do estudo, 54,5% não eram associados a nenhuma entidade
de classe. Em sua atuação, 78,2% citaram utilizar o Processo de Enfermagem; 98,2% utilizam
pesquisa bibliográfica para sanar déficits de conhecimento; 47,3% realizaram pesquisas, porém
apenas 35,1% dessas pesquisas foram divulgadas; 48,2% referiram ter observado "muitas" situações
que necessitavam de mudanças, entretanto 42,6% conseguiram realizar "algumas" mudanças; 72,2%
desenvolvem atividades em equipe multiprofissional e 50,0% não realizam atividades com a
comunidade ou realizam "muito poucas" (37,0%); c) quanto à contribuição do curso para a atuação
profissional, os egressos atribuíram "grande" contribuição ao desenvolvimento de 10 das 13 das
competências listadas. As maiores contribuições referidas foram para as competências de atuar
utilizando Processo de Enfermagem (60%); atuar respeitando princípios éticos e legais da profissão
(56,4%) e atuar na assistência de Enfermagem (54,5%). As menores contribuições foram atribuídas
às competências de atuar no ensino da Enfermagem (36,4% para "média" contribuição); realizar
pesquisa científica, ("média" e "pouca" contribuição, ambas com 32,7%), e participar de entidades de
classe (45,5% para "pouca" contribuição). Houve correlação estatisticamente significativa entre
contribuição do curso e formação/atuação apenas na atuação no ensino da Enfermagem (p=0,001),
participação em entidades de classe (p=0,02) e realização de curso de pós-graduação (p=0,036),
onde os que mais realizaram essas atividades foram os que atribuíram maior contribuição ao curso.
Concluiu-se, que, na opinião dos egressos, o curso teve grande contribuição para o desenvolvimento
de diversas competências necessárias à prática profissional. O estudo apresentou, ainda, importantes
subsídios para mudanças que se fizerem necessárias no currículo da UEL.

Nº de Classificação: 2513
GALLANI, Maria Cecília Bueno Jayme. Exercício físico e o paciente infartado: determinantes
comportamentais (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 212 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: Este trabalho, realizado junto a pacientes com antecedente de infarto do miocárdio,
atendidos no Ambulatório de Cardiologia do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de
Campinas, teve como objetivos: verificar as crenças comportamentais e normativas com relação ao
comportamento de caminhar (B) no mínimo 30 minutos, três vezes por semana; identificar a relação
dos componentes de Atitude (AT) e Normativo (NS) com a intenção de caminhar (BI), durante um
período de dois meses após a entrevista; verificar a relação entre as variáveis: intenção (BI), atitude direta (ATd) e indireta (Af; CCxAC), Norma Subjetiva indireta (CNxMA) e Norma Subjetiva global
(NSg); verificar se variáveis sociiodemográficas e clínicas determinam diferenças na BI e nas crenças
atitudinais e normativas; e, testar a capacidade de predição da Teoria da Ação Racional (TRA)
aplicada à intenção de realizar o comportamento de caminhada. Foram identificadas 15 crenças
comportamentais relacionadas a: possíveis benefícios do comportamento à saúde geral e
cardiovascular, disposição do sujeito para realizar a caminhada, afetividade relacionada ao
comportamento e possíveis desvantagens da atividade física. Nove referentes sociais, que formaram
as crenças normativas foram identificados: médico, pessoas com o mesmo problema cardíaco,
pessoas que também caminham, vizinhos, cônjuge, filhos, família e mídia. Foram constatadas
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correlação de moderada magnitude entre o componente AT e BI (r=0,38, p 0,01) e correlação não
significativa entre o componente NS e BI (r=0,19, p=0,07). Dentre as variáveis que compuseram cada
constructum da TRA e BI foram observadas as seguintes correlações: de pequena magnitude entre
medida direta de atitude (ATd) e BI (r=0,22, p 0,05), de moderada magnitude entre Afeto (Af) e BI (r=
0,35, 0,01) e entre medida indireta de atitude (CCxAC) e BI (r=0,36, p0,01), de pequena magnitude
entre a medida da Norma Subjetiva global (NSg) e BI (r=0,23, p 0,05), ausência de correlação entre
medida indireta da Norma Subjetiva (CNxMA) e BI. Entre os itens que compuseram cada
constructum, foram verificadas as seguintes correlações: de grande magnitude entre Af-ATd (r=0,55,
p 0,01) e entre Af-CCxAC (r=0,55, p0,01), de moderada magnitude entre ATd-CCxAC (r=0,39, p0,01)
e entre NSg - CNxMA (r=0,34, p 0,01). Entre as variáveis que constituíram os componentes AT e NS,
foram observadas somente as seguintes correlações: de pequena magnitude entre NSg - Af, (r= 0,22,
p0,05), CNxMA-Af (r=0,21, p0,05 e CNxMA-CCxAC (r=0,21, p0,05). Constatou-se que as variáveis
tempo decorrido desde o último infarto e tipo de tratamento instituído foram as únicas associadas ao
B e à BI. Verificou-se que o nível mais elevado de escolaridade e a comportamento atual de
caminhada foram associados a crenças comportamentais mais positivas. O sexo masculino, maior
nível de escolaridade, co-habitação apenas com o cônjuge ou com os filhos, maior renda mensal e a
presença do fator de risco tabagismo foram associados a crenças normativas mais positivas. A
aplicação do modelo de equação estrutural mostrou que para o B estudado, nessa população, a TRA
é viável, tem um bom ajuste, tendo os componentes AT e NS um peso na formação da BI de 0,2322 e
0,2027 respectivamente. Apesar do bom ajuste do modelo, as variáveis AT e NS explicaram apenas
9,14% da variação de BI. Assim, embora não seja recomendada a utilização do modelo para a
previsão da BI, os dados obtidos são de valiosa ajuda para a compreensão da formação da BI de
caminhada.

Nº de Classificação: 2514
MACHADO, Valéria Bertonha. Manifestação do poder segundo a percepção de enfermeiros que
atuam em uma instituição hospitalar pública (A). São Paulo. Universidade de São Paulo.Escola de
Enfermagem, 2000. 206 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: Para compreender como o poder, enquanto fenômeno que envolve as relações de
trabalho é experienciado e percebido pelos enfermeiros que atuam em uma instituição hospitalar
pública e de ensino, foi realizado este estudo qualitativo no referencial fenomenológico, segundo a
modalidade da "estrutura do fenômeno situado". A região de inquérito, constituiu a vivência dos
enfermeiros que atuam em um hospital público de ensino pertencente a uma Universidade. Os
sujeitos participantes do estudo, foram nove enfermeiros que vivenciam, no seu cotidiano de trabalho
as relações de poder. A obtenção dos depoimentos foi norteada pela questão "Como você percebe as
manifestações de poder no seu dia a dia de trabalho?". Através da análise ideográfica dos 9
depoimentos foram resgatados os seguintes temas: "As manifestações de poder com a equipe de
Enfermagem"; "As manifestações de poder no contexto organizacional"; "As manifestações de poder
com os pacientes"; "As manifestações de poder com a equipe Médica". A análise nomotética
possibilitou a compreensão da estrutura geral do fenômeno, pelas proposições que emergiram da
análise das convergências, divergências e idiossincrasias das unidades de significado interpretadas.
Essas proposições desvelaram que a estrutura hierárquica da instituição pública bem como o
conhecimento desempenham papel importante nas relações de poder com a equipe de Enfermagem.
Alguns enfermeiros consideram que o comando, a cobrança e o controle são instrumentos adotados
pelo enfermeiro para exercer poder na relação com a sua equipe. Outros consideram que a melhor
maneira para o exercício do poder é fazê-lo de forma participativa. Outros ainda consideram que o
autoritarismo, os relatórios de atividades e a avaliação de desempenho quando utilizados por
profissionais despreparados, são uma forma negativa de exercício do poder. Ao Departamento de
Enfermagem é atribuído poder junto ao contexto organizacional pela seriedade e qualidade do
trabalho realizado. Nas relações de poder pessoal de Enfermagem/pacientes é atribuído, à equipe de
Enfermagem, maior poder. Quanto às relações de poder com a equipe Médica, alguns enfermeiros
atribuem, à figura do médico, maior poder e outro considera que as relações entre equipe Médica e
de Enfermagem ocorrem de forma igualitária.

Nº de Classificação: 2515
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GONÇALVES, Roselane. Transformar-se enquanto mulher: um estudo de caso sobre a vivência do
período pós-parto. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo é o resultado da minha preocupação enquanto enfermeira obstétrica, mulher e
mãe com a vivência do período pós-parto, e objetivou compreender as alterações percebidas pelas
mulheres que freqüentavam o serviço de pré-natal de uma Unidade Básica de Saúde do município de
Mogi das Cruzes, com o intuito de visualizar as possibilidades de intervenção profissional para o
atendimento das necessidades evidenciadas pela mulher neste período. Optei por realizar uma
pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, usando o referencial metodológico de
LUDKE & ANDRÉ. Os dados foram coletados durante entrevistas domiciliares, realizadas entre a 4ª e
6ª semanas do pós-parto, e foram analisados e discutidos à luz dos estudos divulgados na literatura,
em especial dos que abordavam o processo de tornar-se mãe e da relação desta com o bebê, dela
consigo mesma e sua relação com as outras pessoas. As experiências vivenciadas pelas mulheres
que participaram deste estudo foram: dá conta do nascimento do bebê; assume a responsabilidade
pelo bebê; busca dar conta das suas obrigações; sente-se vulnerável; chega no limite da sua
capacidade; extravasa os sentimentos e percebe-se como mãe. O percorrer desta trajetória, que não
é linear e pode ou não se repetir para outras experiências da maternidade, implica em transcender de
uma condição (ser mulher) à outra (ser mãe) num processo de crescimento e amadurecimento e que,
para tanto, exige um olhar diferenciado do profissional da saúde que é quem pode estar ao lado da
mulher e da sua família na vivência do período pós-parto.

Nº de Classificação: 2516
MADUREIRA, Nilsa Cecilia Mammana. Saber-fazer do cuidador familiar da pessoa com
deficiência física: um estudo no pré e trans-reabilitação. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2000. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo sobre o saber-fazer do cuidador familiar da pessoa com
deficiência física no pré e trans-reabilitação, que teve por objetivos caracterizar o cuidador familiar
principal, o cuidar desenvolvido anterior ao programa de reabilitação e, o cuidar após três meses de
orientação e/ou treinamento fornecidos pelos profissionais de saúde em reabilitação para a
continuidade do cuidado domiciliário. A amostra constituiu-se de dez cuidadores familiares principais,
no qual verificou-se o predomínio de mulheres mães como cuidadoras. Os cuidados realizados estão
diretamente relacionados às incapacidades apresentadas segundo a Escala MIF. Quanto menor a
pontuação da pessoa com deficiência na Escala MIF, maior é sua dependência do cuidador.
As orientações e treinamentos fornecidos ao cuidador e ao portador de deficiência durante o
programa de reabilitação, estão relacionados a autonomia de decisão da pessoa portadora de
deficiência e qualidade de vida do cuidador familiar principal.

Nº de Classificação: 2517
VILLELA, Débora Vitória Alexandrina Lisboa. Grupo operativo como estratégia para a assistência
de enfermagem: mulheres em depressão (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia
RESUMO: A partir de nossa observação durante as experiências de ensino, e no entendimento de
que mulheres deprimidas expressam conflitos decorrentes de vivência depressiva e de seu cotidiano
e por isso necessitam de atenção optamos por eleger estas mulheres como objeto neste estudo. Este
teve como finalidade oferecer um espaço para a expressão vivencial de mulheres em depressão.
Espaço operacionalizado por meio da técnica de grupo operativo, no qual os elementos do estudo,
centrados na tarefa, trocaram experiências e avaliaram sua participação nos grupos. Para
compreender o vivencial dessas mulheres optou-se pela pesquisa qualitativa, utilizando-se como
método a pesquisa ação, em que o pesquisador e o sujeito interagem durante a pesquisa. A
problemática do estudo envolveu a hipótese de que se as mulheres com diagnósticos de depressão
tivessem um espaço para discutir seus problemas e expressar seus sentimentos, não haveria uma
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melhora em seu quadro. Os sentimentos foram reportados por seis mulheres depressivas que
participaram de oito reuniões do grupo operativo. Os grupos tiveram temas disparadores elaborados
com base nos relatos dos sujeitos em reunião de discussão grupal: 1- "concepção do processo saúde
– doença mental"; 2- "rede familiar e social"; 3- "Repercussões físicas e psíquicas da doença"; 4"atividades de vida diária"; 5- "Agravantes da doença"; 6- "Resistência ao tratamento"; 7- "Percepção
de Melhora"; 8- "Necessidade de Escuta". Para a análise da discussão grupal empregou-se a análise
temática das falas dos sujeitos. Os grupos operativos foram analisados nas formas de crônicas que
se constituíram na síntese das reuniões grupais. Ao final, as mulheres analisaram a qualidade da
ação interventiva, o grupo operativo nas suas vidas e mostraram que elas encontraram um lugar onde
poderiam verbalizar sentimentos sem serem repreendidas, fortaleceram-se com o mesmo indicando
sua utilização para outras mulheres com problemas semelhantes.

Nº de Classificação: 2518
LEITE, Adriana Moraes. Aconselhamento em amamentação na perspectiva da comunicação
humana. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isília Aparecida
RESUMO: Apesar do valor atribuído ao aleitamento materno e dos inúmeros esforços que visam à
sua promoção e manutenção, nossa realidade ainda está longe do que se espera em relação a essa
prática. A mulher, na última década tem sido apontada como agente da amamentação, portanto, o
foco da discussão nas questões do aleitamento materno, não pode ficar centrado exclusivamente na
criança. Assim, é preciso compreender a maneira como a mulher vivencia a amamentação, para que
as ações voltadas para a promoção, incentivo e apoio a tal prática sejam eficazes. O "Curso de
Aconselhamento em Amamentação" representa uma das importantes iniciativas nesse sentido. Seu
objetivo é desenvolver habilidades no profissional de saúde para apoiar e proteger o aleitamento
materno, ajudando a mulher em suas dificuldades. Observa-se que muitas das "habilidades de
aconselhamento", tratadas nesse curso, referem-se a técnicas de comunicação terapêutica. A
comunicação é a melhor estratégia para que se possa conhecer a demanda da mãe e filho no
processo de aleitamento materno, e traz uma grande contribuição para a compreensão e facilitação
da aplicação das "habilidades" que o "Curso de Aconselhamento em Amamentação" se propõe a
desenvolver nos profissionais. Dessa forma, o objetivo deste estudo é elaborar um suporte teórico
para as "Habilidades de Ouvir e Aprender" e "Habilidades de desenvolver confiança e apoio",
fundamentado a partir de conceitos da comunicação humana. Consideramos que, se o profissional de
saúde tiver ciência dos elementos que envolvem os aspectos humanos da assistência, em especial
os da "relação interpessoal", adotando-os como instrumento fundamental em seu trabalho, possam
estabelecer uma relação com a nutriz, que propicie a compreensão do seu universo, para
possivelmente ajudá-la na solução de situações que ela atribui como problemas em seu processo de
amamentação.

Nº de Classificação: 2519
PAIVA, Sirliane de Souza. Queimaduras: atendimento hospitalar ao paciente adulto na fase inicial da
injúria (software auto-instrucional). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 229 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue
RESUMO: Estimulados pelo desafio de contribuir com a formação, atualização, e capacitação de
profissionais de saúde interessados no cuidado e tratamento de pacientes queimados, optamos,
neste estudo, por desenvolver um software auto-instrucional e interativo, utilizando recursos de
multimídia - hipertexto, som, desenho, animação e vídeo – intitulado: "QUEIMADURAS: atendimento
hospitalar ao paciente adulto na fase inicial da injúria". A partir da teoria moderna da aprendizagem
de GAGNÉ (1980) e da adaptação da proposta de Instrução Auxiliada pelo Computador (CAI) de
PRICE (1991), construímos um software, onde o usuário pode obter informações em relação à
classificação, às manifestações clínicas, às complicações, ao atendimento e à indicação para
internação em Unidade de Tratamento de Queimados (CTQ). Ressaltamos que essas informações
foram fundamentadas na literatura nacional e internacional e que são restritas à fase inicial das
queimaduras, ou seja, às primeiras 72 horas pós-trauma. Este programa é composto de telas de
textos, imagens estáticas e dinâmicas e foi desenvolvido com a utilização do software de autoria
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Flasch ®, tendo sido sucessivamente avaliado e reavaliado por profissionais de informática e
especialistas em queimaduras. Após todo o processo de avaliação, o software foi considerado
satisfatório e excelente, constituindo-se mais uma fonte para aqueles que buscam informação sobre
pacientes queimados.

Nº de Classificação: 2520
MARTINS, Eleine Aparecida Penha. Avaliação de três técnicas de limpeza do sítio cirúrgico
infectado utilizando soro fisiológico para remoção de microrganismos. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: Percebemos que na literatura estrangeira existem muitas pesquisas referentes à limpeza
de feridas mas que, no Brasil, este tipo de estudo não é muito comum. Há uma tendência em se
desenvolver pesquisas sobre os diferentes tipos de coberturas que devem ser utilizados nas lesões,
porém não se tem atribuído a mesma importância à técnica de limpeza. Com a divulgação dos
estudos internacionais, atualmente percebe-se uma orientação no sentido de se adotar a técnica de
limpeza de feridas por meio da irrigação sob pressão utilizando-se agulha 19 Gauges (G) e seringa
de 35 ml que proporciona uma pressão conhecida de 4 a 8 "psi", considerados valores ideais para
limpeza. No Brasil, entretanto, não há padronização deste material (seringa de 35 ml e agulha 19G),
sendo necessário fazer adaptações.Esta pesquisa foi elaborada com o objetivo de comparar a
redução de microrganismos nas feridas infectadas submetidas à limpeza com soro fisiológico por
meio da execução de três técnicas diferentes: por remoção mecânica tradicional, por técnica de
irrigação com agulha 25x8 (21 G) e seringa de 20 ml e por técnica de irrigação com agulha 40x12
(18G) e seringa de 20 ml. Foram estudados 3 grupos de feridas infectadas de pacientes internados
no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná (HURNP), divididos de acordo com a técnica
de limpeza que seria realizada na lesão. Vale ressaltar que a primeira técnica a ser aplicada foi
estabelecida por sorteio e as seguintes foram intercaladas. Foram colhidas culturas primeiramente do
grupo I (remoção mecânica) e grupo II (seringa de 20 ml e agulha 40x12), e em uma segunda etapa,
do grupo III (seringa de 20 ml e agulha 25x8). As culturas eram realizadas por "swab" tanto antes
como após a limpeza com soro fisiológico e aplicação de uma das técnicas acima mencionadas. Todo
material colhido foi encaminhado ao laboratório de microbiologia do HURNP, onde foi desenvolvida
uma técnica de análise microbiológica quantitativa pelo método de "swab", para possibilitar a
comparação do número de bactérias tanto antes como após o procedimento de limpeza. O trabalho
teve, também, a colaboração de um docente do Departamento de Física da Universidade Estadual de
Londrina para a realização de experimentos que elucidassem o valor da pressão que o conjunto
seringa e agulha proporcionava aos jatos de soro fisiológicos para irrigação da ferida. Os resultados
foram surpreendentes pois os experimentos comprovaram que com a seringa de 20 ml e agulha 18G
conseguimos uma pressão de 9,5 "psi" e com agulha de 21G uma pressão de 13,5 "psi". Embora as
pressões estejam dentro de faixa de valores considerados adequados pela literatura (4-15 "psi"), não
houve redução bacteriana considerada estatisticamente significativa, porém percebeu-se uma maior
freqüência da redução bacteriana ao se utilizar agulha 21G e seringa de 20 ml.

Nº de Classificação: 2521
MACHADO, Regina Célia Bueno Rezende. Validação do índice de qualidade de vida de Ferrans e
Powers para a população geral do município de Londrina. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2000. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Trata-se de um estudo que teve por objetivo a validação do Índice de Qualidade de Vida
(IQV) de Ferrans e Powers para uma população geral do Município de Londrina. O IQV é um
instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida, composto por duas partes distintas, com 34
itens cada uma, correspondentes a quatro domínios: 1. Saúde/Funcionamento (14 itens), 2.
Socioeconômico (9 itens), 3. Psicológico/Espiritual (7 itens) e 4. Família (4 itens). A primeira parte
avalia o grau de satisfação quanto aos itens do instrumento, e a segunda, mede o grau de
importância atribuída a eles. O instrumento foi administrado por meio de auto-aplicação(93%),
aplicação assistida (4,7%) e por entrevista (2,3%), a uma amostra de 300 pessoas da população geral
de Londrina. O tempo médio para administração do instrumento foi de 16,5 minutos (DP=8,5). A
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avaliação de sua confiabilidade foi realizada pela análise da consistência interna dos itens, através do
coeficiente Alfa de Cronbach, aplicado a cada dimensão do IQV e à escala completa (IQV Total). A
análise obteve um Alfa com índices de consistência interna satisfatórios, com os seguintes valores de
Alfa: 0,82 = IQV Total; 0,76 = Saúde/Funcionamento; 0,67 = Socioeconômico; 0,82 =
Psicológico/Espiritual; 0,54 = Família. Na análise discriminativa, observou-se a diferença
estatisticamente significante dos itens e domínios do instrumento em relação a indivíduos com melhor
e pior qualidade de vida. Em relação à validade de critério, obteve-se uma correlação positiva e
estatisticamente significante ( r= 0,69; p< 0,0001) entre o escore total do IQV e o item 32 –
"Satisfação com sua vida em geral". Os resultados desta pesquisa evidenciaram coeficientes de
confiabilidade satisfatórios bem como validade discriminante de critério do instrumento analisado,
permitindo sua utilização para avaliar a qualidade de vida da população geral do município de
Londrina.

Nº de Classificação: 2522
KRETLY, Vanda. Significado do esporte para o atleta: um estudo com os/as atletas do Centro
Olímpico de Treinamento e Pesquisa. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista
de Medicina, 2000. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de
BRÊTAS, Ana Cristina Passarella
RESUMO: A motivação para a realização deste estudo teve origem na prática diária na prestação do
cuidado de Enfermagem, aos atletas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. O estudo partiu
da constatação de que a Enfermagem voltada para a área esportiva é algo pouco conhecido e
ausente no curso de Graduação em Enfermagem. Teve como objetivo conhecer o significado do
Esporte para o atleta vinculado à Instituição, por meio da abordagem qualitativa. Foi realizado um
estudo do processo saúde-doença voltado ao Esporte, despertando o olhar dos profissionais que
atuam na área para essa atividade emergente. Os discursos dos atletas foram analisados através do
método de história oral temática e da técnicas de entrevista semi-estruturada e observação
participante, para melhor compreensão do significado do Esporte para esses atletas. Suas falas foram
agrupadas em categorias, por meio das quais ficou evidenciado que dor e doença são fenômenos
diferentes e não associados. O sucesso apareceu com significado especial tanto para praticantes de
modalidades individuais, que o reconhecem na auto-superaçao, como nas modalidades coletivas,
onde é a vitória que referencia o sucesso. A lesão apareceu como conseqüência do esforço,
admissível enquanto custo para a obtenção de resultados positivos. Em outra categoria, ficou
evidenciado que a vida pessoal, familiar e social tem que se adequar ao ritmo das competições,
ficando o contato afetivo, em segundo plano, mesmo em idade em que normalmente, as pessoas
descobrem os anseios de aproximação com o sexo oposto. Também diferente do indivíduo não-atleta
foi o comportamento diante da própria atividade esportiva pois, enquanto para o não-atleta praticar
esportes é prazer e diversão, para o atleta é sua maior responsabilidade, cujo peso, muitas vezes,
vem em momentos precoces, sem a maturidade necessária para aceitá-lo, absorvê-lo e atendê-lo. O
cenário se completa com a incerteza do sucesso, mesmo depois de um investimento em esforços
físicos e mentais intensos e de um desgaste emocional profundo. Os resultados deste estudo
colaboram para a construção de um conhecimento essencial do indivíduo que pratica Esporte, que
a/o Enfermeira/o precisa compreender para poder atender as necessidades dos atletas da forma mais
integral e humanística possível.

Nº de Classificação: 2523
ROZA, Bartira de Aguiar. Impacto da legislação dos transplantes de órgãos sobre médicos e
enfermeiros de uma comunidade universitária. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina, 2000. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
RESUMO: A pesquisa surgiu após mudanças promovidas pela Lei No 9.434/97, que dispõe sobre
remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, no
Brasil. Ao ser sancionada, foram criadas condições legais para a realização dos transplantes. Com o
Decreto nº 2.268/97, criou-se o Sistema Nacional de Transplantes responsável pela infra-estrutura da
notificação, captação e distribuição de órgãos por meio dos cadastros técnicos, ou fila única. Como
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objetivos, buscamos conhecer as informações que os profissionais de saúde de uma comunidade
universitária tem sobre a legislação dos transplantes de órgãos, analisar a disposição dos
profissionais de saúde sobre a doação presumida de órgãos e identificar as dificuldades relatadas
pela população estudada na operacionalização de transplantes. Estudo descritivo do impacto da
legislação dos transplante de órgãos, sobre profissionais de saúde de uma comunidade universitária
do Estado de São Paulo, à luz da bioética. A amostra constituiu-se por 300 profissionais (187 médicos
e 113 enfermeiros), representando 20,51% da população. Os dados foram colhidos por meio de um
questionário. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: 72,7% dos
profissionais conheciam parcialmente o conteúdo da Lei. Quanto a disposição, 42,4% não concordam
com a nova legislação. Com relação a respeitabilidade da fila única (cadastro técnico), 58,4% não
acreditam na mesma. Para 66,8% dos profissionais a retirada dos órgãos não pode acontecer sem o
consentimento familiar. E, o número de não doadores passou de 14,3% para 33,6% entre os
profissionais. As dificuldades identificadas foram: descrença dos familiares quanto a morte encefálica,
falta de estrutura hospitalar no processo de doação de órgãos e dificuldades no diagnóstico de morte
encefálica. Portanto, o presente estudo traz à tona reflexões sobre valores morais que ultrapassam a
definição da morte. Tal polêmica gerou uma Medida Provisória (MP) em 1998, acrescendo parágrafo
a Lei, transformando-a em doação presumida fraca.

Nº de Classificação: 2524
VENTURA, Mônica Ribeiro. Diagnósticos de enfermagem e proposta de intervenções em
pacientes críticos em Unidade de Terapia Intensiva. São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Alba Lucia Botura Leite de
FRANCO, Glaci Regina Rodrigues de Melo
RESUMO: Trata-se de um estudo retrospectivo com os objetivos de identificar os diagnósticos de
enfermagem mais freqüentes em pacientes críticos em Unidade de Terapia Intensiva segundo a
taxonomia da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) e propor as intervenções de
enfermagem segundo a NIC (Nursing Interventions Classification). Foram analisados 58 prontuários
de pacientes que estiveram internados no período de Setembro de 1998 à Outubro de 1999, onde
foram identificados 38 diagnósticos, sendo os mais freqüentes: Risco para Infecção (100%);
Mobilidade Física Prejudicada (100%); Déficit no Autocuidado (100%); Risco para Aspiração (77,5%);
Comunicação Verbal Prejudicada (63,8%); Integridade Tissular Prejudicada (60,3%); Integridade da
Pele Prejudicada (60,3%); Incapacidade para Manter a Ventilação Espontânea (56,9%); Risco para
Síndrome do Desuso (56,9%); Desobstrução Ineficaz das Vias Aéreas (56,9%). Após a identificação
dos diagnósticos de enfermagem, foram propostas intervenções de enfermagem aos diagnósticos
mais freqüentes, sendo um total de 34 intervenções. Ao discutirmos os resultados, concluímos que
com este estudo os enfermeiros de UTI possam descobrir a dimensão do cuidado que requer um
paciente crítico, e através das intervenções propostas venha auxiliá-los, melhorando a qualidade da
assistência prestada.

Nº de Classificação: 2525
GONZALES, Roxana Isabel Cardozo. Processo da alta hospitalar do paciente com lesão
medular: gerenciamento de caso como estratégia de organização do cuidado (O). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender o contexto da assistência do paciente
com lesão medular, no processo da alta hospitalar. A pesquisa foi desenvolvida com os profissionais
de saúde das Unidades de Emergência, Clínica Cirúrgica e Ortopedia da Unidade de Emergência
(UE) do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Utilizou-se a entrevista semi-estruturada como
técnica de coleta de dados, os quais foram analisados pelo método da análise de conteúdo através
da análise temática. Foram entrevistados 17 trabalhadores de saúde a partir do posto do trabalho que
cada sujeito ocupava na assistência ao paciente com lesão medular tendo como critério de inclusão
pelo menos um trabalhador de saúde por unidade e por profissão identificando-se os seguintes
profissionais: médico, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeira, técnico de
enfermagem, auxiliar de enfermagem. As unidades temáticas da pesquisa foram: caraterização da
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assistência ao paciente com lesão medular durante a internação; necessidades ou problemas do
paciente com lesão medular; problemas ou dificuldades na assistência ao paciente com lesão
medular; o preparo da alta: o real e o ideal. O estudo traz na discussão a forma de organização da
assistência ao paciente com lesão medular envolvendo a equipe de saúde e o processo da alta.
Aborda as características do trabalho, além das dificuldades que defrontam os profissionais de saúde
na prestação da assistência a este tipo de paciente, bem como ressaltam a valorização de um
trabalho mais organizado em termo de equipe e com uma participação ativa da família ou cuidador no
atendimento do lesado medular. Finalmente o trabalho permitiu identificar a necessidade de
gerenciamento de caso do paciente com lesão medular, por um profissional de saúde (ou grupo de
profissionais de saúde) como uma estratégia de organização de cuidado a fim de otimizar os
resultados da assistência hospitalar após alta do paciente.

Nº de Classificação: 2526
MEDEIROS, Soraya Maria de. Novas formas de organização do trabalho na terceira revolução
industrial e a força de trabalho em saúde: estudo em Natal/RN. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de Enfermagem, 2000. 225 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Semíramis Melani Melo
RESUMO: Nosso estudo tem como objetivo analisar as transformações ocorridas na Força de
Trabalho em Saúde (FTS), na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da cidade de Natal/RN, a partir
de sua municipalização, em função das transformações atuais, no mundo do trabalho e na saúde. O
período estudado foi de 1987 até 1997. O referencial teórico utilizado para olhar nosso objeto foi o
processo de trabalho em saúde, segundo MENDES-GONÇALVES (1994). A pesquisa de campo foi
realizada através de consulta documental, observação e entrevista com informantes escolhidos a
partir dos cargos e/ou funções exercidas na SMS e em outras instituições e entidades, consideradas
por nós, como interlocutoras da SMS na dinâmica da realidade estudada. Constatamos que houve
transformações significativas na SMS no período estudado, apresentando aumento, diversificação e
feminilização da sua força de trabalho, relacionada com o processo de municipalização e sua
articulação com as transformações do mundo do trabalho no mundo atual e do processo de trabalho
em saúde. A produção de sentido de afirmação e de negação do trabalho em saúde neste contexto,
traz os signos e os emblemas desse processo de transformação. Por um lado, a emergência do
trabalho precarizado, com vínculos frágeis e suas conseqüências para a FTS; por outro lado, a
resistência e a reorganização de sujeitos e forças sociais, na busca de saídas para o trabalho, a
saúde e para a própria condição humana.

Nº de Classificação: 2527
BENTO, Isabel Cristina Belasco. Problematização e pesquisa-ação em sexualidade, DST e Aids
com universitários. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2000. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Vilella
RESUMO: Este trabalho trata-se de uma Pesquisa-Ação de cunho quali-quantitativo, sobre o
referencial teórico de Paulo Freire, renomado educador brasileiro, onde se procurou levantar junto
aos sujeitos pesquisados as práticas sexuais usuais entre eles, sua opinião a respeito da prostituição
e homossexualismo, a incidência de DST e abuso sexual entre eles, a aderência ao uso de
preservativos como meio de prevenção às DST e aids. Foram estudados 341universitários de uma
universidade pública do interior paulista, com idade entre 17 e 27 anos, dos primeiros e últimos anos
das unidades acadêmicas ligadas à Saúde e Educação, durante o período de fevereiro a julho de
2000. Verificou-se entre os sujeitos pesquisados uma vida sexual ativa, uma aderência relativa ao
preservativo como meio de prevenção às DST/aids, um índice baixo de DST e abuso sexual, e muita
dificuldade e dúvidas referentes à temática em questão, demonstrando a necessidade de uma
intervenção educativa que contemple ações voltadas à mudança de comportamento com vistas ao
desenvolvimento de uma prática sexual isenta de riscos. Para isto desenvolveu-se um programa
educativo participativo, fazendo a avaliação do mesmo, junto aos sujeitos pesquisados.

Nº de Classificação: 2528
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ARARUNA, Raimunda da Costa. Cotidiano familiar e escolar de crianças portadoras de fissura
de lábio e/ou palato. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2000. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CANO, Maria Aparecida Tedeschi
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo conhecer e analisar as percepções das crianças
portadoras de fissuras de lábio e/ou palato, assim como, a de sua mãe (cuidador) em relação ao
cotidiano familiar e escolar. Para essa finalidade optou-se por uma abordagem qualitativa, utilizando
como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e a observação assistemática. O
tratamento dos dados fundamentou-se na análise de conteúdo a qual possibilitou o agrupamento dos
dados em três Núcleos Temáticos: Cotidiano Familiar, Tratamento e Cotidiano Escolar. Os resultados
mostram que o conflito é uma constante na vida familiar, a começar com o nascimento da criança não
idealizada, acarretando momentos de sofrimento e de prazer, evidenciado quando, a criança tem
êxito no tratamento e conseqüentemente no processo de reabilitação. Por outro lado, as mães
(cuidador) e crianças portadoras de fissuras de lábio e/ou palato percebem o cotidiano escolar e
familiar como o de uma criança normal, mas, que necessita ser cercada de proteção para evitar ou
amenizar a exclusão social. Algumas das crianças de nosso estudo têm sucesso nas relações sociais
e atribuem, a aceitação da anormalidade por parte da família. Em relação ao tratamento, as crianças
e suas mães acreditam em uma total reabilitação, e idealizam a busca de uma auto-realização
profissional, como forma de completar a integração social.

Nº de Classificação: 2529
DIAS, Iêda Maria Ávila Vargas. Apego mãe e filho: bases para assistência de enfermagem neonatal.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Semiramis Melani Melo
RESUMO: Este trabalho baseia-se na necessidade de aprimoramento do cuidado de enfermagem
pediátrico e neonatal. Aborda as necessidades emocionais do binômio mãe e filho nas relações do
processo de desenvolvimento da criança. A relevância deste encontra-se no elevado valor da relação
simbiótica para a saúde física e emocional da criança, considerando que a atuação da enfermagem
num processo de hospitalização exerce influências consideráveis sobre a formação do vínculo
materno. O trabalho consiste em uma revisão bibliográfica sobre o apego mãe e filho. O levantamento
bibliográfico foi realizado através de busca manual e eletrônica, na base de dados MEDLINE e
PSYCLIT. Foram analisados 34 estudos científicos publicados na literatura internacional no período
de 1995 a 2000. Ao decidirmos estudar essa temática tivemos como objetivo obter conhecimentos
que instrumentalizassem a prática de enfermagem neonatal. Como resultado deste estudo
evidenciamos que o apego pode ser tanto positivo como negativamente afetado por diferentes
variáveis psicossociais e que a enfermagem ao prestar assistência materno-infantil deve considerar
que a preocupação com o apego começa muito precocemente.

Nº de Classificação: 2530
LIMA, Irene Maurício do Nascimento de. Assistência ambulatorial como alternativa à assistência
hospitalocêntrica em saúde mental: um estudo de caso realizado no Centro de Saúde-Escola da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (A). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 178 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALESSI, Neiry Primo
RESUMO: O presente estudo teve por objetivo analisar até que ponto o serviço de assistência em
saúde mental oferecido pelo Centro de Saúde-Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão PretoSP (CSE-FMRP), que se apresenta como alternativa à hospitalização em psiquiatria, funciona de
acordo com os princípios do movimento de desinstitucionalização do doente mental, que prega a
ressocialização do ex-interno na sua comunidade. Desvendar o objeto da investigação requereu, em
um primeiro momento, compreender a historicidade da psiquiatria, sua inserção na ciência médica, os
caminhos percorridos, passando pela institucionalização do doente mental e as tentativas de trilhar o
caminho inverso: retirá-lo dos hospitais psiquiátricos, para o resgate da condição de cidadão. Em um
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segundo momento, foi necessário contextualizar a rede de assistência ao doente mental no município
de Ribeirão Preto-SP, visando a operar os devidos recortes para a explicitação do objeto e dos
objetivos de nossa dissertação. Dos serviços levantados, os que mais se aproximavam da
normatização da portaria nº 224 do Ministério da Saúde, que estabelece as normas para
funcionamento de estabelecimentos públicos de saúde, foram o Ambulatório Regional de Saúde
Mental (ARSM) e o CSE. Optamos pelo serviço de saúde mental do CSE (SSM) para a realização do
trabalho de campo da nossa pesquisa. Procuramos conhecer a sua estrutura e organização,
compreender o processo de trabalho dos profissionais deste serviço e conhecer a clientela do ponto
de vista social, sua concepção sobre saúde/doença e a respeito do serviço de saúde mental
oferecido. Elegemos como proposta metodológica a abordagem qualitativa, pois nela nossa
preocupação residiu em compreender a organização de um serviço de saúde em funcionamento. Os
instrumentos utilizados nesta investigação foram entrevistas semi-estruturadas, realizadas com os
funcionários do serviço de saúde mental da unidade escolhida, profissionais da unidade que
pertencem a outras áreas e que encaminham clientes ao serviço ou recebem deste encaminhamento
e com clientes do serviço. Para complementar a coleta de dados, procedeu-se à observação
participante do funcionamento do serviço, dispondo da ajuda de um roteiro para direcionar as
observações e de um diário de campo, onde todas as observações e informações foram registradas.
A análise revelou que o serviço de saúde mental do CSE não está se objetivando de acordo com os
princípios do movimento de desinstitucionalização do doente mental, por não oferecer atividades
voltadas à readaptação do doente mental na comunidade e à prevenção de cronificação dos casos
agudos. Os principais motivos encontrados para a ausência dessas atividades foram a grande
demanda existente no serviço para o pequeno número de funcionários, a inadequação de sua
estrutura física e organizacional e o seu isolamento em relação a outros serviços existentes no CSE.
A inexistência de um plano de trabalho e de supervisor próprio para a área também são fatores
determinantes de várias outras dificuldades, como o trabalho isolado dos membros da equipe e a
ausência de homogeneidade em algumas das decisões tomadas.

Nº de Classificação: 2531
SANTANA, Mary Elizabeth de. Validação das características definidoras do diagnóstico de
enfermagem comunicação prejudicada no pós-operatório mediato de paciente submetido à
laringectomia total. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2000. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: O objetivo deste estudo foi o de validar as características definidoras do diagnóstico de
enfermagem comunicação prejudicada ao paciente laringectomizado total, no pós-operatório mediato.
Para sua realização, optou-se pelo modelo de validação de conteúdo diagnóstico (CDV) de FEHRING
(1986;1987). Coletaram-se os dados por meio de uma escala de freqüência do tipo Likert de cinco
pontos, que varia de muito freqüente, a nunca, composta por vinte e seis características definidoras,
sendo vinte e três da lista oficial da NANDA e as três outras são características definidoras fictícias
(tosse, fadiga e edema facial). A coleta de dados se deu nos meses de junho e julho de 2000, durante
o 7º Simpósio Brasileiro de Comunicação em Enfermagem (SIBRACEn), em Ribeirão Preto-SP e no
Hospital-Escola da cidade de Belém-PA. Participaram do estudo vinte e seis enfermeiros assistenciais
e docentes, com o mínimo de dez anos de experiência profissional. Analisaram-se as características
definidoras através da soma, média e desvio padrão dos escores. Os resultados demonstraram uma
CDV total de 0,84 para as características definidoras maiores (3) e CDV total de 0,69 para as
características definidoras menores (10) com média dos escores menor de 0,50 (13). Reconheceu-se
que o estudo validou as características definidoras para o diagnóstico de enfermagem comunicação
prejudicada para o paciente laringectomizado total no pós-operatório mediato; no entanto, vê-se a
necessidade de aprofundamento estatístico para melhor compreensão da influência que as
características definidoras exercem sobre a prática cotidiana do enfermeiro, visando definir seus
significados para que estes possam fazer inferências sobre o CDV total obtido para as características
maiores e menores.

Nº de Classificação: 2532
SOUZA, Rozemere Cardoso de. Qualidade de vida de pessoas egressas de instituições
psiquiátricas: o caso de Ilhéus/BA. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 123 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo investigar a qualidade de vida de egressos de instituições
psiquiátricas, vinculados ao Programa Saúde da Família (PSF), através das suas percepções quanto
aos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e ambientais dos mesmos. Como se trata de um estudo
psicométrico, para a coleta de dados utilizou-se o instrumento genérico de avaliação da qualidade de
vida (WHOQOL), elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua versão abreviada.
Participaram deste estudo, 26 (vinte e seis) sujeitos identificados por meio dos registros do PSF e de
um censo feito por este pesquisador, juntamente com os agentes comunitários da saúde. Os
resultados mostraram posições intermediárias de satisfação dos egressos em todos os domínios da
escala. O maior nível de satisfação foi atribuído ao domínio "relações sociais" e o menor ao domínio
que avaliou o "meio ambiente". No escore da qualidade de vida geral, os sujeitos demonstraram
significativa insatisfação, estando esta mais voltada à saúde. Também se evidenciou as carências e
os aspectos que merecem atenção dos profissionais de saúde, quando do planejamento,
implementação e avaliação de ações, com vistas à melhoria da qualidade de vida dos sujeitos, dentre
os quais destacamos: a necessidade de construir um ambiente saudável; de interagir com os sujeitos,
valorizando-os e ajudando-os a valorizarem suas vidas; de programar atividades de lazer e lhes
permitir acesso às informações e de promoção à saúde. Dos aspectos satisfatórios à qualidade de
vida dos sujeitos, destacam-se: a suposição de que eles possuíam expectativas de melhoria das
condições de vida, o desenvolvimento de relações sociais aparentemente satisfatórias e o sentimento
de capacidade para o trabalho. Muitos destes aspectos relacionaram-se entre si, especialmente, a
saúde, tida como sentido positivo e multidimensional, que manteve estreita relação com a qualidade
de vida, sendo um recurso primordial para sua promoção. Dessa maneira, este estudo trouxe ao
pesquisador um valioso diagnóstico, que poderá ajudá-lo a iniciar um processo que eleve o nível de
qualidade de vida dos atores sociais existentes no contexto estudado.

Nº de Classificação: 2533
LOURENÇO, Maria Regina. Práticas de liderança de sucesso na enfermagem brasileira. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: Esta investigação surgiu de uma inquietação em como desenvolver um aprendizado de
liderança na enfermagem. Uma das formas de aprendizado é observar líderes que admiramos.
Conhecer os enfermeiros considerados líderes da enfermagem brasileira, bem como suas práticas no
exercício da liderança, nos levou a supor que poderia ser uma forma de aprendizado da liderança
para os enfermeiros. Os objetivos foram conhecer a visão dos líderes da enfermagem brasileira sobre
a temática da liderança; identificar suas características; analisar suas práticas de liderança e
relacioná-las com pressupostos de KOUZES & POSNER (1997). Entrevistamos, então, 14
enfermeiros líderes que foram indicados por docentes de Administração Aplicada à Enfermagem, bem
como, por membros da Sociedade Brasileira de Gerenciamento em Enfermagem. Utilizamos um
roteiro semi-estruturado para nortear as entrevistas que foram gravadas, transcritas e analisadas.
Através da análise dos dados, concluímos que os líderes pesquisados têm uma visão clara da
temática e de sua importância para a profissão; apresentam características de líderes
contemporâneos; utilizam práticas de liderança compatíveis com os pressupostos dos autores
mencionados; práticas, estas, que desafiam, inspiram, apontam, delegam e encorajam.

Nº de Classificação: 2534
FERNANDEZ, Márcia Rodrigues. Sexualidade de mulheres climatéricas atendidas em um serviço
de Saúde de Ribeirão Preto-SP (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: O presente estudo teve como objetivos específicos identificar os aspectos que as
mulheres climatéricas, atendidas em um ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia de um serviço de
saúde de Ribeirão Preto, consideraram como positivos e negativos para sua saúde sexual. A
pesquisadora coletou os dados através de entrevistas com 45 mulheres climatéricas, solicitando às
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mesmas que relatassem situações positivas e negativas vivenciadas após 45 anos de idade e que
estivessem relacionadas com a sua sexualidade. Ao término de cada entrevista, procedeu-se à
identificação dos elementos que compõem o incidente crítico. A organização dos dados para análise
respaldou-se na leitura, identificação dos elementos que compõe o incidente crítico, agrupamento e
categorização dos relatos. Após serem categorizados, os dados foram remetidos a três profissionais
("juízes") que atuam na área de sexualidade e saúde da mulher, no sentido de serem validados. Das
entrevistas realizadas com essas 45 mulheres, foram obtidos 86 incidentes críticos. Destes, 45
(52,3%) receberam referência negativa e 41 (47,7%) referência positiva, numa proporção aproximada
de dois incidentes por mulher entrevistada, sendo que a maioria delas priorizou o relato dos
incidentes negativos e relacionou com grande dificuldade a ocorrência de incidentes positivos. Os
relatos foram atribuídos em três categorias: relacionamento a dois com 58 (67,4%) relatos; ato sexual
com 17 (19,8%) relatos e mulher – ser social com 11(12,8%). Face à multiplicidade de fatores que
envolvem a mulher climatérica de uma maneira geral, percebeu-se a necessidade de buscar e
aprofundar os conhecimentos sobre sexualidade humana, para proporcionar a abordagem da
dimensão sexual das clientes com segurança e qualidade. O desenvolvimento deste estudo
possibilitou acrescentar novas informações sobre os aspectos que caracterizam o período do
climatério e melhorar a qualidade da assistência de enfermagem prestada à mulher climatérica.

Nº de Classificação: 2535
IOSSI, Marta Angélica. Aprender brincando: a percepção de alunos adolescentes sobre grupos de
orientação sexual. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2000. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CANO, Maria Aparecida Tedeschi
RESUMO: Considerando o exercício da nossa prática, e a importância que a adolescência e a
orientação sexual assumiram nos últimos anos, é que buscamos realizar o presente estudo. Nosso
objetivo foi conhecer a percepção de alunos que haviam participado de um grupo de adolescentes
com relação à dinâmica desses grupos e à orientação sexual, tendo como referencial teórico os
aspectos conceituais da adolescência, sexualidade na adolescência, vulnerabilidade, orientação
sexual, metodologia participativa e lúdica. Buscamos na abordagem qualitativa, uma alternativa
metodológica para entender a realidade expressa através das percepções desses adolescentes. Do
ponto de vista teórico e formal, optamos pela modalidade de Pesquisa Estratégica. Realizamos o
estudo em uma escola municipal de Ribeirão Preto, tendo como atores sociais, alunos que
participaram, de grupos de orientação nas 4ª séries. Com relação ao processo de trabalho de campo,
para coleta de dados, utilizamos a técnica da entrevista semi-estruturada, tendo como técnica
complementar a realização de grupos focais. O tratamento e análise dos dados foram feitos através
da análise de conteúdo, elaborada por Bardin.A partir das falas dos atores sociais, pudemos
identificar núcleos temáticos, relacionados ao lúdico, enquanto processo facilitador para a aquisição
do conhecimento e reflexão; ao conteúdo abordado e a participação nos grupos, enquanto fator
determinante para o seu futuro e um caminho para o diálogo intra familiar.

Nº de Classificação: 2536
MAMEDE, Fabiana Villela. Aspectos psicossociais da infertilidade: um estudo monográfico.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2000. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: O presente trabalho objetivou analisar o conteúdo dos artigos publicados em periódicos
nacionais e internacionais indexados sobre os aspectos psicossociais da infertilidade, no período de
1994 a 1999. Foram identificados 34 artigos, os quais foram submetidos à análise de conteúdo,
proposta por Bardin, resultando em quatro categorias analíticas. A infertilidade no contexto da pessoa
infértil; A infertilidade no contexto dos gêneros masculinos e femininos; A infertilidade no contexto
cultural, A infertilidade e a atuação dos profissionais de saúde. Foi possível apreender que o casal
que vivencia a infertilidade convive com uma crise existencial expressada por uma série de
dificuldades emocionais identificadas como ansiedade, estresse, depressão, sentimentos de culpa,
problemas sexuais e conflitos conjugais. Esta crise é vivenciada tanto pelo homem como pela mulher,
embora de maneira diferente entre os gêneros, diferença sinalizada na forma como os papéis sociais
são construídos na sociedade ao definir a maternidade/paternidade. Por outro lado, evidenciou que o
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suporte social é mais oferecido para as mulheres, revelando assim, a diferença de tratamento entre
os gêneros quanto à visão estereotipada do papel materno/paterno. Diante da análise da literatura
emergiu que a infertilidade, não pode mais ser examinada sem levar em conta os seus aspectos
psicossociais, pois a condição de ser infértil favorece o estabelecimento de uma outra identidade
social/cultural ao grupo de pessoas acometidas por ela. Nesse sentido, a enfermeira pode assumir
um importante papel em auxiliar estas pessoas a superarem esses problemas, bem como facilitar a
interiorização de novos conceitos sobre o significado de ser homens e mulheres em nossa sociedade.

Nº de Classificação: 2537
TEIXEIRA, Jesislei B. Amaral. Perfil de clientes com câncer gástrico, na perspectiva do modelo
de "Campo de Saúde". Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2000. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: O presente estudo foi realizado junto a clientes com diagnóstico de câncer gástrico e que
foram submetidos à cirurgia no período de outubro de 1998 a outubro de 1999; atendidos nos
serviços terciários de Ribeirão Preto quais sejam: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Hospital São Francisco, Sociedade Beneficente
Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto e Hospital São Lucas, com o objetivo de
identificar o perfil dos clientes segundo o modelo epidemiológico de "Campo de Saúde" divididos em
quatro elementos-biologia do indivíduo, meio ambiente, estilo de vida e organização dos serviços de
saúde, proposto por Lalonde (1974). Os dados foram obtidos através de entrevista conduzida pela
pesquisadora, mediante instrumento de coleta de dados, que permitiu a definição do perfil dos
clientes com câncer gástrico submetidos a cirurgia relacionado ao referido modelo. Da análise dos
dados obtivemos que: os clientes eram predominantemente do sexo masculino (70,8%), com faixa
etária entre 60 a 79 anos (58,4%), tinham 1º grau incompleto (41,7%), renda familiar mensal menor
que três salários mínimos (45,8%), residiam na área urbana (95,8%) e eram procedentes da região de
Ribeirão Preto (45,8%). Quanto a ocupação (66,0%) eram ativos, com predomínio de ocupações que
envolviam atividades braçais e possuíam contato com algum agente químico (58,3%). Quanto a
evolução da doença até a cirurgia (37,5%) referiram que iniciaram com sintomas de náuseas, vômitos
e sangramento e em seguida foi diagnosticado a doença e realizado a cirurgia. Em relação ao
atendimento de saúde anterior ao problema gástrico (83,3%) indicaram fazer tratamento de saúde;
sendo (35,0%) para gastrite e azia; em relação a doenças anteriores, (58,3%) indicaram não ter
nenhuma doença e (20,8%) referiram problemas gástricos. O posto de saúde foi o serviço mais citado
na busca de auxílio médico (66,7). Em relação a categoria estilo de vida (62,5%) não relacionavam a
ocorrência da doença com o seu estilo de vida e (29,2%). indicaram a dieta inadequada como tendo
contribuído para ocorrência da doença; o consumo de sal na dieta foi superior ao indicado para
proteção do câncer gástrico na maioria dos pacientes; os quais conservavam os alimentos em
geladeira. Em relação ao tabagismo a maioria eram ex-fumantes (41,7%), e usavam de 10 a 20
cigarros por dia por um período de 20 a 50 anos; (70,8%) indicaram uso de bebida alcoólica com
tendência a ingestão de cervejas e destilados (35,3%). Do total de clientes (66,6%) indicaram terem
passado por fatores estressantes anteriormente ao surgimento do câncer gástrico, como a perda de
familiares além de dificulddes relacionadas a problemas financeiros e solidão entre outros.

Nº de Classificação: 2538
MARVULO, Marilda Marques Luciano. Cateterismo uretral: busca de evidências para a prática de
enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2001. 225 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a produção científica, nacional e internacional,
referente ao cateterismo uretral, nos anos de 1994 a 1998, indexados no Lilacs e Medline. Utilizamos
como metodologia a "análise de Conteúdo" de BARDIN, tendo a amostra se constituído de 85 artigos
(71,42% do total produzido no período). Esta análise resultou no arranjo do conteúdo dos artigos
científicos, dentro de seis temas básicos: procedimento técnico, complicações do uso de cateter,
escolha do cateter, sistema de drenagem, cateterização intermitente e cateterização contínua. Os
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descritores das categorias e subcategorias de cada tema revelaram evidências norteadoras para a
prática desse procedimento, bem como, a importância do papel do enfermeiro frente ao mesmo.

Nº de Classificação: 2539
ESPERIDIÃO, Elizabeth. Holismo só na teoria: a trama dos sentimentos do acadêmico de
enfermagem sobre sua formação. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2001. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUNARI, Denize Bouttelet
RESUMO: As tendências atuais na capacitação de recursos humanos apontam para o
desenvolvimento de profissionais com uma postura crítica e reflexiva, com habilidades que vão além
dos aspectos técnicos, constituindo-se um grande desafio para as instituições formadoras. Na
formação do enfermeiro notamos também esse movimento e apesar do amplo discurso da
integralidade do ser humano, acreditamos que a dimensão técnica é ainda mais enfatizada,
desconsiderando a necessidade de instrumentalizar o processo de crescimento interno do
profissional. Entendemos que não há como desvincular a dimensão profissional da pessoal, ou seja, a
pessoa reside no ser profissional e o profissional integra a pessoa humana, de forma dialética. A
partir de um referencial humanístico, desenvolvemos este estudo em uma abordagem qualitativa, com
o objetivo de identificar e analisar as percepções e os sentimentos do aluno do curso de graduação
em Enfermagem, com relação à sua formação como pessoa/profissional. Os dados foram coletados
através de entrevistas individuais com acadêmicos da Faculdade de Enfermagem da Universidade
Federal de Goiás, cujas falas foram submetidas a análise temática de conteúdo. Os resultados
revelaram que os alunos percebem a formação acadêmica centrada em conhecimentos técnicocientíficos, voltados especialmente ao atendimento das necessidades daqueles que vão ser
assistidos, sem considerar a pessoa que os assiste, além de sinalizar que a trajetória acadêmica é
permeada por vários sentimentos que aparecem em função das experiências ocorridas ao longo dela.
Ficou evidenciado ainda que, em situações específicas, principalmente ligadas à área de saúde
mental, o aluno tem tido a oportunidade de expressar e lidar com seus próprios sentimentos.
Consideramos que esta pesquisa oferece elementos importantes a serem repensados pelas Escolas
de Enfermagem, visando a formação do aluno como pessoa integral e integrada em suas ações.

Nº de Classificação: 2540
SOUZA, Adenícia Custódia Silva e. Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros
e auxiliares de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 184 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar o conhecimento da equipe de enfermagem e
caracterizar a sua prática quanto à biossegurança relacionada aos riscos biológicos, bem como
identificar as crenças referidas por esta equipe quanto aos comportamentos preventivos. Os dados
foram coletados através de questionário e entrevista conforme preconizado pela técnica de incidentes
críticos. Estes instrumentos foram validados e aplicados aos enfermeiros e auxiliares de enfermagem
de um hospital-escola após a observação dos aspectos ético-legais. Os dados foram analisados de
forma quanti-qualitativa segundo a técnica de incidentes críticos. A amostra foi constituída por 226
profissionais, sendo 59,3% enfermeiros e 40,7% auxiliares de enfermagem. Os resultados mostraram
que apesar destes profissionais conhecerem as medidas de biossegurança recomendas para a
prevenção de acidentes com material biológico, não as tem empregado no cotidiano de sua prática. A
prática relacionada à biossegurança foi caracterizada por velhos hábitos e atos inseguros que
expõem os profissionais aos riscos biológicos. Os maiores riscos foram os representados por
acidentes com perfurocortantes, principalmente após o seu manuseio, situações estas que em sua
maioria poderia ter sido evitada pela adoção de medidas de biossegurança. As conseqüências
oriundas de exposição com risco iminente de contaminação foram permeadas pelo medo de se
contaminar e pelo transtorno emocional; situações estressantes, mas que desencadearam respostas
cognitivas e afetivas importantes para a modificação dos hábitos, em busca de comportamentos
seguros. A ocorrência de situações ameaçadoras levaram à percepção da susceptibilidade aos riscos
e os benefícios percebidos pelo uso do EPI, representaram reforço positivo para o seu uso.
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Nº de Classificação: 2541
GUIMARÃES, Fernanda Pontin de Mattos. Indivíduos com diabete melito tipo 2: perfil e prática
adotada em relação ao tratamento não medicamentoso. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: O diabete melito é uma doença crônica com taxas de prevalência e incidência crescentes
na população indicando um grave problema de saúde pública. Este estudo, de natureza descritiva,
visou contribuir com a assistência ao portador de diabete melito tipo 2 tendo como objetivo identificar
o perfil desse grupo específico de indivíduos junto a uma Unidade Básica e Distrital de Saúde de
Ribeirão Preto – SP e seus conhecimentos e práticas em relação ao tratamento não medicamentoso.
Um outro objetivo foi identificar possíveis fatores que interferem na adesão ao tratamento não
medicamentoso. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a entrevista estruturada e dados
dos prontuários dos participantes do estudo. Os resultados mostraram que 61% dos indivíduos
estudados eram do sexo feminino, faixa etária acima de 60 anos (58,6%), casados (65,5%), com
renda familiar até cinco salários mínimos (65,5%) e constatou-se 82,7% com sobrepeso e obesidade.
A pressão arterial elevada foi detectada na maioria dos indivíduos (65,5%), com índices mais
elevados no sexo feminino (73,7%), os valores da glicemia estavam acima de 126 mg/dl em 65,5% da
amostra estudada, e a hemoglobina glicosilada estava acima da normalidade em 60% entre estes
indivíduos. Observou-se que 58,6% tinham tempo de diagnóstico da doença menor que 10 anos e
77,7% destes indivíduos, exclusivamente do sexo masculino, apresentavam controle glicêmico
insatisfatório. A maioria dos indivíduos (79,3%), no momento do diagnóstico, informou não ter
recebido todas as orientações contempladas pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) para o
tratamento da doença (dieta, atividade física e medicamento). Somente um indivíduo (3,4%) informou
não ter prescrição médica de tratamento medicamentoso para o controle da doença e 79,3%
mencionaram o uso de antidiabético oral. A maioria (58,6%) não pratica atividade física e o motivo
mais citado foi a falta de tempo (47%) e o valor da glicemia destes indivíduos estava acima da
normalidade em 23,5% ou insatisfatórios em 76,5%. Quanto à alimentação, somente 6,9% referiram o
fracionamento adequado. A necessidade de maiores informações sobre alimentação foi revelada por
62% dos indivíduos. Dificuldade em seguir o tratamento foi referida por 17,3% dos indivíduos
entrevistados, sendo que a maioria mencionou a restrição alimentar como fator negativo. Os dados
deste trabalho possibilitaram conhecer o perfil de um grupo de indivíduos com diabete melito tipo 2,
suas dificuldades frente ao tratamento, podendo identificar alguns fatores biológicos, ambientais e da
assistência prestada a esta população em relação à adesão ao tratamento não medicamentoso. Este
estudo nos permite afirmar que há necessidade de maior incentivo por parte dos profissionais de
saúde em motivar os pacientes na prática não medicamentosa. Além disso, há também que se
repensar nas questões relativas ao tratamento da doença frente às reais necessidades do indivíduo
portador de diabete melito tipo 2, o que pode ser alcançado por meio se novas investigações nesta
área, visando um atendimento integral a esses indivíduos e, conseqüentemente, uma melhor
qualidade de vida.

Nº de Classificação: 2542
VIGO, Kattia Ochoa. Análise retrospectiva das anotações de enfermagem em três contextos da
assistência ao paciente. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emília
RESUMO: Trata-se de um estudo retrospectivo longitudinal, que teve como objetivo verificar se
existem diferenças nas anotações de enfermagem de uma unidade especializada quanto ao modo
oferecer assistência ao paciente, em três contextos diferentes: inicial, pré-implementação e
implementação do Planejamento da Assistência de Enfermagem. Coletaram-se os dados em dezoito
prontuários de pacientes, selecionados aleatoriamente, os quais foram transcritos integralmente nos
instrumentos construídos para essa finalidade. Dividiu-se a análise em duas partes: descritiva e
inferencial, avaliando-se aparência e conteúdo, atividades/procedimentos desenvolvidos pela equipe
de enfermagem e a seqüência do cuidado. No resultado longitudinal descritivo, os auxiliares e os
atendentes de enfermagem apresentaram anotações parcialmente legíveis, já os enfermeiros, fizeram
anotações totalmente legíveis entre o segundo e o terceiro ano estudado. No entanto, os
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subconteúdos das anotações foram parcialmente objetivos para as três categorias de enfermagem no
decorrer dos anos do estudo. Descreveram-se na grande maioria, atividades/procedimentos que
incluíam observações das respostas humanas do paciente à terapia e à assistência de enfermagem,
demonstrando-se seqüências na execução da assistência ao paciente, porém centralizaram sua
observação de forma superficial. Quanto ao resultado longitudinal inferencial, observou-se tendência
para melhorar a qualidade dos subconteúdos com relação à letra legível e descrição completa de
características de sinais e sintomas, no segundo ano de estudo, entre os dezoito (18) funcionários
que compuseram essa amostragem, mantendo o mesmo comportamento no terceiro ano. Entretanto,
o registro das atividades/procedimentos também teve um índice melhor, especialmente pelo aumento
das respostas humanas do paciente à terapia e à assistência de enfermagem e pelas atividades
educativas dentre as Atividades Independentes de Enfermagem, mudança que não se manteve no
último ano do estudo.

Nº de Classificação: 2543
CASARIN, Santina Nunes Alves. Gerenciamento de caso: análise do conceito. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo definir o conceito de gerenciamento de caso
expresso pela literatura da área de enfermagem americana. Utilizaram-se dois periódicos: "Nursing
Management" e "Journal of Nursing Administration", da década de 80 e 90, disponíveis na Biblioteca
Central Campus-USP-Ribeirão Preto, na Biblioteca da Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo, em São Paulo, e na Biblioteca da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas. Utilizou-se a análise de conceito na perspectiva de RODGERS (1989, 1993),
destacando os "atributos essenciais", eventos antecedentes, eventos "conseqüentes", "termos
substitutos" e um "caso modelo" que constituem o núcleo de sentido do conceito a ser definido. O
gerenciamento de caso é expresso como um modelo que integra qualidade e custo através de
cuidado interdisciplinar e individualizado para pacientes complexos. É também uma estrutura
sistemática coordenada por um profissional (ou equipe de saúde) para a melhora da qualidade do
cuidado e da abrangência do serviço. Dentre os eventos "antecedentes" mais citados constataram a
necessidade de diminuir custo, mudanças na prática de reembolso, fragmentação do cuidado,
melhoria da qualidade do cuidado, continuidade do cuidado e necessidade de diminuir o tempo de
permanência hospitalar. Os eventos "conseqüentes" estão relacionados à continuidade do cuidado,
diminuição da fragmentação, melhora da qualidade do cuidado e do custo, prática interdisciplinar e
satisfação dos profissionais. Identificou-se como termo substituto predominante o cuidado gerenciado
que difere da prática do gerenciamento de caso. Conclui-se que a temática em estudo é uma
construção complexa de conceitos que adquire denominações diferentes de acordo com o local ou
ambiente onde é utilizada, sendo um aspecto único em todos os modelos o foco na advocacia do
paciente, para satisfazer suas necessidades de forma individual, equilibrando qualidade e custo.

Nº de Classificação: 2544
COSTA, Maria Cristina Guimarães da. Puerpério: a ambivalência das estratégias para o cuidado.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATUO, Yuriko Kanashiro
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que buscou identificar as condutas sobre o cuidado de si
utilizadas no cotidiano de puérperas, compreender as manifestações das mesmas frente as
orientações da equipe de enfermagem sobre os cuidados e identificar a relação de significados,
crenças e valores da mulher sobre o cuidado pós-parto, com a cultura e o saber científico. O
referencial teórico adotado foi a antropologia cultural. Os dados foram obtidos através das
observações realizadas e de entrevistas semi-estruturadas com puérperas internadas no alojamento
conjunto da Unidade Materno-Infantil do Hospital das Clínicas de Marília, que durante a internação
realizavam cuidados que divergiam das orientações ou prescrições realizadas e que gerou algum
conflito, preocupação ou comentário por parte da mulher ou equipe que ali trabalha. A análise dos
dados foi feita mediante o conteúdo das falas das puérperas mais as observações realizadas em
campo, das quais emergiram três unidades temáticas: o puerpério com período especial, as
estratégias para o cuidado de si no período pós-parto, decidindo-se por estratégia de cuidado no
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puerpério: uma relação de poder? As puérperas consideram o período pós-parto como um período
especial, por isso, utilizam-se de práticas para se cuidarem e buscam formas de não adoecer. Muitas
vezes não conhecem o seu significado, mas as realizam porque são conceitos e regras
compartilhadas, que se modelaram em seu cotidiano, através de informações e experiências de suas
mães, sogras, avós, vizinhas. Essa cultura do cuidado de si difere da cultura do saber científico e
gera conflitos.

Nº de Classificação: 2545
SANTOS, Sinval Avelino dos. Atividade física como recurso terapêutico à pacientes internados
em uma unidade de psiquiatria. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2001. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: Este trabalho descreveu a experiência de utilizar atividades físicas com pacientes
psiquiátricos internados numa Unidade de Psiquiatria de um hospital geral, no município de Ribeirão
Preto-SP. Seus objetivos consistiram em descrever e discutir essa experiência como recurso auxiliar
na assistência ao paciente internado, além de procurar saber o que pensam os profissionais da
equipe fixa desta Unidade, sobre a referida atividade. Como conduta metodológica utilizou-se a
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Para apreensão do objeto de estudo realizou-se coleta
de dados, utilizando-se a entrevista semi-estruturada com os profissionais da equipe fixa e também a
observação participante da Ginástica, na unidade. Adaptaram-se os exercícios propostos às
condições específicas daqueles pacientes, obedecendo à metodologia preconizada pela Educação
Física. Com a análise das informações verificou-se que a atividade física se constituiu num recurso
que trouxe benefícios orgânicos e mentais aos pacientes possibilitando: a integração entre os
mesmos e a equipe e pacientes; ampliação das possibilidades de comunicação de modo não-verbal;
a interação do paciente às demais atividades oferecidas no tratamento, servindo como um meio de
expressão para o paciente; melhora de sua auto estima; sua percepção corporal; trabalhar seus
limites; relaxar e descontrair aqueles que estavam com uma terapêutica medicamentosa instituída;
relembrarem experiências vividas, como também vivenciarem novas experiências com relação à
atividade física, que trouxe bem-estar aos participantes e evidenciou aspectos singulares dos
mesmos. Alcançou-se o objetivo proposto para a atividade física, naquele contexto, o qual servirá
como um instrumento a mais para continuidade do processo assistencial em saúde mental,
viabilizando a abertura de trabalhos voltados ao tratamento de indivíduos em sofrimento psíquico.

Nº de Classificação: 2546
DURÁN ROJAS, Clara Inés. Invadindo o coração: representações sociais dos pacientes
coronarianos frente ao cateterismo cardíaco. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VEIGA, Eugenia Velludo
RESUMO: O estudo objetivou identificar as representações sociais elaboradas pelos adultos com
doença coronariana, em relação ao cateterismo cardíaco; para isso, optou-se pela abordagem
qualitativa, fundamentada na teoria das representações sociais. A pesquisa desenvolveu-se no
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no período de setembro de 1999 a fevereiro de 2000.
Coletaram-se os dados utilizando a entrevista semi-estruturada, nos períodos pré e pós-cateterismo,
e como técnica complementar a observação no trans-procedimento. Participaram da pesquisa 18
pacientes, de ambos os sexos, com idades entre 30 e 80 anos. Para analisar os dados utilizou-se a
técnica de análise de conteúdo temática, da qual emergiram os seguintes temas: no pré-cateterismo
"vão mexer com meu coração" e no pós-cateterismo "não é fácil estar ali". Estes temas mostraram
que os momentos que antecedem ao cateterismo são de aflição para os pacientes, pois colocam em
jogo a continuidade de suas vidas, independentemente dos benefícios que ele possa lhes trazer, e
que, por melhor ou pior que tenha sido essa experiência, a sensação de iminência de morte, a falta
de e a expectativa do exame, permeiam intensamente o processo diagnóstico, colocando em
evidencia o desequilíbrio emocional dessas pessoas. Frente aos resultados, questionamos a
importância de se direcionar as atividades de enfermagem, envolvendo questões científicas e,
sobretudo, de relacionamento humano, minimizando sentimentos negativos, medos, anseios,
preocupações e fornecendo conforto aos pacientes.
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Nº de Classificação: 2547
TAKITANE, Mariko Tanaka. Proteção alterada relacionada ao perfil sangüíneo alterado
(leucopenia) caracterizada por imunidade deficiente: uma proposta de ações de enfermagem de
caráter preventivo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2001. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VEIGA, Eugênia Velludo
RESUMO: Este estudo tem como objetivo identificar o grau de pertinência das ações de enfermagem,
de caráter preventivo, para pacientes com o diagnóstico de enfermagem Proteção Alterada
relacionada ao perfil sangüíneo alterado (leucopenia) caracterizada por imunidade deficiente.
Enviaram-se 108 (100%) questionários contendo 122 ações de enfermagem, subdivididas em nove
objetivos assistenciais, para 32 (100%) instituições, entre escolas de enfermagem e hospitais de
grande porte ou porte extra do Estado de São Paulo, para que fossem respondidos por enfermeiros
com experiência clínica no cuidado a pacientes com alterações hematológicas e que atendessem a
um dos cinco critérios pré-estabelecidos. Do total enviado, retornaram 42 (38,9%) questionários de 9
(28,1%) instituições, devidamente preenchidos. Para cada um dos nove conjuntos de ações, o
percentual da opinião dos enfermeiros quanto à pertinência (totalmente e parcialmente pertinentes)
foi: ações para monitorar o surgimento das manifestações clínicas da infecção e alterações de
resultados laboratoriais (91,1%); ações para manter um estado nutricional adequado (86,0%); ações
para evitar a infecção cruzada (88,9%); ações para prevenir traumatismo e infecção vaginal (84,5%);
ações para prevenir infecção do trato respiratório (93,7%); ações para prevenir traumatismo e
infecção da mucosa retal e anal (89,8%); ações para prevenir traumatismo e infecção da pele
(92,6%); ações para prevenir infecção do trato urinário (97,9%) e ações para prevenir irritação,
ulceração e infecção da membrana mucosa oral (87,6%). Isoladamente, apenas sete ações (5,7%)
foram consideradas impertinentes e quatro (3,3%) desconhecidas por mais de 20% dos enfermeiros.
Conclui-se que, de maneira geral, as ações propostas são pertinentes para pacientes com
diagnóstico em questão.

Nº de Classificação: 2548
BARBOSA, Pedro Marco Karan. Análise morfológica de traquéias submetidas à pressão do
"cuff" de cânulas endotraqueais de alto volume residual e baixa pressão. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 123 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Branca Maria de Oliveira
RESUMO: O presente estudo, que se caracteriza como um estudo descritivo-analítico, teve como
objetivo analisar e descrever as alterações morfológicas da traquéia de pacientes intubados com
cânulas de alto volume residual e baixa pressão no "cuff", mantidos em ventilação mecânica com
pressão intra - "cuff" menor que a capilar da traquéia (20 a 30 mmHg). A população do estudo
constou de 23 pacientes, adultos, de ambos os sexos, submetidos à intubação endotraqueal com
ventilação mecânica controlada, por períodos de 27 a 317 horas, internados na U.T.I. do Hospital de
Clínicas de Marília e que foram a óbito. As traquéias foram submetidas à análise macroscópica dos
segmentos das paredes traqueais que permaneceram sob pressão do "cuff" e, posteriormente, à
análise microscópica, através da microscopia óptica (de luz). Os resultados das análises apontaram
para as seguintes conclusões: sob o ponto de vista macroscópico, todos os segmentos das traquéias
que permaneceram em contato com o balonete insuflado apresentaram alterações caracterizadas por
coloração diferenciada, zonas hemorrágicas e escoriações; a análise microscópica dos referidos
segmentos possibilitou a identificação de alterações localizadas apenas na mucosa das mesmas,
mais especificamente no epitélio respiratório e lâmina própria, não chegando a atingir a lâmina
elástica; as alterações evidenciadas foram perda de cílios, exsulceração, metaplasia escamosa,
infiltrado polimorfonuclear linfomonocitário, neutrofílico e plasmocitário (focal ou difuso), hiperplasia
celular, necrose celular (morte celular com ou sem infiltrado inflamatório), erosão e hemorragia; as
alterações foram identificadas isoladas, ou simultaneamente; a perda de cílios do epitélio de
revestimento foi uma constante em todos os segmentos das traquéias analisadas; as alterações na
mucosa traqueal, evidenciadas isoladamente foram a exsulceração, metaplasia escamosa, infiltrado
polimorfonuclear, hiperplasia celular, necrose celular e erosão, todas ao nível do epitélio de
revestimento; na lâmina própria, o infiltrado neutrofílico foi a única alteração identificada
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isoladamente; em associação foram identificadas, no epitélio de revestimento, a exsulceração,
metaplasia escamosa, infiltrado polimorfonuclear (focal ou difuso) e erosão; na lâmina própria foram
evidenciados infiltrado polimorfonuclear (linfomonocitário, neutrofílico e plasmocitário e áreas de
hemorragia; o tempo de intubação foi um fator determinante do agravamento das lesões na parede
traqueal, uma vez que quanto maior o tempo de intubação, mais grave foi a lesão. Algumas
considerações finais foram tecidas acerca do processo de intubação endotraqueal e suas
conseqüências para o paciente, bem como dos resultados encontrados.

Nº de Classificação: 2549
BELLATO, Roseney. Vivência da hospitalização pela pessoa doente (A). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 210 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: No estudo tive por objetivo compreender o significado da vivência da hospitalização para a
pessoa que está doente. Percorrer o caminho metodológico me permitiu a interação com sete
pessoas doentes, hospitalizadas na clínica médica de um Hospital Universitário, e duas pessoas que
acompanhavam seus familiares durante a hospitalização. Entrevistas e observações por mim
realizadas, me possibilitaram compreender algumas dimensões dessa vivência pela pessoa doente,
chegando às formas Espaço, Tempo, Morte e Quotidiano, abordadas a partir de uma perspectiva
imaginal e tendo por embasamento teórico-metodológico alguns pressupostos da
microssocioantropologia na sua vertente francesa. A imersão no mundo imaginal da pessoa doente
hospitalizada me mostrou que o Hospital é um espaço não preparado para recebê-la e seu corpo se
vê transformado em espaço de atuação profissional dos membros da equipe de saúde. Quanto ao
tempo, este passa a ser marcado, durante o evento da hospitalização, pela cadência das atividades
desenvolvidas pelos profissionais que aí atuam, o que retira da pessoa doente sua temporalidade
própria. O Hospital se mostrou também, nas imagens trazidas pelas pessoas entrevistadas, como o
palco do confronto com a morte, tanto da morte como finitude, como duas pequenas mortes
vivenciadas através das situações limitantes no dia-a-dia da hospitalização. O quotidiano, por sua
vez, apresentou-se como o substrato nutridor de novas energias para que a pessoa doente possa
enfrentar a angústia e o sofrimento que o estar no Hospital representa, e a perspectiva de a ele
retornar é que dá alento para suportá-los. O compartilhar mostrou-se a mim como "resíduo",
evidenciando que, em meio à racionalidade instrumental com que o Hospital procura organizar seu
espaço/tempo para atender à doença, emerge uma outra lógica nesse vivenciar a hospitalização pela
pessoa doente. Mas, se "o Hospital lógico que nunca é um prazer. Não é para ser um lugar
agradável", como me afirma uma das pessoas doentes entrevistadas, ele, no entanto, pode se tornar
um lugar diferente, de maneira que a dor, o sofrimento e a morte possam ser, se não abolidos, dado
que fazem parte da vida, pelo menos amenizados pela consideração, por parte da equipe de saúde,
das outras dimensões que compõem a riqueza da condição humana.

Nº de Classificação: 2550
HILDEBRANDT, Leila Mariza. Doente mental no hospital geral: a experiência de internação em
unidades de clínica geral e cirúrgica (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALENCASTRE, Marcia Bucchi
RESUMO: Esta investigação, de abordagem qualitativa do tipo estudo de caso, teve como proposta
apreender a situação de internação de pessoas com transtornos psiquiátricos em duas instituições
hospitalares gerais do município de Ijuí/RS. Para a construção deste trabalho, lancei mão da
observação direta e assistemática, realizada nas unidades que recebiam doentes mentais nos
campos da pesquisa. Também utilizei-me de entrevistas semi-estruturadas, com 20 pacientes
psiquiátricos hospitalizados nas referidas unidades, no período em que acompanhei as atividades
nestes locais. Muitos dados foram obtidos durante a observação e nas falas dos sujeitos, os quais
contribuíram na elaboração da análise deste trabalho. A partir da pluralidade das informações
contidas nos depoimentos dos atores sociais envolvidos no estudo, quatro grandes temáticas
afloraram, com um núcleo de pensamento semelhante: a experiência de internação e permanência no
hospital; a assistência prestada ao doente mental em hospital geral na ótica do paciente; internações
anteriores em hospitais gerais e hospitais psiquiátricos: experiências anteriores; as atividades

184
realizadas no transcorrer da internação em hospital geral. O estudo pode contribuir com as reflexões
sobre novas formas de assistir a pessoa em sofrimento mental, tendo em vista os propósitos da
Reforma Psiquiátrica.

Nº de Classificação: 2551
NERY, Inez Sampaio. Aborto provocado e a questão de gênero: mulheres em evidência e a
evidência das mulheres para as bases da assistência de enfermagem (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 148 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: Este é um estudo de natureza qualitativa que tem por objeto, as percepções e
experiências das mulheres em situação de aborto provocado. Os objetivos foram os seguintes:
descrever as percepções e sentimentos; discutir essas percepções, as circunstâncias/fatores
determinantes e decisivos, experiências vivenciadas, bem como analisar os relatos relacionados à
assistência à saúde, em especial, de Enfermagem. A metodologia foi a história de vida, empregandose a técnica da entrevista aberta. As questões de gênero – poder, sexualidade, violência – basearam
a reflexão sobre a assistência de Enfermagem. Os sujeitos do estudo foram 14 (quatorze) mulheres,
em situação abortiva, internadas numa maternidade pública de Teresina-PI, Brasil. As categorias de
análise foram sete, a saber: decisão de ter ou não ter o filho, circunstâncias/fatores determinantes e
decisivos, exposição circunstanciada da situação abortiva, iniciativa adotadas, sentimentos,
esperança das mulheres e assistência à Saúde. Os resultados revelaram que a decisão de abortar é
da responsabilidade, principalmente, das mulheres, induzidas por circunstâncias psicológicas e
sociais, decorrentes de condições financeiras precárias, ser solteira, conflitos entre
parceiro/familiares, instabilidade conjugal, desinformação quanto à prevenção da gravidez indesejada,
dentre outros. Destacaram-se os sentimentos expressados: desespero, medo, culpa, fraqueza,
revolta, desgosto, vazio, perda, tristeza, raiva, baixa auto-estima, mágoa, dúvida, arrependimento,
rejeição, abandono, discriminação e desvalorização. As mulheres ressentiram-se de atendimento
hospitalar humanizado. Reconheceram a experiência abortiva como traumática e conflituosa,
mostrando-se receptivas à orientações sobre a prevenção da gravidez indesejada, apontaram
indicativos para melhoria da qualidade dos serviços de enfermagem na atenção à mulher em situação
abortiva.

Nº de Classificação: 2552
BRINGUENTE, Maria Edla de Oliveira. Estressores vivenciados por paciente de terapia intensiva,
e suas estratégias de enfrentamento: um estudo direcionado à assistência de enfermagem. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 128 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: Este estudo é uma pesquisa de natureza qualitativa, tipo estudo de caso, tendo como
objeto as situações estressoras vivenciadas pelos pacientes internados em terapia intensiva e suas
estratégias de enfrentamento. Os objetivos são: identificar os sentimentos vivenciados pelos
pacientes na UTI; descrever as situações estressoras a que estão submetidos os pacientes na UTI;
analisar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos pacientes na UTI diante das situações
estressoras; e discutir a inter-relação das situações estressoras e as estratégias de enfrentamento
utilizadas pelos pacientes na UTI. Foram tomadas, como referencial teórico, os estudos de Neuman
(1989), para os conceitos de paciente e ambiente; os conceitos antropológicos sobre a cultura de
Geertz (1989), Laplantine (2000), Laraia (1999) e Thompson (1999); e a teoria dos sentimentos
enfocados por Heller (1993). Os sujeitos do estudo foram pacientes internados na UTI, do Hospital
Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espirito Santo
(HUCAM/UFES). Foi utilizada a entrevista semi-estruturada e observação livre (cenário e paciente),
com anotações em diário de campo. Com base nos depoimentos e observações realizadas, foi
procedida a análise temática. As categorias empíricas emergiram das falas dos pacientes e foram
denominadas de estressores ambientais, estressores produzidos pela deficiência de cuidados e
estressores provenientes da relação enfermagem/paciente. A categoria sentimentos dividiu-se em
duas subcategorias, os sentimentos impulsivos e os afetivos. Por último, a categoria estratégia de
enfrentamento. Na análise das falas dos pacientes, foi evidenciado que os estressores, mesmo
aqueles comuns a todos os pacientes, como os ruídos ambientais, foram percebidos de formas
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diferenciadas o mesmo ocorrendo com os sentimentos e estratégias de enfrentamento. Daí se conclui
que a cultura e os sentimentos devem se colocar como aspectos importantes ao cuidado do paciente
em Terapia Intensiva.

Nº de Classificação: 2553
MOTTA, Maria Catarina Salvador da. Software educacional de enfermagem em puericultura:
desenvolvimento e validação. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2000. 203 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARIN, Heimar de Fátima
ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O propósito deste é defender a tese de que o software educacional é uma estratégia de
ensino/aprendizagem que pode ser utilizada por alunos de graduação em Enfermagem. Objetivos: 1)
Desenvolver um software educacional com recursos de hipermídia para ser utilizado por professores
e alunos na área de Enfermagem em Puericultura; 2) Validar o software educacional como
instrumento no processo de ensino/aprendizagem na Consulta de Enfermagem em Puericultura; 3)
Discutir possibilidades e limitações da utilização de programas informatizados no processo de
ensino/aprendizagem na Consulta de Enfermagem em Puericultura. Metodologia: O estudo é uma
pesquisa aplicada do tipo avaliativa. Sujeitos: 33 alunos do Curso de Graduação de Enfermagem e
Obstetrícia EEAN/UFRJ. Instrumentação: para desenvolvimento do software educacional foi utilizada
a Metodologia de Desenvolvimento de Projeto Multimídia proposta por Viviane Bernardo (1996). Para
validação, foi utilizado o instrumento proposto por Paulo Borges (1998). Resultados: foi desenvolvido
e validado por professores, alunos e analistas de sistema, com conceito Muito Bom, o software
educacional "Exame Físico na Consulta de Enfermagem em Puericultura". As possibilidades e
limitações da utilização de programas informatizados no processo de ensino/aprendizagem na
Consulta de Enfermagem em Puericultura foram discutidas durante o desenvolvimento do estudo.
Recomendações: Incentivar a prática de desenvolvimento de software educacional por professores
com a participação efetiva dos alunos nas universidades brasileiras.

Nº de Classificação: 2554
ARAÚJO, Sílvia Teresa Carvalho de. Sentidos corporais dos estudantes no aprendizado da
comunicação não-verbal do cliente na recepção pré-operatória: uma semiologia da expressão
através da sociopoética (Os). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2000. 241 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
SANTOS, Iraci dos
RESUMO: O estudo trata da percepção de estudantes no processo ensino-aprendizagem da
comunicação não-verbal do cliente em recepção pré-operatória. Utilizando os sentidos corporais
através do método sociopoético cinqüenta estudantes de graduação da Escola de Enfermagem Anna
Nery/UFRJ – de 1999 a 2000 estudaram o processo de percebê-la, refletindo sobre experiências
práticas em centro cirúrgico. A implementação de modalidade pedagógica criativa, resultou em saber
construído e analisado pelos e com os estudantes. A liberdade no processo de pesquisar foi
imprescindível na criação de sete momentos, incluindo a dinâmica do ruído, o jogo da sorte e a
técnica de vivência - os sentidos sócio comunicantes do corpo. A leitura do imaginário dos estudantes
permitiu evidenciar a cinesia dos sentidos, perpassada pelo coração – afeto – levando a identificação
de algumas manifestações, predominantemente: cinésicas, proxêmicas e paralinguagem; e cujas
expressões estão relacionadas: 45 ao olhar, 27 ao tato, 20 à audição, 19 ao olfato e 14 relativas ao
paladar. Os momentos filosófico e infantil da sociopoética evidenciaram a capacidade de criação
lúdica e analítica do grupo pesquisador. A escuta espiritual-filosófica permitiu perceber o cliente como
sendo aquele que, respirando a vida, olha o interior, prova a essência, toca a alma, enfim, escuta a
melodia existencial. A criação das poesias críticas permitiu compreender as formas sensitiva, afetiva,
intuitiva e noética, que se encontram entrelaçadas em todos os sentidos, evidenciando-as em
manifestações não-verbais. Vivenciando essa aprendizagem, criamos um saber sobre a comunicação
não-verbal com os sentidos do próprio corpo.
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Nº de Classificação: 2555
SANTOS, Neiva Maria Picinini. Estratégia de ensino-aprendizagem no curso de graduação da
Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ: a história do seniorato (1982-1989) (Uma). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: O estudo trata da modalidade seniorato como uma das estratégias de ensinoaprendizagem adotada no último ano do Curso de Graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery/
UFRJ, no período de 1982 a 1989, ou seja, no planejamento e implementação do Programa
Curricular Interdepartamental XIII, até a realização da V Oficina da Avaliação da 5ª Etapa Curricular.
Os objetivos foram: descrever as características do seniorato, como parte da estrutura curricular do
Curso de Graduação da EEAN; analisar a implementação do seniorato no ensino de graduação, com
base nas influências políticas, ideológicas e sociais, e discutir as implicações do seniorato para a
formação e o exercício profissional. O referencial teórico está vinculado aos conceitos de ideologia e
controle social do currículo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem histórica. Dentre
as fontes primárias, destacam-se os documentos relativos: às Oficinas de Trabalho sobre a
implantação e avaliação da 5ª Etapa Curricular; e os depoimentos das professoras que participaram
das oficinas e da implementação do seniorato. As fontes secundárias utilizadas relacionam-se à
Enfermagem, Educação, Saúde e História do Brasil. Os aspectos analisados estão vinculados à
implantação, implementação e avaliação da 5ª Etapa Curricular, aos motivos para retomada do
seniorato; às resistências relativas à implementação do seniorato; e às implicações para a formação e
o exercício profissional. Conclui-se que o seniorato contribui para o exercício profissional através de
experiências compatíveis com a prática da enfermeira, ao mesmo tempo em que esta modalidade se
constitui numa forma de controle social na formação, estando vinculada aos aspectos ideológicos.

Nº de Classificação: 2556
STAMM, Mariestela. Enfermeira cuidando de famílias em situação de alcoolismo com uma
abordagem transpessoal (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e UnC/URI.
Mestrado Interinstitucional, 2000. 168 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: Estudo voltado ao cuidado à famílias em situação de alcoolismo, respeitando seus valores,
possibilitando expressões de sentimentos positivos e negativos, estimulando a fé e esperança através
de atitudes altruístas, bem como, refletir sobre a teoria transpessoal de Jean Watson através do
processo de cuidado. Da teoria de Watson foram utilizados os pressupostos, seus dez fatores de
cuidado, conceito de enfermagem, ser humano, saúde/doença, ambiente/sociedade; os conceitos de
família e alcoolismo foram por mim construídos em consonância com o referencial escolhido. O
processo de cuidado foi desenvolvido com duas famílias durante o período de setembro de 1999 a
maio de 2000, num total de 42 encontros, tendo como local a residência dos envolvidos, e 19
acompanhamentos ao grupo de auto-ajuda. Os encontros foram pré-agendados numa trajetória
dinâmica, na qual mantive uma relação inter-transpessoal constante com todos os elementos da
família. Através da sensibilidade, amorosidade, empatia, calidez e compatibilidade, foi possível por
em prática os conceitos, pressupostos e fatores de cuidado da teoria transpessoal de Watson. O
cuidado, posicionado como ideal moral, foi o ponto de partida, representando a maior forma de
compromisso e envolvimento com o outro. Ficou evidenciado que a enfermagem pode respaldar-se
neste referencial, para cuidar de famílias e superar a visão individualista do cuidado.

Nº de Classificação: 2557
COSTA, Denise Duarte Grafulha da. Adolescência e sexualidade: a enfermagem na construção de
um processo educativo fundamentado em Paulo Freire. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina e Universidade Federal de Pelotas. Mestrado Interinstitucional, 2000. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: A partir de um número crescente de adolescentes grávidas e, na maioria das vezes,
gravidezes que não pareciam ter sido resultantes de um planejamento prévio, foi possível observar
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seus medos, angústias e desconhecimentos assim como a necessidade de informação, de
conhecimento sobre o seu corpo e o que acontece com elas. Optei, então, por construir um processo
educativo com adolescentes, de uma escola pública, baseado em alguns conceitos de Freire,
focalizando a sexualidade e os temas nela envolvidos, tendo a intenção de favorecer uma maior
instrumentalização dos adolescentes no atendimento de sua sexualidade, tendo em vista o seu
processo de cidadania. Uma proposta em que os sujeitos participantes fossem ativos numa
concepção pautada pela liberdade e autonomia dialogal, crítica e critizadora. Embora a temática
central deste estudo seja a Sexualidade na Adolescência, surgiram vários temas os quais ficaram
sistematizados: O Processo de Adolescer: O Exercício da Sexualidade e da Cidadania, Drogas e
Adolescência e O diálogo como instrumento para a construção da Cidadania. A partir do momento em
que problematizamos e refletimos uma situação vivida, analisando o cotidiano de maneira crítica,
passamos a nos reconhecer como sujeitos históricos, portanto, capazes de atuar para transformar a
realidade.

Nº de Classificação: 2558
MAZZORANI, Benildes Maria. Trabalho da enfermagem nas unidades básicas de saúde:
reflexões sobre a realidade vivida e possibilidades de transformação (O). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 181 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Vera Regina Real Lima
RESUMO: A presente dissertação de mestrado, intitulada "O trabalho da Enfermagem nas Unidades
Básicas de Saúde: reflexões sobre a realidade vivida e possibilidades de transformação", relata a
construção de um processo educativo, tendo como referenciais as idéias e a metodologia da
problematização de Paulo Freire. Esse processo educativo foi organizado, construído e vivenciado
por mim e por sujeitos enfermeiros atuantes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Santa Maria,
a partir de reflexões sobre o que é, por quem é realizado, qual a finalidade e o que poderia ser o
trabalho da Enfermagem nessas UBS. Buscou-se compreender a situação concreta e objetiva do
trabalho da Enfermagem nessas unidades e a percepção que o grupo tem dele, confrontar essa
realidade com os conhecimentos que os sujeitos tinham antes de iniciado o trabalho, gerar e utilizar
novos conhecimentos para definir ações que se encaminhem na busca de melhoria da qualidade de
vida e saúde da população. E, portanto, fruto de um trabalho coletivo em que minha contribuição
somou-se às idéias do grupo de enfermeiros que, ao refletir e analisar criticamente o seu cotidiano de
trabalho, pôde conhecer melhor o que faz e por que assim o faz. A re-criação desse processo exigiu,
além da organização coletiva, uma relação dialógica horizontal e participativa dos sujeitos
enfermeiros, como forma de favorecer a expressão de suas experiências pessoais e profissionais.
Através do exercício desses profissionais de agir-refletir sobre as situações-problema do trabalho da
Enfermagem, buscou-se não só compreender essa realidade concreta como também identificar as
lacunas de conhecimento e atitudes que são causas das situações-problema identificadas e apontar
formas possíveis de superação.

Nº de Classificação: 2559
GHELMAN, Liane Gack. Cotidiano de crianças diabéticas: vivido de mães e assistência da
enfermeira (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2000. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MALVEIRA, Elisabete Araújo Paz
RESUMO: Este estudo sobre o cotidiano de mães de crianças diabéticas teve como objetivo
compreender o significado do ser mãe de uma criança diabética no seu cotidiano existencial. Trata-se
de um estudo qualitativo que utilizou a fenomenologia heideggeriana como método de investigação e
análise compreensiva dos depoimentos dos sujeitos. A compreensão vaga e mediana deste
significado foi apresentada em unidades de significação que mostraram a preocupação com o
agravamento da diabetes, o existir preocupado com as mudanças nos hábitos alimentares dos filhos
e os afazeres à ela relacionados, o temer as crises de hipoglicemia, a ocupação com a insulinização
dos filhos, o cuidado de saúde aos filhos como tarefa não repartida com a família e os amigos. Na
interpretação compreensiva, desvelou-se o ser mãe pré-ocupado ek-sistindo na propriedade da
ocupação cotidiana; a facticidade do cuidar do filho diabético como própria do ser mãe, o temor da
hipoglicemia como disposição de ser-com-o-filho. A contribuição do estudo está na possibilidade de
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re-pensar e re-fletir sobre a prática assistencial do enfermeiro e também o agir de outros profissionais
da equipe, apontando para a disposição de um cuidar em saúde que privilegie o encontro, o
envolvimento e a singularidade com as mães, seus filhos e o controle da diabetes.

Nº de Classificação: 2560
SILVEIRA, Marília Rezende da. Agente Comunitário de Saúde na equipe de Saúde da Família:
desafios e oportunidades (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2001. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar a inserção do Agente Comunitário de Saúde
(ACS) na Equipe de Saúde da Família no município de Contagem em Minas Gerais, na perspectiva
da promoção da saúde, entendida como o reconhecimento da saúde como direito de cidadania, com
serviços resolutivos e integrais, empenho na intersetorialidade e estímulo à organização da
comunidade. As ações do ACS têm sido consideradas fundamentais, pois, na estratégia de Saúde da
Família, este estabelece e mantém um elo entre os serviços e a comunidade, atuando como um
mediador social entre ambos. O estudo descreve a evolução das políticas de promoção da saúde no
Brasil e a incorporação do ACS como recurso estratégico para a implantação de suas ações.
Caracteriza-se como um estudo qualitativo, descritivo-analítico, cujo percurso teve como orientação
teórico-metodológica o materialismo histórico dialético. Os atores informantes da pesquisa foram dez
agentes comunitários de saúde, quatro auxiliares de enfermagem, quatro enfermeiros e dois médicos.
Os instrumentos da coleta de dados consistiram na observação de campo e na entrevista individual.
O tratamento dos dados foi realizado por meio da análise do discurso segundo a orientação de
FIORIN & SAVIOLI (1977). Os resultados apontam que o ACS apresenta um perfil compatível para a
realização de tarefas de promoção da educação em saúde e mobilização comunitária, não restritas ao
campo da saúde. No cenário estudado, existe um movimento para a incorporação de uma nova
prática sanitária sustentada nos princípios de vigilância da saúde. Ficou explícito que o trabalho do
ACS tem resultado na cooperação de distintos profissionais com perspectivas de
complementariedade e interdependência das ações, contemplando as dimensões técnica e ética no
reconhecimento e consideração do trabalho do outro. Observou-se também que, nas últimas três
décadas, as estratégias de promoção da saúde vêm incorporando o ACS, com outras denominações,
como o articulador das ações entre os serviços de saúde e a comunidade.

Nº de Classificação: 2561
MACHADO, Ana Rita Marinho. Lugar da mãe na prática da amamentação de sua filha nutriz: o
estar junto (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2001. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: Ao iniciarmos este estudo, nossas inquietações giravam em torno da estrutura de apoio à
mulher frente ao aleitamento materno em seu meio relacional familiar, em especial, o apoio de sua
mãe. Trata-se de um estudo qualitativo, onde tomamos por recorte o significado do aleitamento
materno de um grupo de nutrizes e suas mães, buscando compreender o significado da prática de
amamentar para essas mulheres, bem como compreender como a mãe se percebe como suporte à
sua filha nutriz e como esta a percebe. Utilizamos como referencial teórico a construção social da
prática do aleitamento materno e a construção da mulher para a maternidade. A amostra constitui-se
de 10 mulheres, sendo 5 nutrizes (primíparas) e suas respectivas mães. Para a coleta de dados
optamos pela entrevista semi-estruturada. Os dados foram coletados em uma Unidade Básica de
Saúde de um Município do Triângulo Mineiro e posteriormente, submetidos à análise de conteúdo
(técnica de BARDIN, 1977), onde encontramos 4 unidades temáticas: a lógica que sustenta a prática
do aleitamento materno; o perfil de mulher para amamentar na concepção da mãe e da filha; a
condição da nutriz na estrutura contextual em que se insere e a participação da mãe na maternidade
da filha. Verificamos um certo distanciamento na rede de aconselhamento, e de experiência familiar,
já que as filhas as substituem por recomendações dos profissionais de saúde. Na situação particular
da participação da mãe na maternidade da filha, é o de "estar junto", compartilhando de seus
conhecimentos e suas experiências vivenciadas.
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Nº de Classificação: 2562
VARGAS, Divane de. Atitudes de enfermeiros de hospital geral frente ao paciente alcoolista.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renata Curi
RESUMO: Trata-se de um estudo psicométrico, que teve como objetivo avaliar atitudes de
enfermeiros de hospital geral frente ao paciente alcoolista, esta pesquisa foi realizada com 171
enfermeiros de um hospital geral do interior do estado de São Paulo, Brasil. O instrumento utilizado
para a coleta de dados foi a escola SEAMAN MANNELLO Nurses' atittudes Toward Alcohol and
Alcoholism, composta por 05 (cinco) subescalas, através das quais chegou-se aos seguintes
resultados. Os enfermeiros mostraram-se favoráveis à terapia para o alcoolismo, concebendo-o como
doença acreditam que alcoolistas estão fisicamente doentes e que o tratamento médico é necessário.
Expressam sentimentos de desconforto e embaraçamento, ao trabalhar com pessoas com
problemas com a bebida. Consideram-se habilidosos ao trabalhar com alcoolistas e tendem a ver o
alcoolista como um cidadão, o qual pode ser ajudado a viver uma vida normal. Acreditam que os
alcoolistas querem ser curados e que os enfermeiros podem ajudar, a atingir este propósito. Os
enfermeiros vêem os alcoolistas como pessoas infelizes, solitárias e sensitivas, com dúvidas sobre
seu próprio valor, e que têm sérias dificuldades emocionais. Para esses profissionais o perigo está no
álcool e não na pessoa que o consome, seu consumo em qualquer quantidade é nocivo, e
moralmente errado. O alcoolismo é visto sob o prisma moral, talvez isso se de pela falta de
informação e pela influência dos preconceitos sociais estabelecidos para essa demanda. É importante
que o enfermeiro reflita sobre essa problemática, uma vez que o problema do alcoolismo cresce
sensivelmente, o que pressupõe que pacientes alcoolistas estarão cada vez mais sobre seus
cuidados, quer por problemas psíquicos, ou físicos decorrentes do abuso do álcool, sendo assim faz
se necessário que o enfermeiro esteja preparado na busca de alcançar uma assistência integral, a
qual todo ser humano tem direito.

Nº de Classificação: 2563
DE PAULA, Adriana Aparecida Delloiagono. Uso da estratégia "relaxamento" para alívio da dor
em pacientes pós-cirúrgicos (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de Enfermagem, 2001. 134 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: Com o propósito de realizar um estudo com uma intervenção específica (relaxamento) e
comparação de variáveis qualitativas e quantitativas de uma determinada situação (dor) antes e após
a intervenção, procuramos o alcance do seguinte objetivo: - verificar o nível de dor em pacientes póscirúrgicos, antes e após a aplicação da técnica de Relaxamento Muscular Progressivo. Registraramse como sujeitos 61 pacientes que se submeteram à intervenção cirúrgica abdominal, sendo 52,5%
de natureza ginecológica e 47,5% obstétrica. A coleta de dados foi realizada inicialmente com o
registro de dados junto às pacientes; para tal, foi utilizado um instrumento de observação, sendo este
composto por dados de identificação do cliente e indicadores fisiológicos de dor, na situação prérelaxamento. Este instrumento, compreendeu: registro cursivo de queixas, observação direta de
reações musculares (maxilares apertados, cabeça cravada nos ombros, costas retraídas, antebraços
ligeiramente curvados, punhos quase cerrados, dor forte ao menor pinçamento da pele) e das
reações fisiológicas (alterações na pressão arterial, pulso, respiração, temperatura e transpiração).
Posteriormente foi feita uma identificação, com uma escala, do nível de dor do paciente na situação
de pré-relaxamento; para tal, foi utilizada a escala visual analógica de Huskisson. Em seguida, foi
aplicada a técnica de Relaxamento Muscular Progressivo, seguindo-se a descrição de GEISSMANN
& BOUSINGER (1987). Concluímos que a maioria das pacientes se encontrava na faixa etária de 18
d 37 anos, procedentes de Ribeirão Preto, com ocupação não qualificada, e com grau de instrução de
até o 1º grau incompleto. Constatamos que todas as pacientes caracterizaram o local da dor como
sendo o mesmo da cirurgia, a maioria definiu sua qualidade como "forte", e seu início se deu logo
após a cirurgia. Quando questionamos os sujeitos quanto às condutas tomadas para diminuir e/ou
eliminar a dor sentida, nos deparamos com 100% de respostas de que chamam a enfermagem para
dar remédios, e apenas 3 pacientes (5%) disseram que antes de chamar a enfermagem tentam ficar
quietas. Estes dados nos mostram que os sujeitos envolvidos no estudo encaram a administração de
medicamentos para o alívio da dor como a única forma de tratamento da mesma. Analisamos
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inicialmente os sinais vitais nas situações pré e pós-relaxamento e em seguida as observações
musculares nesses momentos, com base nas análises feitas da situação pré e pós-relaxamento,
podemos dizer que houve mudança estatisticamente significativa da aplicação da técnica de
Relaxamento Muscular Progressivo. Com relação ao nível da dor nas situações pré e pósrelaxamento, podemos afirmar que o comportamento na situação pré-relaxamento foi diferente da
pós-relaxamento, pois houve uma redução na magnitude das observações do grupo pós-relaxamento.
Procuramos identificar ainda se houve interferência de medicamentos analgésicos na mudança de
comportamento com relação ao nível de dor da situação pré para a pós-relaxamento. Identificamos
que em apenas nove pacientes (14,7%) não podemos afirmar que a diminuição do nível de dor no
pós-relaxamento se deu exclusivamente à técnica de Relaxamento Muscular Progressivo. Em
contrapartida, para 52 pacientes (85,3%) verificamos que a diminuição se deu devido a aplicação
desta técnica. Desta forma, concluímos que nossos dados demonstram impacto positivo com relação
à aplicação da técnica de Relaxamento Muscular Progressivo e além disto registramos avaliações
positivas com relação a esta intervenção por parte de todas as pacientes que se submeteram à
aplicação da técnica.

Nº de Classificação: 2564
DIAZ, Rosana Burguez. Avaliação da incidência de pneumonia hospitalar em pacientes
submetidos à ventilação mecânica, comparando uso de filtros umidificadores higroscópicos e
umidificadores tradicionais. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina, 2001. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Dulce Aparecida
RESUMO: A infecção do trato respiratório é a segunda mais prevalente das infecções hospitalares,
sendo mais freqüente em pacientes submetidos à ventilação mecânica. O uso de filtros
umidificadores higroscópicos tem sido preconizado para diminuir a contaminação dos circuitos
ventilatórios. O objetivo do estudo foi avaliar se o uso de filtros higroscópicos é capaz de reduzir a
incidência de pneumonia hospitalar, quando comparado ao uso de umidificadores tradicionais. O
desenho do estudo foi de um ensaio clínico randomizado, realizado na unidade de terapia intensiva
do Hospital Santa Cruz em São Paulo, no período de setembro de 1999 a julho de 2000. Foram
incluídos no estudo 43 pacientes, distribuídos em dois grupos: 23 que utilizaram filtro umidificador
higroscópico e 20 que utilizaram umidificador tradicional. O diagnóstico de pneumonia foi realizado
segundo critérios clínico-radiológicos. Para análise estatística utilizou-se: testes de "t" de Student,
Mann Whitney, qui-quadrado e Fisher. No grupo filtro higroscópico foram observados oito pacientes
com diagnóstico de pneumonia e no grupo umidificador tradicional foram observados cinco pacientes
com pneumonia, não sendo o resultado significativo estatisticamente (p=0,4860). O uso de sedação e
o uso de sonda nasoenteral foram os principais fatores de risco para o surgimento de pneumonia.
Conclui-se que não houve diferença na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica,
quando comparado o uso de filtro umidificador higroscópico com umidificador tradicional.

Nº de Classificação: 2565
PINTER, Márcia Galluci. Validação do processo de esterilização a vapor saturado sob pressão
em hospitais do município de São Paulo. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina, 2001. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBIERI, Márcia
GABRIELLONI, Maria Cristina
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, transversal não controlado, sobre a validação do
processo de esterilização a vapor saturado sob pressão. Foi realizado em 74 hospitais públicos e
privados, de médio e grande porte do Município de São Paulo. Teve como objetivos conhecer o índice
das instituições que validam o processo de esterilização a vapor saturado sob pressão; conhecer
como se efetua este processo e propor um modelo de validação. Os resultados encontrados revelam
que a maioria das instituições pesquisadas possui central de material centralizada (91,9%) e tem
como profissional responsável o enfermeiro (95,9%). Autoclaves alto vácuo foram encontradas em
cerca de 95% da amostra, sendo 43,2% com fonte própria geradora de vapor e 42% com vapor
gerado por caldeira central. Para manter a qualidade do vapor, 75% possuem em seus equipamentos
filtros de vapor, os demais não possuem ou desconhecem sua presença, inexistindo alternativas para
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a melhoria do vapor e preservação da vida média do material que é esterilizado. A maior parte das
instituições (75,7%) possui padronização da montagem do cesto da autoclave. Como forma de
identificação, 98% utiliza a data de esterilização e 89% a de validade. Quanto aos indicadores, 96%
utilizam os biológicos, 47,3% também os químicos e 39% dos equipamentos passam por avaliação
térmica. Segundo a opinião dos respondentes 25% ou 19 instituições pesquisadas afirmaram validar
o processo de esterilização à vapor. No entanto, ao se estabelecer critérios essenciais para este fim,
observou-se que somente 9 delas o fazem com conhecimento e propriedade. As que responderam
não validar ou não saber se o fazem (75% ou 55 instituições) duas delas realizam sem saber que
estão avaliando. Conclui-se para que haja segurança no processo de esterilização desenvolvido há
necessidade constante de conhecimento do equipamento que está sendo utilizado bem como do
próprio processo, caso contrário, esforços e recursos financeiros estarão dispersos em uma época de
economia hospitalar.

Nº de Classificação: 2566
MARTINS, Maria do Rosario. Efeito do brinquedo terapêutico sobre o comportamento da criança
submetida à cirurgia eletiva (O). São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina, 2001. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Conceição Vieira da
RIBEIRO, Circéa Amália
RESUMO: Este estudo de caráter experimental teve como objetivo verificar o efeito da utilização do
brinquedo terapêutico no preparo da criança para cirurgia e fornecer subsídios que contribuam com o
preparo adequado destas crianças para o procedimento cirúrgico. Fizeram parte da amostra 34
crianças do grupo controle e 34 do grupo experimental, que foram preparadas para a cirurgia com o
Brinquedo Terapêutico, o qual foi a variável experimental do estudo. A variável dependente foi o
comportamento apresentado pelas crianças de ambos os grupos. Os resultados demonstraram que
esse preparo foi efetivo, uma vez que as crianças do grupo experimental tornaram-se mais
comunicativas, demonstrando estar atentas e reagir àquilo que vêem, passando a brincar
espontaneamente, ao passo que no grupo controle tornaram-se mais tensas e menos comunicativas,
passando a buscar menos interações e a não responder a estímulos ou solicitações. Este estudo
mostrou que o brinquedo terapêutico é um meio eficaz na preparação da criança para a cirurgia,
assim como um instrumento facilitador para a interação enfermeiro/paciente.

Nº de Classificação: 2567
ROMÃO, Maria Aparecida Fadil. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica
em Programa de Hemodiálise. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina, 2001. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Dulce Aparecida
RESUMO: Observamos nos últimos anos grande melhora dos métodos de tratamento renal
substutivo, com crescente expectativa de sobrevida de pacientes em hemodiálise. Desta forma, o
paradigma do tratamento dialítico se transfere da simples análise de sobrevida para a exigência de se
alcançar melhor qualidade de vida. Realizamos estudo epidemiológico, analítico, transversal, sobre a
qualidade de vida de 50 pacientes com IRCT, mantidos em programa de hemodiálise, utilizando o
instrumento genérico SF-36, relacionando os escores obtidos com dados sócio-demográficos,
clínicos, laboratoriais e da saúde física (Escala de Karnofsky) e mental (Índice Cognitivo de
Depressão). A idade média do grupo estudado foi de 36,9 ± 15,2 anos (variando de 18 a 82); 31
(62%) eram do sexo masculino, 32 (64%) da cor branca, 24 (48%) com Primeiro Grau de instrução,
27 (54%) solteiros e a grande maioria (98%) residia com a família ou parentes. O tempo médio em
hemodiálise foi de 50,6 ± 55,1 meses (variando de 6 a 218), a doença renal primária mais freqüente a
glomerulonefrite crônica em 23 (46%) e 14 pacientes (28%) relataram transplante renal prévio
perdido. A aplicação e a aceitabilidade do SF-36 foi muito satisfatória (taxa de auto-resposta de 98%).
A média dos valores para cada componente do SF-36 situou-se entre 60 e 80, com maiores valores
para aspectos sociais (80,3) e aspectos emocionais (79,6), enquanto os menores foram para estado
geral de saúde (54,3) e vitalidade (61,7). Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os
componentes saúde física e saúde mental, analisados globalmente. Foi observada associação (p<
0,001) entre o componente do SF-36 capacidade funcional e o estado civil dos pacientes (melhor
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desempenho para os não casados), e entre componentes dor, vitalidade e aspectos emocionais e
sexo (melhor desempenho no sexo masculino). Não observamos associação entre os componentes
do SF-36 e cor e grau de instrução, e entre componentes e doença renal primária ou história de
transplante renal prévio. Foi observada correlação inversa estatisticamente significante entre o
componente capacidade funcional e idade dos pacientes (r = 0,5022; p = 0,0002); entre o
componente funcional do SF-36 e as condições socioeconômicas; entre os componentes capacidade
funcional, aspectos sociais e dor com o tempo em programa de hemodiálise Observamos correlação
direta estatisticamente significante entre o componente estado geral de saúde e os níveis de uréia (p
< 0,05), entre o componente funcional e dor e a creatinina sérica (p < 0,01), entre os componentes
aspectos físicos e os valores da hemoglobina e do hematócrito (p < 0,05); entre o componente
vitalidade e o tempo de hemodiálise (p<0,05); entre os componentes capacidade funcional (p <
0,0001), estado geral de saúde (p < 0,0001) e vitalidade (p < 0,005) e os valores obtidos pela Escala
de Karnofsky, além de correlação inversa e estatisticamente significante entre os valores do Índice
Cognitivo de Depressão e os componentes do SF-36 capacidade funcional (p < 0,05), dor (p <
0,0001), estado geral de saúde (p < 0,0001), vitalidade (p < 0,0001), aspectos sociais (p < 0,0001),
aspectos emocionais (p < 0,0001) e aspectos de saúde mental (p < 0,01). Concluímos que o SF-36 foi
de fácil aplicação, tendo evidenciado comprometimento da qualidade de vida dos pacientes e que os
escores de seus componentes relacionaram-se a importantes aspectos clínicos, além de grande
correlação com outros instrumentos genéricos de avaliação da saúde física e mental. Seu uso pode
ser útil na avaliação e na análise da terapêutica dialítica de pacientes renais crônicos.

Nº de Classificação: 2568
MACHADO, Maria de Fátima Antero Sousa. Participação materna em um Programa de
Desnutrição Infantil. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2001. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: Apesar de estarmos iniciando o século XXI, as políticas sociais não têm conseguido
derrotar as desigualdades marcantes na humanidade. A desnutrição infantil tem sido apontada como
um dos problemas crônicos de saúde pública no Brasil. Entendemos que os mecanismos de
superação da desnutrição infantil não se restringem apenas aos determinantes biológicos, mas
também dependem das forças coletivas e sociais que possam reduzir as barreiras sociais que têm
contribuído para a existência da pobreza. Assim, a participação materna em programa de desnutrição
infantil deve ser entendida como um processo de consciência individual e social que possa otimizar
suas decisões e participações. Este estudo objetiva examinar essa participação materna através da
estrutura conceptual de Imogene King. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, exploratória e
descritiva. Os profissionais de saúde e as mães que tinham seus filhos com mais de 8 (oito) meses no
Programa foram os sujeitos informantes. Os dados foram coletados por meio de observações e
entrevistas semi-estruturadas. A fase de campo ocorreu entre Junho e Julho de 2000, numa
instituição destinada a recuperar crianças desnutridas, no Crato, Ceará - Brasil. Os dados forma
analisados mediante propostas de procedimentos de organização e análises de Bardin. Os resultados
demonstraram que, no sistema pessoal, existe uma dissonância acerca da percepção de participação
entre os profissionais e mães do Programa. O relacionamento entre profissionais e mães é limitado.
Assim, a comunicação, interação e transação estão prejudicadas. Diante dessas evidências,
entendemos que a participação, como um processo de empoderamento, melhor dizendo, de uma
conscientização individual e social para ação coletiva, não foi encontrada como uma estratégia
relevante para a manutenção sustentável de recuperação da criança desnutrida.

Nº de Classificação: 2569
DIAS, Maria Socorro de Araújo. Cuidado na perspectiva da pessoa portadora de insuficiência
renal crônica (O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2001. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: A não-adesão à tríade terapêutica diálise, dieta e medicamentos da pessoa portadora de
insuficiência renal crônica - IRC - tem sido referenciada como importante veículo para a morbimortalidade neste grupo de pessoas. Este estudo privilegiou a compreensão da ação do cuidar na
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perspectiva da pessoa portadora de IRC. Dada a natureza do problema, inspirou-se na abordagem
etnográfica, na etnoenfermagem, norteado por alguns referenciais teóricos, destacando-se a Teoria
da Universalidade e Diversidade Cultural do Cuidado, de Madeleine Leininger. As informações foram
obtidas por meio de documentos, observações e entrevistas, tendo como sujeitos nove pessoas
portadoras de IRC, que dialisam no Centro de Nefrologia Sobralense, consideradas pelos
profissionais do Serviço como não aderentes ao tratamento, caracterização realizada por este mesmo
estudo. Inferiu-se, a partir dos depoimentos dos sujeitos, que viver é enfrentar as barreiras
fortalecidas pela presença da religião, que dá suporte para ultrapassá-las; os fatores da estrutura
social e cultural interferem diretamente nas ações do cuidar; saúde é ausência de doença biológica, e
a condição necessária para ter saúde é o tratamento; cuidar-se é não viver em função da doença; e
que a satisfação dos desejos cotidianos vai além das rígidas medidas terapêuticas, necessitando
infringi-las. Atribui-se aos profissionais e aos recursos técnicos científicos a responsabilidade do
cuidar. As informações dos sujeitos possibilitaram compreender que a decisão quanto a aderir ao
tratamento está ligada a uma rede de significados de implicações econômicas, sociais e culturais.
Dessa forma, requer compreensão por parte da equipe de enfermagem e ações de educação em
saúde que permitam reorientar a ação do cuidado, partindo do contexto da pessoa portadora de IRC
seu mundo e as correlações entre eles. Enfim, postula-se que a pessoa portadora de IRC possa se
sentir co-responsável por seu cuidado.

Nº de Classificação: 2570
MELO, Elizabeth Mesquita. Processo adaptativo da família frente à mastectomia. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: A mastectomia representa uma ameaça real à auto-estima da mulher, alterando o seu
cotidiano e provocando mudanças, que podem ser de ordem física, social e emocional, afetando não
apenas a mulher, mas ocasionando também conflitos na família. Objetivou-se: identificar estímulos
que ocorrem no contexto familiar da mulher mastectomizada decorrentes da cirurgia e conhecer os
comportamentos dos familiares diante destes estímulos, apresentados nos modos de desempenho de
papel e interdependência. O estudo é do tipo descritivo e foi desenvolvido em uma instituição
especializada em oncologia, localizada em Fortaleza-CE, com 15 familiares de mulheres
mastectomizadas, identificados após o contato inicial com as mesmas. Os dados foram coletados
através de visitas domiciliares, utilizando-se um roteiro de levantamentos de dados, tendo como
referencial a Teoria de Adaptação de Roy. A entrevista foi do tipo semi-estruturada. Os dados foram
organizados com base no método de análise de conteúdo. Frente à descoberta da doença e à notícia
da cirurgia o medo foi referido pelos familiares, gerando impacto na família e nos amigos próximos.
Os comportamentos manifestados nesse momento contribuíram de forma negativa para o equilíbrio
familiar, sendo, assim, considerados ineficazes. Os sentimentos de amor, carinho e afeição refletem o
significado dado à mulher por seus familiares, sem alterações relevantes após a mastectomia, o que
demonstra um comportamento adaptativo. Dentre as mudanças na vida da mulher e no seu contexto
familiar acarretadas pela mastectomia e pelo diagnóstico de câncer de mama estão as alterações nos
papéis dos vários membros da família, a partir das circunstanciais reduções que a mulher faz em seu
papel, como forma de adaptação à sua nova condição. Essas alterações são tanto de ordem física,
quanto emocional e econômico-social. As mudanças mais relevantes englobam as relacionadas às
atividades profissionais ou afazeres domésticos. Os comportamentos manifestados pelos familiares
constituíram-se, prioritariamente, em comportamentos adaptativos, contribuindo para a manutenção
da integridade familiar. A união familiar observada auxiliou no enfrentamento do problema,
possibilitando o estreitamento das relações familiares. Conclui-se que a família é, da mesma forma
que a mulher mastectomizada, afetada durante todo o processo da doença, bem como no tratamento,
sendo necessária uma atenção por parte da equipe de saúde a fim de envolve-la no planejamento de
suas ações. O modelo de adaptação é válido, uma vez que oferece uma melhor visão acerca da
situação e dos comportamentos dos familiares baseados nos conceitos da teoria trabalhada.

Nº de Classificação: 2571
ALMEIDA, Diva Teixeira de. Envelhecimento na ótica do idoso do Benfica: Fortaleza-Ceará (O).
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2001. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): LEITÃO, Glória da Conceição M.
RESUMO: Este é um estudo descritivo e analítico 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. Também, buscou-se o respaldo de
estudiosos do envelhecimento dentre esses destacamos: Beauvoir (1990), Mascaro (1997),
Nascimento (1997) e Chopra (1999), a fim de captar as mais diversas nuanças sobre o
envelhecimento. Objetiva o entendimento do processo de envelhecer, e a compreensão da percepção
do idoso acerca do significado e da experiência de ser velho. Pesquisa realizada com 21 pessoas
idosas do bairro do Benfica, no período de 26 de abril a 12 de maio de 2000, na cidade de FortalezaCeará. O instrumento de coleta de dados foi um questionário com questões abertas. Das informações
obtidas, a maioria revelou que ser idoso representa para estas pessoas ter a idade limítrofe de 60
anos; que o sentido positivo de ser idoso é ter durado muito e adquirido experiência ao longo dos
anos; que muitas pessoas destratam os idosos, faltando-lhes com o devido respeito; que a atividade
sexual do idoso é natural e conforme a idade; que a política do governo deve considerar as
necessidades do idoso e aumentar a aposentadoria. Quanto a imagem e sua significação de
velho/idoso é de quem percebeu que o tempo passou e não perdeu o senso de utilidade. A RS de ser
idoso é de pessoa de idade que ainda se sente útil, enquanto que a de velho, é não ser novo, é de
quem decai. O idoso é conformado com o envelhecimento, considerando-o natural e propiciador de
amadurecimento e sabedoria com o decorrer dos anos. Considera-se vitorioso por ter a idade que
têm e sente-se indiferente ao ser chamado de velho. Como passatempo, assiste à televisão e gosta
de ir à missa e rezar. Assim sendo, acredito que seja, possível considerar que, ser idoso é ter uma
postura positiva nesta fase da vida, partindo do pressuposto que o indivíduo ativo pode sentir-se feliz
e satisfeito. Espera-se com este estudo, contribuir para que o governo desenvolva a política social de
apoio ao idoso e que os enfermeiros dêem mais atenção ao seu papel social, considerando o
aumento da longevidade de sua clientela.

Nº de Classificação: 2572
FEITOSA, Liduina Rocha. Repensando o cuidado no pós-operatório de revascularização do
miocárdio a partir da aplicação do processo de enfermagem. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: A prática assistencial de enfermagem vivenciada em UTI de Pós-Operatório Cardíaco me
levou à constatação de que esta vem sendo desenvolvida sem seguir um referencial teórico que
embase seu saber, contribuindo para o distanciamento do enfermeiro dos princípios científicos que
regem sua atuação. Por este motivo, este estudo foi desenvolvido com os objetivos de: aplicar o
processo de enfermagem com fundamento na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda
Horta, em pacientes revascularizados do miocárdio, internados em UTI de Pós-Operatório Cardíaco.
Para tanto, desenvolveu-se um estudo exploratório-descritivo, tendo acompanhado dez pacientes
revascularizados durante todo o período de permanência na UTI. A coleta de dados aconteceu entre
os meses de Junho e Dezembro de 2000 em um hospital público localizado em Fortaleza-CE.
Utilizou-se como instrumento o Histórico de Enfermagem, que permitiu identificar os problemas que
serviram de base para o planejamento dos cuidados. Os problemas identificados e as respectivas
necessidades afetadas foram associados aos fenômenos de enfermagem da Versão Alfa da
Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem (CIPE). Além disso, elaborou-se o plano
diário de cuidados e a evolução de enfermagem. Ao final do estudo, concluiu-se que a aplicação das
etapas Histórico, Diagnóstico, Plano de Cuidados e Evolução do Processo de enfermagem de Horta,
é viável em terapia intensiva, uma vez que contribuiu para a melhoria da qualidade dos cuidados de
enfermagem prestados aos revascularizados do miocárdio.

Nº de Classificação: 2573
AZEVEDO, Neusa Maria de. Enfermeiras e acompanhantes: uma parceria na convivência com a
morte infantil. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
1999. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Crysóstomo de
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RESUMO: Este estudo surgiu à partir de vivências e percepções experienciadas por mim, enquanto
enfermeira de uma unidade pediátrica no Hospital Universitário Pedro Ernesto -UERJ. O problema
está situado nas dificuldades encontradas pelas enfermeiras que trabalham na pediatria e convivem
com os acompanhantes da criança em fase terminal. Conseqüentemente o objeto do estudo é a
interação. O objetivo é saber de que forma ocorre o relacionamento enfermeiro-acompanhante. É
uma pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso, com enfoque nos pressupostos das representações
sociais. Os dados foram acolhidos mediante à técnica da dinâmica de criatividade e sensibilidade e
uma entrevista semi-estruturada. Os atores sociais participantes foram todas as enfermeiras lotadas
nas unidades de Pediatria do referido hospital. De acordo com o conteúdo das representações
dessas enfermeiras, foram discutidos: Comunicação e relacionamento interpessoal na enfermagem,
com enfoque nos sentimentos e emoções que permeiam essas profissionais em situações de morte e
de morrer. A conclusão evidencia a importância e as dificuldades existentes na relação entre
enfermeiras e acompanhantes de criança em fase terminal e apresenta alguns itens alternativos para
reflexão acerca do assunto.

Nº de Classificação: 2574
SILVA, Lúcia Maria da. Imagens de uma função de administrar e cuidar: representações de
enfermeiras sobre a supervisão. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 1999. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso, baseada no referencial teórico das
Representações Sociais. Objetivou-se caracterizar as representações das enfermeiras supervisoras e
supervisionadas, sobre a função supervisão, através de Dinâmicas de Criatividade e Sensibilidade,
coma intenção de reproduzir uma forma de conhecimento comum, buscando o saber do senso
comum, por acreditarmos que ele tem um potencial transformador e que corresponde as condições
reais do grupo em questão. Utilizou-se como palco para a coleta de informações o Hospital
Universitário Pedro Ernesto (HUPE), pertencente à rede pública de saúde, porém, com um grande
compromisso com a busca da qualidade. A Dinâmica de Criatividade e Sensibilidade facilitou esta
"viagem" ao imaginário destas enfermeiras, por possibilitar que as representações emergissem
descontraidamente, em um processo de recorte e colagens, seguido de uma entrevista semiestruturada, na qual elas deram significado à estas representações. Os resultados revelaram que
tanto enfermeiras supervisoras quanto enfermeiras supervisionadas buscam uma supervisão baseada
nos seguintes princípios: Integração, Satisfação, Proteção, Confiança e Companheirismo, Harmonia,
Poder, Liderança e Conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, vêem que a supervisão, apesar de ser
essencial em todo o contexto hospitalar, ela caminha para o fim, em virtude do não reconhecimento
da função supervisão (reproduzido nas falas principalmente das enfermeiras supervisoras). Esta
pesquisa intenta proporcionar um modo diferente de olhar esta atividade, criando novos referenciais
para ela.

Nº de Classificação: 2575
MENDES, Márcia Fernandes. Enfermeiros de terapia intensiva na busca do cuidar: um estudo
sobre a forma de cuidar dos enfermeiros de terapia intensiva. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Alfrerdo Pinto, 1999. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGENS, Luíza Muniz da Costa
RESUMO: Pesquisa qualitativa, descritiva, de caso único, onde se estuda profundamente uma
situação com preocupação nos indivíduos e seu ambiente e de desenvolvimento pautada no
referencial filosófico teórico-metodológico da linha compreensiva. Utilizando-se da pesquisa-ação,
objetivou-se identificar como o enfermeiro participa no decorrer do processo assistencial de
enfermagem no campo da prática cuidativa ao cliente em Terapia Intensiva. O campo de estudo foi
um Centro de Terapia Intensiva da rede pública universitária de saúde. Intentou caracterizar como os
enfermeiros participam desse processo, apontando os motivos de aproximação e possível
afastamento do cuidado direto prestado ao cliente. Através da avaliação do cotidiano pelas
observações e entrevistas são destacados tópicos de avaliação da melhoria da qualidade da
assistência de Enfermagem, além de elementos "transformadores" da realidade existente na unidade.
Essa pesquisa apontou que dentro da enfermagem há um "olhar transformador", um olhar de
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investigação social que permite encontrar soluções através de uma ação coletiva, além de promover
interação entre o pesquisador e os membros participantes da pesquisa com o propósito de desvelar
o espaço social.

Nº de Classificação: 2576
ORTIZ SANCHEZ, Maritza Consuelo. Defesa de direitos profissionais dos enfermeiros: um
estudo comparado Brasil/Peru: 1980-1985 (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 205 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Maria da Luz Barbosa
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de cunho histórico social com abordagem qualitativa utilizando
o método de estudos comparados, inserida no Núcleo de Pesquisa de Historia da Enfermagem
Brasileira, tem como objeto as lutas desenvolvidas por enfermeiras brasileiras e peruanas, para
alcance de direitos profissionais, no período 1980-1985. Os objetivos são: caracterizar
comparativamente as lutas empreendidas pelas enfermeiras brasileiras e peruanas e discutir as
diferenças e semelhanças dessas lutas. Neste sentido trabalhamos com a abordagem dialética para
orientar a busca de fatos numa relação dinâmica entre passado/presente, destacando o contexto
político, econômico e social que emergiram em cada um dos países em estudo. As fontes de
pesquisa em ambos os países foram: documentos e entrevista com enfermeiras na perspectiva da
história oral. Para análise e discussão dos dados buscamos apoio em Chauí (1989), Sader (1995)
dentre outros, particularmente para os conceitos de ideologia e participação política, além do apoio de
pesquisadoras da enfermagem brasileira que estudaram a temática dentre elas Silva (1986) Melo
(1986), Almeida (1986), Baptista (1997) e Gomes, (1999). A investigação nos permitiu identificar em
ambos os países que apesar deles apresentarem realidades peculiares, eles tem elementos comuns,
que se refletem na organização, forma e estratégia de luta para o enfrentamento dos desafios e das
dificuldades inerentes ao processo. Em ambos os países as lutas foram específicas dos enfermeiros.
No caso brasileiro as enfermeiras visam ampliar o que consideram direitos, aos demais trabalhadores
de enfermagem. No caso peruano as enfermeiras não envolvem os demais trabalhadores de
enfermagem e enquanto grupo está fragmentado, em duas categorias: assistenciais e docentes.

Nº de Classificação: 2577
SALGADO, Zélia. Relação social como atitude preventiva no contexto do HIV/AIDS: uma
perspectiva para a assistência de saúde fundamentada em Alfred Schutz (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 133 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ívis Emília de Oliveira
TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Minha experiência profissional como enfermeira e docente de enfermagem, em um
hospital público de ensino e de referência para AIDS, com pessoas em vias de se submeterem ao
teste anti-HIV, aliada à crescente progressão da transmissão sexual do vírus, levou-me a realizar este
estudo, cuja ênfase-recai na necessidade de buscar compreender, determinadas práticas sexuais, a
prática de usar ou não usar o condom, no contexto do HIV/AIDS. A problemática da Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) abrange questões ligadas a pessoas expostas a riscos de
infecção, a mecanismos ainda pouco eficientes de prevenção e tratamento, sendo a AIDS
considerada a mais grave doença sexualmente transmissível, pelo seu grau de morbilidade e de
morbidade. Procurei entender o que é típico na ação de usar ou de não usar do condom, refletindo
sobre estas ações como subsídio para a prevenção da infecção/doença. Fundamentei o estudo na
Sociologia Fenomenológica de Alfred Schutz, autor que me permitiu ver a relação sexual como uma
relação social, ou seja, uma relação entre duas pessoas ou mais. Colhi depoimentos de pessoas
sexualmente ativas que buscaram o teste anti-HIV. Utilizei perguntas orientadoras, tais como: Você
usa o condom? O que você tem em mente quando usa ou não usa o condom? A análise dos
depoimentos permitiu compreender que a ação de usar o condom tem como base uma relação de
troca, de reciprocidade de perspectivas, uma relação eu e tu, uma relação social vivida sob a forma
do Nós-Familiar, e que o típico da ação de não usar o condom é uma relação unilateral, unidirecional,
uma relação centrada apenas no indivíduo, não permeada por propósitos comuns, a ter como
fundamento a relação social do tipo Anônima. A perspectiva da fenomenologia de Schutz abre um
novo caminho para a prevenção do HIV/AIDS, ao ver a relação sexual através do prisma da relação
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entre duas pessoas, ao considerá-la uma relação social a se sustentar na interação, na troca, na
reciprocidade.

Nº de Classificação: 2578
SOUZA, Kátia Sydronio de. Dito e o não dito da amamentação: o sentido de mães nutrizes na
vivência do alojamento conjunto (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2000. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ívis Emília de Oliveira
RESUMO: Tendo como temática o aleitamento materno, este estudo é decorrente de minhas
inquietações frente a prática assistencial como enfermeira de um serviço de referência em saúde da
mulher, da criança e do adolescente. Sob o referencial teórico-filosófico da fenomenologia de Martin
Heidegger, delimitei como objeto do estudo o significado da amamentação expresso pelas puérperas
na vivência do alojamento conjunto. Como objetivo busquei desvelar o sentido da amamentação
expresso pelos significados das puéperas nas primeiras 72 horas pós-parto. Foram entrevistadas 18
puérperas, tendo como questão norteadora, "como você está se sentindo amamentando, como está
sendo para você amamentar?" A análise das entrevistas foi iniciada pela construção de unidades de
significação, favorecendo o desenvolvimento do primeiro momento do método: a compreensão vaga e
mediana das puérperas. Amamentação se expressou como um plano futuro, como algo que se
aprende pela experiência das outras mães, mediado pela preocupação e pela (in)certeza de ter leite.
Assim, na dimensão cotidiana do processo assistencial no sistema de alojamento conjunto, a
amamentação emergiu como expressão de todas as mulheres no modo de ser da impessoalidade,
onde, mostram-se dominadas pelo falatório de que devem amamentar, pela ambiguidade de querer e
de sofrer (fissuras, cansaço, dor) e pelo medo de não conseguirem. À luz do referencial de Martin
Heidegger pude compreender que a equipe de saúde considera, trata, cuida das puérperas
imediatamente após o nascimento do filho já como nutrizes. Entretanto no tempo cronológico de
internação no sistema de alojamento conjunto, as mulheres mostram-se na inautenticidade, na
ocupação e na experiência, sendo como todas. Apontam, mediante o relacionamento com o filho e a
possibilidade de alta hospitalar o modo de ser da autenticidade que revela o tempo próprio, a
preocupação e a vivência da amamentação como possibilidade do ser-ai-com-seu-filho e do sendomulher sendo nutriz e mãe.

Nº de Classificação: 2579
CIBREIROS, Sylvia Alves. Comunicação do escolar por intermédio dos brinquedos: um enfoque
para a assistência de enfermagem nas Unidades de Cirurgia Pediátrica (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2000. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O objeto deste estudo é a comunicação do escolar frente a uma intervenção cirúrgica, por
meio dos brinquedos. Os objetivos traçados foram: descrever as expressões verbais e não verbais
dos escolares em relação a cirurgia na fase do pré-operatório; analisar as formas de comunicação
dos escolares em relação à uma intervenção cirúrgica através das brincadeiras; e discutir as
expectativas dos escolares em relação a cirurgia durante as brincadeiras. Trata-se de uma pesquisa
com abordagem qualitativa. Os sujeitos são as crianças em idade escolar, na faixa etária entre 6 a 12
anos. Os depoimentos foram obtidos no período de pré-operatório, através de entrevista com auxílio
de brinquedos, que representam a família e a equipe de saúde, e também sucata hospitalar. O
referencial teórico de comunicação verbal e não verbal, linguagem e relação interpessoal enfocados
nos conceitos de Bordenave, Stefanelli, Vigotski, Rector, Leopardi e Silva. Com base na análise dos
depoimentos, constatou-se o medo dos escolares em relação aos procedimentos invasivos, em
especial, as injeções, e também o desconhecimento deles em relação aos aspectos ligados à
hospitalização e a cirurgia. Desta forma, o brincar traduz-se como um excelente meio, para
estabelecer uma relação entre o escolar e a enfermeira pediatra e um efetivo meio de comunicação e
orientação a estas crianças, a ser utilizado na abordagem aos escolares nas unidades de cirurgia
pediátricas.

Nº de Classificação: 2580

198
MALUHY, Mônica de Araujo. Percepção da mulher frente ao exame ginecológico: um olhar a
partir da profissional da equipe de enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: O estudo qualitativo utilizando o método de História de Vida, surgiu de minha observação
e vivência profissional. Teve como objeto, a percepção da mulher, profissional da equipe de
enfermagem, como cliente, frente ao exame ginecológico e, como objetivos: identificar as reações da
mulher, profissional da equipe de enfermagem, frente ao exame ginecológico, discutir suas vivências
e analisar a sua percepção em relação a este exame. Quatro instituições hospitalares constituíram o
cenário da pesquisa. Os depoimentos foram obtidos através da entrevista aberta. O estudo
evidenciou quatro grandes categorias: A negação da doença - uma possibilidade não admitida; O
medo do resultado do exame ginecológico - quando o desconhecido não é tão desconhecido assim; A
sexualidade feminina - um bloqueio na esfera da subjetividade e A relação profissional/cliente valorizando a mulher na prática do atendimento. O referencial teórico baseou-se em: Fédida,
Gauderer, Myra & Lopes, Boff, Kübler-Ross, Maffesoli, Waldow, Stoller e Muraro. O estudo revelou
que a mulher, profissional de enfermagem: nega a possibilidade de estar doente ou ter uma doença;
sente dificuldade em separar o ser mulher, do ser mulher profissional; tem medo do resultado do
exame ginecológico; vivencia este exame com apreensão e medo pela possibilidade de um
diagnóstico de câncer cérvico-uterino ou de mama; não está em dia com este exame, uma denúncia
da falta de cuidado com a sua saúde; sente-se constrangida ao expor seu corpo e tê-lo examinado
por um profissional do sexo masculino. O estudo demonstrou, ainda, o tecnicismo de alguns
profissionais, ao invés de um atendimento mais humano.

Nº de Classificação: 2581
TRAMONTINI, Cibele Cristina. Controle da hipotermia de pacientes cirúrgicos idosos no período
intraoperatório: avaliação de duas intervenções de enfermagem. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem.Programa Interunidades, 2000. 107 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko U.
RESUMO: A hipotermia durante o período intraoperatório é freqüente, atingindo 60% dos pacientes.
Os idosos constituem grupo de risco importante, devido às alterações fisiológicas decorrentes da
idade que contribuem para diminuição da competência para a termorregulação. Na tentativa de
buscar uma ação cuidativa para manter a temperatura corporal durante o período intra-operatório, foi
realizado este estudo experimental, comparativo, de campo, aplicado, longitudinal prospectivo, com
abordagem quantitativa junto aos pacientes idosos cirúrgicos. O local de estudo foi um hospital geral,
de médio porte, em Londrina-PR. Os objetivos foram verificar a eficácia de duas intervenções de
enfermagem no intraoperatório no que se refere ao controle da perda de calor corporal: cobrir as
áreas adjacentes ao sítio cirúrgico (cabeça, dorso, membros inferiores e superiores) - Grupo
Experimental I - ou apenas cobrir o colchão da mesa cirúrgica, aquecendo, portanto, o dorso - Grupo
Experimental II. O grupo controle constitui-se de pacientes que obedeceram a rotina do local de
estudo, que não utiliza de nenhuma intervenção para controle da perda de calor corporal. Todos os
testes estatísticos (t de Student, exato de Fisher, correlação de Pearson, análise de variância,
Kruskal-Wallis, regressão linear múltipla e análise de medidas repetidas) foram feitos de forma
bicaudal, admitindo-se a probabilidade de ocorrência de erro de 5%. Após demonstrar a
homogeneidade dos grupos em relação às variáveis: sexo, idade, porte cirúrgico, anti-séptico
utilizado, índice de massa corpórea, tipo de anestesia, temperatura e unidade relativa da sala de
operação, drogas recebidas e infusão de líquidos, as duas intervenções foram comparadas entre si e
com o grupo controle. A média da perda de calor corporal foi: grupo Experimental I= -0,6ºC (desvio
padrão=0,37) e média de temperatura ao fim da primeira hora do procedimento anestésico-cirúrgico
foi 34,8ºC (desvio padrão=0,6), grupo Experimental II= -0,6ºC (desvio padrão=0,45) e média de
temperatura ao final da primeira hora do procedimento anestésico-cirúrgico foi 34,7ºC (desvio
padrão= 0,5), e grupo controle = -0,7ºC (desvio padrão=0,37) e média de temperatura de 34,8ºC
(desvio padrão=0,5). Os resultados demonstram que a cobertura adicional de cobertor durante o
intraoperatório não favorece o controle da perda de calor corporal, o que indica que o fluxo de
transferência de calor da periferia para o centro é mínima.
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Nº de Classificação: 2582
LOPES, Dolores Ferreira de Melo. Ser trabalhador de enfermagem da unidade de centro de
material: uma abordagem fenomenológica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem. Programa Interinstitucional, 2000. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Arlete
RESUMO: O presente estudo busca compreender a experiência dos trabalhadores de enfermagem
que atuam na Unidade de Centro de Material (UCM) de um hospital-escola situado na cidade de
Londrina, Estado do Paraná. Para desvelar a experiência vivida por esses trabalhadores, optei pela
pesquisa qualitativa utilizando a abordagem fenomenológica, cujos princípios permitiram a
aproximação da compreensão do fenômeno "Ser trabalhador de enfermagem em Unidade de Centro
de Material". Com o intuito de desvendar o fenômeno, foram realizadas dez entrevistas, que tiveram
como fio condutor as questões norteadoras: "Conte-me sobre sua vida trabalhando aqui na UCM." e
"Como é, para você, ser funcionário da UCM?" Os discursos dos trabalhadores passaram por dois
momentos de análise idiográfica (análise individual de cada discurso) e análise nomotética (análise da
totalidade dos discursos), que permitiram construir dez subtemas de análise que, em um movimento
de convergência, confluíram para quatro grandes temas: 1) Falando do ingresso nessa unidade; 2)
Falando sobre o trabalho desenvolvido; 3) Vivenciando dificuldades; 4) Superando obstáculos. Os
temas obtidos indicaram que a essência do fenômeno foi desvelada, permitindo assim o vislumbre de
um caminho.

Nº de Classificação: 2583
MATSUDA, Noemi Tomoko. Estado mutricional dos pacientes submetidos à cirurgia eletiva em
um hospital geral do SUS e o prognóstico para o desenvolvimento de infecção hospitalar. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIOSAK, Suely Itsuko
RESUMO: Para verificar se o estado nutricional em pacientes cirúrgicos, guarda relação com o
desenvolvimento de infecção hospitalar, foi elaborado este estudo prospectivo longitudinal, onde se
acompanharam 159 pacientes que foram submetidos à cirurgia eletiva em hospital de médio porte da
rede do SUS (Sistema Único de Saúde). Para melhor delinear a população estudada, foi investigado
o perfil sócio-econômico-demográfico, que revelou população com boa renda familiar, porém com
baixa escolaridade, concentrada na faixa etária dos 35 a 64 anos, sendo 54,1% do sexo feminino e
45,9% do sexo masculino. Foi também avaliado o estado nutricional destes pacientes através da
verificação do Índice de Massa Corpórea (IMC), circunferência de braço e prega cutânea. Encontrouse na população 53,4% delas com peso acima do normal, tendendo a obesidade e 35,2% dentro da
faixa de normalidade o que demonstra que somente 11,3% dos pacientes são desnutridos. Os
pacientes submeteram-se a variados tipos de cirurgia, destacando-se principalmente, cirurgia geral,
ginecológica e neurocirurgia. Das cirurgias realizadas, 45,3% foram classificadas como limpas,45,3%
como potencialmente contaminadas e 9,4% como contaminadas. Foram encontrados oito casos de
infecção hospitalar, associando-se a técnica de coleta de dados através da busca ativa e investigação
pós-alta dos pacientes, o que equivale à taxa de infecção em cirurgia eletiva de 5,04% no período
estudado. Chama-nos atenção que 50% dos casos que desenvolveram infecção eram de cirurgias
limpas, o que somado ao baixo índice de desnutrição desta população, nos levou a investigar cada
um dos casos, na tentativa de buscar respostas para minimizar/sanar este problema. Ao analisarmos
estes casos, verificamos que todos eram portadores de sobrepeso, revelando ser a obesidade um
fator de risco importante a ser considerado pelos profissionais de saúde na prevenção da infecção
hospitalar.

Nº de Classificação: 2584
GUERRA, Cicera Isabel Cristina de Oliveira. Fatores de risco para o desgaste do cuidador
familiar de paciente na fila do transplante cardíaco. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2000. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
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RESUMO: Trata-se de um estudo relacionado ao cuidar no contexto da família, especialmente do
cuidador familiar do paciente na fila única do transplante cardíaco do Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia (IDPC). Teve como objetivos caracterizar este cuidador familiar quanto ao sexo, idade,
religião, estado civil, escolaridade, ocupação, grau de parentesco com o paciente, procedência e
renda individual mensal. O segundo objetivo proposto foi identificar os fatores de risco para o
desgaste do cuidador familiar de paciente na fila do transplante cardíaco do IDPC, baseado no
diagnóstico Risco Para Desgaste do Papel de Cuidador proposto por CARPENITO (1998;1997). Os
dados foram coletados pela pesquisadora, utilizando um instrumento com perguntas fechadas e
aberto-fechadas no período de janeiro a junho de 2000. Participaram deste estudo 14 cuidadores
familiares. Os resultados encontrados evidenciaram um cuidador predominantemente do sexo
feminino, com idade média de 43,79 anos, casado, católico, 2º grau completo, do lar, cônjuge do
paciente, procedente da cidade de São Paulo com renda individual mensal superior a cinco salários
mínimos vigentes. Estes cuidadores demostraram-se visivelmente desgastados. E em face dessa
constatação listamos os fatores de riscos aos quais os cuidadores possivelmente foram submetidos
antes de tornarem-se desgastados.

Nº de Classificação: 2585
SANCHEZ, Cristiane Garcia. Perfil do paciente hipertenso atendido em pronto-socorro:
comparação com hipertensos em tratamento ambulatorial. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2000. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Os pacientes hipertensos muitas vezes não realizam o tratamento corretamente levando à
falta de controle da doença e atendimentos em unidade de emergência. O objetivo desta pesquisa foi
descrever e comparar o perfil de hipertensos atendidos em Pronto-socorro com aqueles seguidos em
ambulatório quanto a características biossociais, hábitos de vida, conhecimento sobre a doença,
tratamento e níveis de pressão arterial. Foram entrevistados 100 hipertensos atendidos no Prontosocorro e 100 em acompanhamento ambulatorial no Hospital Universitário da Universidade de São
Paulo (62% mulheres, 58±11 anos, 71% brancos, 64% com primeiro grau incompleto, 53% com
ocupação manual não especializada, 53% com renda inferior a 5 salários mínimos e 53% não
pertencentes à comunidade do hospital). Os hipertensos do Pronto-socorro foram significativamente
diferentes (p<0,05) dos pacientes de ambulatório em relação a: pressão arterial mais elevada
(174±27/109±18 vs 143+20/88±12 mm Hg); menor renda salarial; não pertencentes à comunidade do
hospital (84% vs 23%); maior consumo de bebida alcoólica (92 vs 17 g de etanol/dia); descobriram
ser hipertensos por sentirem-se mal (60% vs 45%); medem menos a pressão arterial (78% vs 96%);
deixaram mais de tomar os remédios (44% vs 23%); e as mulheres usam menos hormônio
anticoncepcional (3% vs 16%). Os pacientes do ambulatório citaram mais dislipidemia (41%) como
outros problemas de saúde, enquanto que para os do Pronto-socorro foram diabetes (42%),
problemas cardíacos (19%) e hipertireoidismo (11%). O conhecimento da doença e do tratamento não
foi diferente entre os hipertensos do Pronto-socorro e ambulatório. Concluindo, características
desfavoráveis podem contribuir para que hipertensos não realizem tratamento anti-hipertensivo
adequadamente, levando a atendimentos em unidades de emergência.

Nº de Classificação: 2586
CORDEIRO, Benedita Ribeiro. Pressão arterial em funcionários do Hospital Universitário
Regional do Norte do Paraná: associação com variáveis biopsicossociais, hábitos de vida e
conhecimento sobre hipertensão (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2000. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: A Hipertensão arterial é uma doença com alta prevalência atingindo cerca de 15% a 20%
os adultos e influencia o perfil de morbidade e mortalidade cardiovascular. Objetivo foi caracterizar o
nível da pressão arterial de funcionários do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná –
Londrina e associar com variáveis estruturais, psicossociais, hábitos de vida e o conhecimento sobre
hipertensão arterial. A amostra foi formada por 356 funcionários (41±8 anos, 65% mulheres, 76%
brancos, 40% com segundo grau e 26% com nível superior, 74% com mais de 5 salários mínimos,
74% com companheiro, 64% com função manual não especializada ou semi-especializada, Índice de
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massa corporal=26±4, 17% fumantes, 23% referiram ingestão de bebida alcoólica e 30% realizar
atividade física. A pressão arterial foi medida com aparelho automático, OMRON 705, na posição
sentada, após 5 min de repouso, com manguito adequado à circunferência do braço. A prevalência da
hipertensão arterial foi de 20%. A análise univariada mostrou que as variáveis como sexo masculino;
idade acima de 50 anos; função de escritório e manual não especializada; pertencer à diretoria
clínica; baixa escolaridade; ser responsável pelo sustento da família; ingestão de bebida alcoólica;
consumo freqüente de carnes; e peso elevado se associaram significativamente (p<0,05) com
elevação da pressão arterial. A análise multivariada mostrou que o sexo, ocupação, consumo de
carnes e a obesidade confirmaram a elevação significativa da pressão arterial. Mais de 90% dos
funcionários tinham conhecimento sobre o que é a hipertensão arterial e tratamento nãofarmacológico. A maioria apresentou médio estado e traço de ansiedade (77% e 87%,
respectivamente). Portanto, o presente estudo mostrou que funcionários de um hospital apresentam
prevalência de hipertensão semelhante a de outras populações e que a pressão arterial foi
influenciada por variáveis biossociais e hábitos de vida.

Nº de Classificação: 2587
PERROCA, Marcia Galan. Instrumento de classificação de pacientes de Perroca: validação clínica.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: Esta pesquisa foi conduzida com o intuito de monitorar a confiabilidade e a validade do
instrumento de classificação de pacientes proposto por PERROCA (1996), baseado nas
necessidades individualizadas de cuidado de enfermagem. O processo de validação compreendeu 2
etapas: o teste de confiabilidade entre avaliadores e o teste de validade de constructo. O instrumento
de classificação de pacientes foi aplicado, na primeira etapa, pelas enfermeiras lotadas na Unidade
de Terapia Intensiva Geral de um hospital de ensino, em 50 pacientes escolhidos aleatoriamente. Na
etapa posterior, 141 pacientes foram avaliados por enfermeiras de Unidades de Internação e
Unidades de Terapia Intensiva da mesma instituição. A avaliação do grau de concordância nos
escores totais obtidos pelas enfermeiras foi verificado mediante a utilização do coeficiente de
correlação de Pearson e do coeficiente Kappa. Para viabilizar a demonstração da validade de
constructo do instrumento recorreu-se a múltiplas técnicas, tais como: Pearson (para estudar a
associação entre os 13 indicadores); Análise de Componentes Principais e Análise de Variância (para
verificar a possibilidade de redução do número de indicadores que compõem o instrumento) e
Regressão Logística Ordinal (para determinar a capacidade preditiva do instrumento em captar os
diferentes níveis de cuidado). A análise de confiabilidade revelou que as correlações são altas e
positivas entre os escores dados pelas enfermeiras, apresentando um Kappa entre 0,68 e 0,90 com
IC de 95%, indicando uma boa concordância. Esses métodos demonstraram a validade de
construção do instrumento, apontando: 1 - todos os indicadores críticos como sendo indicadores do
grau de complexidade do paciente; 2 - nítida diferenciação entre as categorias de cuidados, criando
gradiente de complexidade; 3 - o indicador crítico Cuidado Corporal como o mais importante para
captar a mudança na categoria de cuidado e o indicador Sinais Vitais como o de menor importância;
4- alto valor preditivo do instrumento, 99,8% ; 5 - adequação do método de padronização do escore
utilizado para delimitar categorias de cuidados. O estudo permitiu concluir que este instrumento
apresenta evidências de confiabilidade e validade estando em condições de ser aplicado na prática
gerencial do enfermeiro como norteador das necessidades de cuidado do paciente, bem como da
carga de trabalho da equipe de enfermagem.

Nº de Classificação: 2588
GARCIA, Rosângela Martins. Compreendendo as necessidades do familiar acompanhante que
tem uma criança internada na Unidade de Terapia Intensiva em fase terminal da doença. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender as necessidades do familiar acompanhante
durante a experiência de ter um filho internado na Unidade de Terapia Intensiva pediátrica em fase
terminal da doença. Utilizou-se como referencial teórico o Interacionaismo Simbólico e como
referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory). A análise
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comparativa das entrevistas dos participantes possibilitou compreender as necessidades da família
com uma criança em UTI em fase terminal da doença. Foi possível identificar dois grupos de
categorias conceituais: SENTINDO A PROBABILIDADE DA PERDA que representa a retirada inicial
do filho do convívio familiar e o sentimento de que ele não voltará mais para casa diante da gravidade
do quadro da criança. O segundo grupo de categoria conceitual PRECISANDO TER ESPERANÇA
mostra que a necessidade de ter esperança faz com que o familiar consiga seguir ao lado da criança
sem desanimar. Esses grupos de categorias desvendam o conflito de sentimentos que a experiência
traz ao familiar que a vivencia.

Nº de Classificação: 2589
OLIVEIRA, Vilma Melo de. Lugar no cuidado pré-natal: possibilidades e opções das gestantes
(Um). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2000. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: Trata-se de um estudo com delineamento do tipo transversal com abordagem quantitativa.
O objeto do estudo foi o acesso de mulheres à assistência pré-natal em um serviço geograficamente
distante de sua residência. Os objetivos foram: caracterizar as gestantes que freqüentam o serviço de
pré-natal fora da área de sua residência e identificar os motivos da procura e a permanência nesse
serviço. A população constou de mulheres matriculadas no serviço de pré-natal do Amparo Maternal
que residiam fora de sua área de abrangência e que compareceram, no mínimo, a seis consultas. A
amostra constituiu-se de 211 gestantes. Os dados foram obtidos por meio de entrevista, de março a
agosto de 2000, utilizando-se um formulário. Para a análise dos dados, foi criado um banco de dados
processado no software EPI INFO versão 6.04 que estão apresentados em forma de tabelas e
gráficos. Os resultados mostraram que as gestantes eram jovens, 60,2% na faixa etária de 15 a 24
anos; raça branca e mestiça, média de seis anos de educação formal; 93,8% residiam no município
de São Paulo, predominantemente na região sul, e 6,2% em outros municípios da Grande São Paulo;
34,1% estavam inseridas no mercado de trabalho; 69,1% eram casadas ou tinham união estável e
53,6% não tinham filhos vivos; 66,8% iniciaram a assistência pré-natal no segundo trimestre da
gestação. Todas conheciam e utilizavam os serviços das unidades básicas de saúde da área de
abrangência de suas residências. Não freqüentaram o pré-natal nesses serviços, em razão,
sobretudo, do mau atendimento dos profissionais, da demora no agendamento e falta de vagas. O
serviço de pré-natal do Amparo Maternal foi indicado por parentes ou amigos. Para chegar a esse
local de pré-natal, gastam de uma a duas horas, utilizando transporte coletivo. A opção pelo serviço
oferecido no Amparo Maternal para o acompanhamento, deveu-se especialmente aos aspectos
positivos relacionados às dimensões técnica e relacional.

Nº de Classificação: 2590
ROCHA, Mariana Lucas da. Significado do relacionamento difícil com as famílias de crianças
com câncer para as enfermeiras (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: O relacionamento entre a enfermeira e a família da criança com câncer é parte central da
experiência do cuidado para o profissional. Este estudo tem como objetivos compreender o
significado do relacionamento difícil com as famílias de criança com câncer para as enfermeiras,
identificar como este significado se reflete na prática e conhecer as crenças que norteiam os
relacionamentos difíceis. Foi utilizando a perspectiva do Interacionismo Simbólico como referencial
teórico e a Teoria Fundamentada nos Dados como referencial metodológico, através da análise
comparativa de entrevista com 10 enfermeiras. Foi possível identificar os seguintes fenômenos:
Tendo expectativas no relacionamento com a família e Vivendo o relacionamento com a família. Os
fenômenos permitiram compreender que a vivência dos relacionamentos difíceis traz sentimentos
negativos, que demonstram a vulnerabilidade da enfermeira no cuidado da família.

Nº de Classificação: 2591
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AZEVEDO, Gisele Regina de. Cuida-dor (d)eficiente: as representações sociais de familiares acerca
do processo de cuidar. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: Este estudo objetivou analisar os significados do cuidar para cuidadores/familiares que
compartilham o cuidado domiciliar de deficientes físicos por lesão medular traumática. Tendo como
referencial metodológico a teoria das Representações Sociais (RS), a análise dos discursos obtidos
por meio de entrevistas abertas, realizadas junto a oito cuidadores, apontou para dois eixos
condutores dos significados: o processo de sofrimento vivido pelos sujeitos na prática do cuidar e as
águas turbulentas que permeiam este sofrimento. Estes eixos, caracterizados como Núcleo Central e
Sistema Periférico das RS, respectivamente, compuseram-se de temas como a visão da deficiência, a
afetividade, a religiosidade, as mudanças sócio-econômicas e (falta de) suporte técnico-institucional.
Os resultados desvelam um cuida-dor (d)eficiente voltado para o cuidar de uma pessoa também
deficiente, tida como inválida, e realizado com muito sofrimento e privações, alicerçado na culpa e
na religiosidade, suportado por uma ambigüidade afetiva e marcado por desgastantes mudanças
sócio-econômicas e falta de suporte técnico-institucional, para uma prática que pressupõe tantas
especificidades. As alternativas de transformações do cotidiano desses cuidadores sinalizam,
principalmente, para uma simbiose de invalidez com o outro - o viver pelo deficiente - ou ainda, para
poucos, um esboço de retomada dos projetos pessoais de vida - o viver com o deficiente.

Nº de Classificação: 2592
PRADO, Cláudia. Ensino-aprendizagem da escala de coma de Glasgow: análise de duas técnicas
em enfermeiros do serviço de emergência. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KOIZUMI, Maria Sumie
RESUMO: Partindo do princípio de que existe a necessidade de padronizar os enfermeiros quanto à
avaliação do nível de consciência, em pacientes atendidos no Serviço de Emergência (SE), utilizando
a Escala de Coma de Glasgow (ECGl), questiona-se quais as técnicas de ensino-aprendizagem mais
adequadas. O presente estudo, limitado a medir a aquisição do conhecimento nessa temática, teve
como objetivos analisar duas técnicas de ensino-aprendizagem, sendo uma a de exposição oral com
slides e a outra, a leitura dirigida, em enfermeiros que atuam nos SE do município de São Paulo,
divididos em dois grupos, com vistas a: caracterizá-los, segundo algumas variáveis sóciodemográficas, de aperfeiçoamento profissional e de utilização da ECGl; mensurar o grau de
conhecimento, utilizando um teste de conhecimentos sobre a ECGl, antes de aplicar as duas
técnicas; verificar o grau de aquisição de conhecimentos, utilizando o mesmo teste de
conhecimentos, após a aplicação das duas técnicas. A coleta de dados foi feita com sorteio prévio
dos hospitais selecionados quanto à técnica a ser aplicada e realizada no final de 1999 e início de
2000. Os enfermeiros dos hospitais sorteados para serem submetidos à exposição oral compuseram
o Grupo 1 e à leitura dirigida, o Grupo 2. Nas características dos dois grupos de enfermeiros,
verificaram-se diferenças estatisticamente significativas nas variáveis idade, tempo de formado e
utilização da ECGl. Os enfermeiros do Grupo 1 eram mais jovens, com faixa etária predominante
entre 22 a 25 anos (45,5%), graduados há menos de 4 anos (72,7%) e a grande maioria relatou
utilizar a ECGl, às vezes (72,7%). Contrariamente, os enfermeiros do Grupo 2 tinham mais de 31
anos (86,3%) e destes, 40,9%, mais que 41 anos; estavam mais distribuídos quanto ao tempo de
formado, sendo que mais da metade tinham se graduado há mais de 5 anos; e, acima de um terço
(36,4%) relatou nunca usar a ECGl e 40,9%, às vezes. Homogeneidade nas demais variáveis com
preponderância do sexo feminino, e solteiros, graduação em escolas da Grande São Paulo e de
tempo de experiência em SE menor que 5 anos e cursos de educação continuada variada e baixa,
com exceção do Basic Life Support (BLS), freqüentado por 45,5% dos enfermeiros do Grupo 1. Na
mensuração do grau de conhecimento prévio dos enfermeiros, constatou-se, na totalização de
pontos, os dois Grupos alcançaram mais de 50% de acertos; aqueles do Grupo 1 totalizaram 273
(62,0%) pontos de acertos de um total de 440 pontos; os do Grupo 2 perfizeram 231 (52,5%) pontos.
Em relação à aquisição de conhecimentos, após serem submetidos às duas técnicas de ensinoaprendizagem, verificou-se que o Grupo 1, no global, apresentou incremento estatisticamente
significativo da fase pré para a pós do processo e ele foi de 29,8%; obteve altos percentuais de
acertos, em várias questões, já na fase pré e incremento de conhecimentos estatisticamente
significativo, também, na maioria das questões, principalmente naquelas de aplicação prática. O
Grupo 2, embora no global tenha obtido incremento estatisticamente significativo da fase pré para a
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pós da ordem de 8,2%, ficou inconclusivo devido à ocorrência de um importante fator interveniente,
caracterizado como não leitura do texto por parte de 55,0% dos participantes. Contudo, na análise por
questão, pode-se constatar que o grupo apresentou acerto em menos da metade (41,0%) das
questões, na fase pré, demonstrando a precariedade da base de conhecimentos deste Grupo e a
necessidade de sanar essas lacunas. Embora os resultados obtidos apontem para a superioridade da
técnica de exposição oral com slides em relação à leitura dirigida, incluindo maior adesão em
participar, esta conclusão deve ser interpretada com restrição, visto que a leitura para atualização não
demonstrou ser uma atividade do cotidiano desses enfermeiros.

Nº de Classificação: 2593
SOUZA, Tânia Theodoro de. Visita domiciliária de enfermagem: uma estratégia para minimizar a
ansiedade de puérperas primigestas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo, verificar se a visita domiciliária de enfermagem,
pode minimizar a ansiedade de puérperas primigestas. Dentro desse objetivo amplo, encontram-se os
demais objetivos específicos aqui relacionados: identificar o estado de ansiedade do grupo
experimental, antes e depois da visita domiciliária de enfermagem; comparar o estado de ansiedade
das puérperas primigestas do grupo experimental com as do grupo controle; analisar as relações
entre os estados de ansiedade do grupo experimental e do controle com as demais variáveis
investigadas; e identificar a assimilação das informações que as puérperas obtiveram através da
visita domiciliária de enfermagem (orientações). Participaram do estudo 40 puérperas primigestas, de
idades variadas, divididas em dois grupos: experimental e controle. O primeiro constituído por 20
puérperas e seus respectivos recém-nascidos, que receberam visita domiciliária de enfermagem, e o
segundo grupo, também composto por 20 puérperas primigestas e seus recém-nascidos, que não
receberam visita domiciliária de enfermagem. Os resultados obtidos demonstraram diminuição
estatisticamente significativa no escore de estado de ansiedade no grupo experimental, de 33,25 para
25,85, após a visita domiciliária de enfermagem, no grupo controle, o escore foi de 32,00 para 34,80
nas fases correspondentes ao grupo experimental. Além do estado de ansiedade, foram analisados
dados biológicos, como: sono, apetite, funcionamento intestinal, pulso, pressão arterial e respiração,
fatores que podem ser indicativos de ansiedade em ambos os grupos. Concluindo, verificou-se
através do estudo que a visita domiciliária de enfermagem, revelou-se como uma estratégia
importante na diminuição do escore de estado de ansiedade em puérperas primigestas.

Nº de Classificação: 2594
VOLPATO, Marcia Paschoalina. Diagnóstico de enfermagem em clientes internadas em unidade
médico-cirúrgica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: Este trabalho, descritivo-exploratório, teve como objetivo identificar os diagnósticos de
enfermagem segundo natureza e freqüência em pacientes de uma unidade médico-cirúrgica de um
hospital-escola da cidade de Londrina. Entrevistas e exames físicos de 60 pacientes de unidade de
internação de mulheres forneceram os dados para formular os diagnósticos segundo a classificação
da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). A idade média da amostra foi de 49,7 (±
19,0 de desvio padrão) anos; a escolaridade média, de 3,4 (± 3,6 de desvio padrão) anos e o tempo
médio de internação à coleta dos dados foi de 1,6 (± 0,7 de desvio padrão) dias. O instrumento
utilizado na coleta dos dados constou de um roteiro construído a partir dos 11 Padrões Funcionais de
Saúde propostos por GORDON (1994). Os diagnósticos foram estabelecidos por consenso entre
quatro pesquisadores sobre diagnósticos de enfermagem e com experiência em enfermagem médicocirúrgica. Identificaram-se 338 diagnósticos em 49 categorias diferentes. A média foi de 5,6 (± 2,6 de
desvio padrão) diagnósticos, variando de 1 a 13 por doente. Dezenove categorias foram identificadas
para no máximo 10% da amostra: risco para infecção (58,3%), dor (50%), constipação (41,6%),
intolerância à atividade (35%), distúrbio no padrão de sono (28,3%), mobilidade física prejudicada
(26,6%),fadiga (25,0%), padrões de sexualidade alterados (23,3%), ansiedade (23,3%), risco para
manejo ineficaz do tratamento (20,0%), risco para trauma (20,0%), risco para integridade da pele
prejudicada (18,3%), enfrentamento individual ineficaz (18,3%), nutrição alterada: mais do que as
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necessidades corporais (11,6%), comunicação verbal prejudicada (11,6%), incontinência urinária
(10,0%), excesso de volume de líquidos (10,0%), nutrição alterada: menos do que as necessidades
corporais (10,0%). Os padrões funcionais de saúde que obtiveram maior freqüência de diagnósticos
foram: percepção e controle da saúde, com 28,1% dos 338 diagnósticos formulados, atividadeexercício,com 19,8% e nutricional-metabólico, com 19,5%. Considerando que o diagnóstico expressa
necessidade de cuidado, os resultados deste estudo mostram que há diversidade na qualidade
dessas necessidades na amostra estudada, o que exige ampla gama de conhecimentos e habilidades
em termos de preparo da enfermagem, tanto para identificar como para intervir junto aos pacientes
com essas necessidades. A acumulação de resultados de estudos como este facilitará o
delineamento de conteúdos próprios da clínica de enfermagem para a capacitação de recursos
humanos em áreas específicas.

Nº de Classificação: 2595
ANTUNES, Maria Jose Moraes. Trabalho da gerência na rede básica do Sistema Único de Saúde
- SUS: a contribuição da enfermagem brasileira no universo da Classificação Internacional de Prática
de Enfermagem em Saúde Coletiva - CIPESC (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem. Programa Interunidades, 2001. 236 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: A finalidade deste estudo foi identificar as ações gerenciais realizadas pela enfermagem
na organização da assistência e dos serviços de saúde extra-internação, analisando sua aderência
aos princípios do Sistema Único de Saúde brasileiro e ao movimento da saúde coletiva. Utilizou-se
dados secundários, identificados nos resultados do extenso projeto da Associação Brasileira de
Enfermagem (ABEn) para a Classificação da Prática de Enfermagem em Saúde Coletiva no Brasil
(CIPESC-BRASIL), no período de 1996 a 2000. Os dados selecionados foram submetidos a dois
processos de análise: semântica de discurso, ancorada na análise institucional. Como principais
resultados identificou-se o envolvimento dos agentes de enfermagem com as transformações dos
modelos assistenciais e com o gerenciamento em nível local da assistência à saúde no referencial da
saúde coletiva, mesmo sem o insuficiente respaldo institucional para a contínua atualização
profissional, e com a manutençaõ das insuficientes e precárias condições de trabalho e baixa
remuneração. As ações dos agentes de enfermagem ainda estão vinculadas ao modelo assistencial
centrado na prática médica, de caráter curativo e individual, que persiste no país. No entanto novos
modelos de gerenciamento da assistência centrados nos usuários, com busca ativa para atender às
suas necessidades de saúde, no trabalho multisetorial e multiprofissional, estão sendo desenvolvidos
pelos agentes de enfermagem nas unidades básicas de saúde e tendem a se expandir, com o
aprimoramento de projetos ligados à sistematização da prática de enfermagem e assistência integral,
no referencial da saúde coletiva.

Nº de Classificação: 2596
COSTA, Maria Lucia Alves de Sousa. Ser enfermeiro tendo sido estudante-trabalhador de
enfermagem: um enfoque da fenomenologia social. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem. Programa Interunidades, 2001. 165 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo foi fruto de inquietações que surgiram do meu vivido profissional como
enfermeira docente de uma universidade particular que recebe um grande número de estudantestrabalhadores de enfermagem. A trajetória da pesquisa foi voltada para compreender a transição de
ser enfermeiro tendo sido antes estudante-trabalhador de enfermagem na relação face a face com
outros enfermeiros de formação convencional. Para atingir meu intento, utilizei-me da Sociologia
Fenomenológica de Alfred Schutz, que subsidiou a análise dos dados encontrados. Esta abordagem
da pesquisa, enquanto um caminho, permitiu-me conhecer o tipo vivido dos enfermeiros que
vivenciam esta ação. Para a Fenomenologia Social não importa investigar o comportamento
individual, particular de cada sujeito, pois o foco de interesse é o que pode constituir-se como
característica típica de um grupo social que está vivenciando uma determinada situação. Assim
sendo, os dados possibilitaram descrever o tipo vivido "enfermeiro que foi estudante-trabalhador",
como aquele que transita de uma situação que domina para outra que desconhece, enfrenta desafios
institucionais, que tem que readaptar o relacionamento com auxiliares, técnicos e enfermeiros para
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deixar de ser auxiliar/técnico e transformar-se em enfermeiro. No entanto, o fato de ter cursado a
faculdade faz com que se sinta valorizado. Ter sido auxiliar/técnico proporcionou segurança para
alcançar a transformação devido à experiência acumulada. O tipo vivido "enfermeiro de formação
convencional" no relacionamento face a face com enfermeiros que foram estudantes-trabalhadores
de enfermagem ficou constituído como aquele que espera que os enfermeiros que foram estudantestrabalhadores de enfermagem desenvolvam a liderança junto à equipe de enfermagem e se
imponham na equipe de saúde; bem como deseja que os enfermeiros que foram estudantestrabalhadores de enfermagem aprimorem-se profissionalmente como forma de alcançar um bom
desempenho profissional e possam diferenciar-se dos auxiliares/técnicos, justificado pela observação
de que o enfermeiro que foi estudante-trabalhador de enfermagem não consegue redirecionar o
relacionamento com auxiliares/técnicos, condição necessária para torná-lo um líder; está desmotivado
para o aprimoramento profissional e sua condição atual de vida é conseqüência da situação
biográfica. A sociologia Fenomenológica possibilitou a compreensão dos motivos alegados pelos dois
grupos sociais que apontam para algumas transformações no que diz respeito aos órgãos
formadores, à educação continuada das organizações hospitalares e aos próprios sujeitos que
vivenciam esta situação.

Nº de Classificação: 2597
PEIXOTO, Maria Selma Pacheco. Adesão do paciente com insuficiência cardíaca ao tratamento
ambulatorial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 229 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: O estudo objetivou caracterizar a adesão ao tratamento em um grupo de pacientes com
insuficiência cardíaca segundo freqüência de ocorrência das categorias: adesão total, alto risco para
falta de adesão, falta de adesão às medidas não farmacológicas, falta de adesão às medidas
farmacológicas e falta de adesão total. Estas categorias foram estudadas em termos de suas
características definidoras e fatores relacionados e, de acordo com as variáveis: sexo, idade,
escolaridade, tempo de tratamento, número de medicações em uso e classe funcional da insuficiência
cardíaca. A amostra foi constituída de 97 pacientes ambulatoriais de um hospital público, de ensino,
especializado em cardiologia. As categorias de adesão, previamente definidas para o estudo,
ocorreram com as seguintes freqüências: falta de adesão total 57 (58,8%) pacientes, falta de adesão
às medidas não farmacológicas 32 (33,0%), falta de adesão às medidas farmacológicas 1 (1,0%), alto
risco para falta de adesão 7 (7,2%) e nenhum paciente apresentou adesão total. Quanto às
características definidoras, a falha no seguimento das recomendações às medidas não
farmacológicas ocorreu em 89 (91,7%) dos 97 pacientes; a falha no seguimento das recomendações
às medidas farmacológicas ocorreu em 58 (59,8%), a evolução incompatível com o tratamento deu-se
em três (3,1%). Dos 20 fatores relacionados estudados os mais freqüentes no conjunto das categoria
de adesão foram: desconhecimento da patologia, tratamento, complicações e riscos da doença
(99,0%), crenças de saúde conflitantes (97,9%) e regime terapêutico complexo (94,8%). Quanto às
variáveis demográficas e do tratamento: 57,6% de pacientes do sexo masculino e 61,3% do sexo
feminino tinham falta de adesão total, a falta de adesão parcial ocorreu em 33,3% dos homens e em
35,5% das mulheres; a idade média foi 62,4 (±12,8) anos na falta de adesão total, 66,3 (±11,5) anos
na parcial e 69,8 (± 5,9) no alto risco para falta de adesão; as escolaridades médias nas três
categorias de adesão foram: 3,6 (± 2,3) anos no alto risco para falta de adesão, 4,1 (± 2,6) anos na
falta de adesão parcial e 3,7 (± 4,1) anos na falta de adesão total, os tempos médios de tratamento
foram: 2,0 (± 1,5) anos no alto risco para falta de adesão, 3,1 (± 1,6) anos na falta de adesão parcial e
2,9 (± 1,5) anos na falta de adesão total e os números médios de medicamentos utilizados foram: 5,0
(± 1,3) no alto risco para falta de adesão, 5,2 (± 1,7) na falta de adesão parcial e 5,4 (± 1,8) na falta
de adesão total. Quanto às classes funcionais todos os pacientes na classe funcional III (7/100%)
tinham falta de adesão total, 54,8% dos pacientes na classe funcional I e 56,9% dos pacientes em
classe funcional II tinham falta de adesão total, 36,4% dos pacientes em classe funcional I e 35,3%
dos em classe funcional II tinham falta de adesão parcial, o alto risco para falta de adesão ocorreu em
9,1% dos pacientes em classe funcional I e em 7,8% dos em classe funcional II. Esta pesquisa
permitiu descrever a adesão ao tratamento de um grupo de pacientes com insuficiência cardíaca. A
identificação da importância de cada uma das características definidoras e fatores relacionados para
cada categoria de adesão é tema para estudos futuros.

Nº de Classificação: 2598
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FONTES, Cassiana Mendes Bertoncello. Fissuras lábio-palatais: diagnósticos de enfermagem no
pré e pós-operatório. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: O estudo foi realizado no HRAC-USP com o objetivo de identificar os diagnósticos de
enfermagem e sua freqüência no pré e pós-operatório de cirurgia plástica eletiva em 40 pacientes
(52,5% do sexo feminino, idade média de 22,4 anos). A avaliação baseou-se nos Padrões Funcionais
de Saúde, por entrevista e exame físico. Foram identificados 454 diagnósticos de enfermagem para
os 40 pacientes da amostra, sendo 187 na fase pré e 267 na fase pós-operatória. Na fase préoperatória foram identificadas 29 categorias diagnósticas e, na fase pós, 26. A média de diagnósticos
por paciente na fase pré foi de 4,7 (± 1,9) e na fase pós 6,7 (± 2,3). O teste t de Student mostrou
diferença significante entre as fases operatórias (p<0,0001). O teste de McNemar demonstrou
diferença significante em 9 das 35 categorias diagnosticadas entre as fases operatórias. Foram
identificadas alterações em 10 dos 11 Padrões Funcionais de Saúde e não houve alteração no
Padrão de Crença e Valor. Os 3 Padrões Funcionais alterados mais freqüentes na fase pré foram:
Auto-Percepção e Autoconceito (27,8%), Cognitivo-Perceptivo (22,9%) e Nutriconal-Metabólico
(21,9%). Na fase pós-operatória: Padrão Nutricional-Metabólico (50,8%), Padrão de Percepção e
Controle de Saúde (16,3%) e Padrão Cognitivo-Perceptivo (14,2%).

Nº de Classificação: 2599
MURAMATSU, Clarice Heiko. Convivendo com a síndrome da tensão pré-menstrual: um enfoque
da fenomenologia existencial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001.
154 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo teve como trajetória desvelar o fenômeno Convivendo com a síndrome da
tensão pré-menstrual. Para tanto, optei pela pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica.
Foram realizadas entrevistas com seis mulheres, cuja idade variou entre 18 a 44 anos. Três delas
eram solteiras, uma casada com filhos, uma divorciada com filhos e uma separada com filhos. Utilizeime das seguintes questões norteadoras para desvelar a essência do fenômeno: "Como é para você
ter a síndrome da tensão pré-menstrual?"; e "Descreva como é conviver com a síndrome da tensão
pré-menstrual." Os discursos foram analisados, segundo o referencial fenomenológico existencial
fundamentado nos filósofos Merleau Ponty e Martin Heidegger. Emergiram desta análise seis
unidades temáticas, que convergiram para três grandes categorias: O corpo existindo nas relações
com o mundo, Vivendo a angústia da situação e Necessitando ser cuidada. Essas categorias
desvelaram que as mulheres encontram-se no limiar do desconforto físico e emocional advindo da
STPM e que essa condição está relacionada ao corpo por meio da qual buscam adequar-se às
flutuações psicoemocionais, às suas experiências e conseqüentemente à sua vivência individual e, ao
mesmo tempo, social, como ser-aí, ser-com. A construção deste estudo possibilitou vislumbrar novos
caminhos no assistir/cuidar da mulher com a síndrome da tensão pré-menstrual, além de direcionar
para um ensino centrado na dimensão humana/existencial.

Nº de Classificação: 2600
GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Inserção da saúde coletiva nos currículos dos
cursos de graduação de escolas de enfermagem do estado de São Paulo (A). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: O presente estudo tem como finalidade analisar, à luz das transformações históricas da
educação em enfermagem no Brasil, a inserção da Saúde Coletiva nos currículos de graduação de
Escolas de Enfermagem do Estado de São Paulo. O material empírico foi obtido através de
questionários respondidos por dezoito escolas. Para a análise, utilizaram-se duas categorias: a Saúde
Coletiva e o Currículo. A análise quantitativa evidenciou que a maioria das escolas destina uma carga
horária reduzida à formação em Saúde Coletiva. A análise das ementas das disciplinas e dos
objetivos dos cursos permitiu apreender o conceito de processo saúde-doença e as concepções de
currículo que norteiam os cursos de enfermagem em estudo. A inserção dos conteúdos vinculados à
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Saúde Coletiva na formação de enfermeiras ainda permanece predominantemente vinculada à
vertente multicausal, ao funcionalismo e as teorias tradicionais do currículo. Conclui-se que é
necessária maior inserção da Saúde Coletiva na formação da enfermeira, sob o paradigma da
determinação social do processo saúde-doença, visando atender às necessidades de saúde da
população. Em se tratando de um campo de saberes e práticas em construção, a articulação das
disciplinas da graduação e da pós-graduação deve ser mais estreita, permitindo maior impacto na
formação e conseqüentemente nas práticas de enfermagem.

Nº de Classificação: 2601
MONDINI, Cleide Carolina da Silva Demoro. Agentes de autocuidado e a utilização de
orientações disponíveis no cenário do processo cuidativo da criança portadora de fissura
lábio-palatal (Os). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Iwanow
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender, descrever e analisar a maneira como,
a mãe e/ou pessoa significativa (aqui designada como Agente de autocuidado - AAC) para a criança,
fazem uso das orientações recebidas por ocasião da alta hospitalar, por meio da identificação dos
requisitos universais da criança e das habilidades referidas pelo AAC em realizar os cuidados,
baseado na Teoria do Déficit de Autocuidado de Orem. Visa ainda, contribuir e oferecer subsídios
para a melhoria da qualidade da assistência prestada, dentro do programa de orientação
desenvolvido pela equipe interdisciplinar. É um estudo exploratório, descritivo com abordagem
qualitativa. Foram realizadas 60 entrevistas com o AAC da criança portadora de fissura lábio-palatal,
em dois momentos distintos: a primeira realizada no período pós-operatório antes da alta hospitalar e
a segunda foi realizada por meio telefônico, no período de 8 a 10 dias após a alta hospitalar. Após a
análise das entrevistas, emergiram subcategorias relacionadas as condições emocionais e à
capacidade do agente de autocuidado incluindo conhecimentos para realizar os cuidados com a
criança portadora de fissura lábio-palatal, evidenciando que a maioria dos agentes de autocuidado
consegue realizar sem dificuldades os cuidados. Em relação às orientações fornecidas pela equipe
de enfermagem e referidas em diferentes dimensões e perspectivas pelos AAC, destacam-se: a
adequação das respostas dos AAC em relação a segurar a criança (95,3%); aos cuidados com dor de
ouvido (94,3%); aos cuidados com alimentação (91,4%) e cuidados com retorno para avaliação e
cirurgia (88,6%). Os demais itens (engasgos, regurgitação, vômitos, deglutição, perda de peso e
respiração ruidosa) situaram-se abaixo de 70,0% das respostas consideradas como adequadas neste
estudo.

Nº de Classificação: 2602
BRASIL, Virginia Visconde. Qualidade de vida do portador de marcapasso cardíaco definitivo:
antes e após implante. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 149 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Iwanow
RESUMO: A estimulação cardíaca artificial que utiliza o marcapasso cardíaco definitivo é uma das
alternativas para o tratamento das arritmias. Entretanto, o uso do marcapasso tem provocado reações
singulares e alterações nos hábitos de vida dos portadores, o que, indiretamente, pode afetar sua
qualidade de vida. Este estudo teve por objetivo verificar como o paciente portador de marcapasso
cardíaco definitivo avalia sua qualidade de vida antes e após o implante do marcapasso. Foram
entrevistados 80 pacientes imediatamente antes e após meses de implante. Para avaliação da
qualidade de vida, utilizou-se o Índice de Qualidade de Vida (IQV) de Ferrans e Powers: versão
cardíaca (1992), que foi traduzido e adaptado para portadores de marcapasso. A maioria dos
pacientes era do sexo masculino (65,0%), maior que 61 anos (52,5%) e referiu como principais
sintomas falta de ar (62,5%), cansaço (51,3%), tontura (45,0%), precordialgia (42,5%) e dor ou edema
nas pernas (41,3%). Os demais sintomas referidos no pré-implante foram palpitação (26,3%),
fraqueza (26,3%), síncope / desmaio (21,3%), turgor jugular (5,0%), inapetência / insônia (5,0%),
hipertensão / nervosismo / suor frio (5,0%), cefaléia (3,8%). Todos os sintomas regrediram
significativamente após o implante, exceto o tugor jugular. Dentre as atividades que deixaram de fazer
pós-implante, 25,0% deixaram de pegar peso e 23,3% de trabalhar. O uso de eletrodomésticos foi
mantido por 60,0% dos pacientes, 25,0% deixaram de usar ferro elétrico, 13,4% não usam mais
chuveiro elétrico e 10,0% não usam mais telefone celular nem ligam a televisão. Os incômodos
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referidos por serem portadores de marcapasso foram atrapalhar o sono, interferir no trabalho, gerar
medo, dor no sítio do gerador e interferência das pessoas na própria vida. As variáveis que mais
influenciaram na mudança da qualidade de vida foram as dos Domínios "Saúde e Funcionamento" e
"Psicológico / Espiritual" do IQV. Conclui-se que existe diferença entre a qualidade de vida antes e
após o implante de marcapasso cardíaco definitivo, sendo maior, o Índice de Qualidade de Vida após
o implante (14,88 versus 17,43).

Nº de Classificação: 2603
BAFFI, Silvia Helena de Oliveira. Reprocessamento e reutilização de cateteres de hemodinâmica:
a busca da qualidade nesta prática. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Este estudo teve como objetivos identificar e analisar os aspectos que implicam na
decisão em reprocessar e reutilizar cateteres de hemodinâmica originalmente para um único uso e as
condições gerais do seu reprocessamento. Os dados foram coletados em 13 instituições hospitalares
do município de São Paulo que aceitaram participar da pesquisa e que realizavam procedimentos
hemodinâmicos, por meio de entrevista com enfermeiros do setor de hemodinâmica e da Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). O instrumento utilizado para a coleta de dados foi de
múltipla escolha abrangendo as diversas etapas do reprocessamento. Constatamos que a causa
principal para decidir pela reutilização dos cateteres é o aspecto econômico, mas nem todos os
enfermeiros concordavam com a reutilização. A responsabilidade na decisão pelo reprocessamento e
reutilização desses cateteres não era conhecida ou estava diluída entre um único profissional (médico
ou enfermeiro), exceto a CCIH em duas instituições. As etapas de execução dessa prática não
ocorriam em um só setor, distribuindo-se principalmente entre o serviço de hemodinâmica e serviço
terceirizado de esterilização. O enfermeiro da Central de Materiais e Esterilização não estava
envolvido e esse setor participava de algumas das etapas do processo na minoria das instituições.
Apesar de constatarmos que as mesmas utilizavam mecanismos de controle, a principal problemática
foi identificada na diversidade das ações, com bases empíricas na maioria das vezes não
correspondendo às recomendações encontradas em literatura científica. Tendo em vista que a prática
de reprocessamento reutilização de artigos originalmente de uso único é uma realidade nacional e
internacional, concluímos pela necessidade de mais pesquisas que forneçam subsídios
cientificamente comprovados para sua qualificação, assim como um maior comprometimento das
instituições, associações profissionais e órgãos governamentais.

Nº de Classificação: 2604
POSSARI, João Francisco. Dimensionamento de pessoal de enfermagem em centro cirúrgico no
período transoperatório: estudo das horas de assistência, segundo o porte cirúgico. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: A presente pesquisa foi desenvolvida com a finalidade de apresentar um modelo de
dimensionamento de pessoal de enfermagem para o período transoperatório, possibilitando aos
enfermeiros determinar, com maior precisão, a quantidade de pessoal necessário para assegurar a
qualidade da assistência de enfermagem no Centro Cirúrgico. Esse modelo foi desenvolvido
considerando as seguintes variáveis: quantidade de cirurgias eletivas e de urgência/emergência,
segundo o porte cirúrgico, especialidades médicas e o tempo médio de utilização da Sala de
Operação; horas médias de assistência de enfermagem; produtividade da equipe; tempo médio de
limpeza da Sala de Operação e ausências previstas e não previstas da equipe de enfermagem. A
aplicação do modelo proposto, em um Centro Cirúrgico de um hospital de ensino, possibilitou analisar
os seguintes resultados: com relação ao movimento cirúrgico, o maior número de cirurgias eletivas,
bem como de urgência/emergência foi a de porte II (42,5%), seguido de porte I (31%), porte III
(15,5%) e porte IV (10,8%). O tempo médio do intra-operatório das cirurgias eletivas foi de 196,7
minutos (3,27 horas) e de urgência/emergência de 213,1 minutos (3,55 horas). A especialidade
médica que apresentou maior número de cirurgias eletivas foi a Urologia com 982 (14,8%) cirurgias,
seguida da Oftalmologia com 958 (14,5%) cirurgias. Nas cirurgias de urgência/emergência, a
especialidade médica Cirurgia de Emergência foi a que mais operou com 863 (49,1%) cirurgias,
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seguida da Cirurgia Vascular com 358 (20,4%) cirurgias. O tempo médio de limpeza das Salas de
Operação das cirurgias eletivas foi de 31,8 minutos e das cirurgias de urgência/emergência 40,8
minutos. O tempo médio de assistência de enfermagem, durante o período intra-operatório das
cirurgias eletivas, segundo o porte cirúrgico, foi de 6,54 horas, assim distribuídos: 2,88 horas para o
porte I; 5,76 horas para o porte II; 9,80 horas para o porte III e 16,72 horas para o porte IV. Para as
cirurgias de urgência/emergências, o tempo médio de assistência de enfermagem, segundo o porte
cirúrgico, foi de 7,10 horas, assim distribuídos: 2,56 horas para o porte I; 5,86 horas para o porte II;
9,82 horas para o porte III e 17,26 horas para o porte IV. O quadro de pessoal, segundo as equações
desenvolvidas, resultou em 101 profissionais, abrangendo: 16 enfermeiros e 85 auxiliares de
enfermagem. Acreditamos, com este estudo, estar contribuindo para a composição do quadro de
pessoal de enfermagem para o período transoperatório, mais próximo à realidade, evitando
sobrecarga de serviço ou, ao contrário, ociosidade de pessoal.

Nº de Classificação: 2605
GENOVESE, Regina Elena. Conhecimento, aceitação e disponibilidade dos profissionais de
saúde sobre o método mãe canguru em unidade neonatal de um hospital universitário do
município de São Paulo. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina, 2001. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
HORTA, Ana Lúcia de Moraes
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo que tem como objetivo identificar o conhecimento, a
aceitação e disponibilidade dos profissionais de saúde sobre o Método Mãe-Canguru. A amostra
constituiu-se de 71 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares e atendentes de
enfermagem) que trabalham na Unidade Neonatal de um Hospital Escola do Município de São Paulo.
Para a coleta de dados realizada em agosto de 2000 nesta Instituição, foi utilizado um questionário,
elaborado pela autora, contendo questões abertas e fechadas sobre o assunto a ser pesquisado.
Como principais resultados, verificou-se que os profissionais conhecem o método mãe-canguru
empiricamente, aceitam e estão disponíveis para a implantação mediante o treinamento da equipe,
composição e uma equipe multiprofissional sem papéis hierárquicos com reconhecimento de ações
compartilhadas para um trabalho integrado e sem dicotomias de informações para a mãe e familiares.
Porém são ainda resistentes quanto à permanência livre dos pais e familiares nas 24 horas na
Unidade Neonatal, assim como inclusão dos mesmos nas decisões sobre o tratamento dos filhos
internados.

Nº de Classificação: 2606
VIEIRA, Erika de Sá. Identificação e validação dos diagnósticos de enfermagem "Padrões de
Sexualidade Alterados" e "Disfunção Sexual". São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina, 2001. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia Maria Oliveira de
ABRÃO, Ana Cristina Freitas de Vilhena
RESUMO: Este trabalho é um estudo descritivo, prospectivo e analítico que teve como objetivo geral
a identificação e validação clínica dos diagnósticos de enfermagem "padrões de sexualidade
alterados" e "disfunção sexual. A amostra constituiu-se de 45 mulheres assistidas em consulta de
enfermagem em saúde sexual no Centro de Saúde Doutor Lívio Amato, no período de abril a
setembro de 2000. O instrumento utilizado foi um protocolo de coleta de dados elaborado pela autora
da pesquisa. Os testes estatísticos utilizados para a análise dos dados foram a prova exata de Fisher
e teste do qui-quadrado de Pearson. Os resultados mostraram que 53,3% da amostra apresentaram
o diagnóstico de enfermagem "padrões de sexualidade alterados" e 46,7% apresentaram o
diagnóstico "disfunção sexual". A análise dos resultados identificou e validou clinicamente a
característica definidora do diagnóstico de enfermagem "padrões de sexualidade alterados" em 100%
das clientes e os fatores relacionados: principais - "Informações erradas ou falta de conhecimento
sobre sexualidade" e "Modelos de papel ineficaz ou ausente" e secundários - "Medo de fracasso
sexual" e "Relacionamento prejudicado com uma pessoa significativa". As características definidoras
do diagnóstico "disfunção sexual" identificadas e validadas foram: principais – "verbalização do
problema" e "Conflito de valores" e secundárias - "alteração no relacionamento com pessoa
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significativa" e "incapacidade de alcançar a satisfação desejada" e os fatores relacionados: principais
- "alteração biopsicossocial da sexualidade", "modelos do papel não-efetivos ou ausentes",
"informação inadequada ou falta de conhecimento" e "conflito de valores". Concluímos que esses
diagnósticos originários da Taxonomia I da NANDA são clinicamente válidos para a assistência de
enfermagem em nosso meio.

Nº de Classificação: 2607
ZEITOUN, Sandra Salloum. Incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica em
pacientes submetidos à aspiração endotraqueal com os sistemas aberto e fechado: estudo
prospectivo. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Alba Lúcia Botura Leite de
DICCINI, Solange
RESUMO: Pacientes criticamente doentes, intubados e ventilados mecanicamente possuem risco
aumentado de desenvolver pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), sendo esta
considerada a complicação mais comum. A aspiração endotraqueal é um procedimento realizado
nestes pacientes e considerada uma das principais rotas de entrada das bactérias para os pulmões.
Com a finalidade de contribuir com a diminuição da PAV, este estudo objetivou verificar a incidência
de pneumonia nosocomial em pacientes intubados e sob ventilação mecânica prolongada submetidos
à aspiração endotraqueal pelos sistemas aberto e fechado. Trata-se de um ensaio clínico, onde 47
pacientes foram prospectivamente avaliados para a incidência de PAV após aprovação dos comitês
de ética das instituições onde os dados foram coletados e analisados. Vinte e quatro (51,1%)
pacientes foram submetidos à aspiração endotraqueal pelo sistema aberto e 23 (48,9%) pelo sistema
fechado. Os critérios para suspeita clínica de PAV foram: febre ou hipotermia, leucocitose, aspirado
traqueobrônquico purulento ou mudança na característica e quantidade da secreção, aparecimento
de um infiltrado novo ou piora de um infiltrado pré-existente no raio-x de tórax e pacientes submetidos
à ventilação mecânica por mais de 48 horas. Dados adicionais foram analisados como Acute
Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) II para verificar diferenças na severidade das
doenças, fatores de risco para desenvolver PAV tais como, tabagismo, alcoolismo, diabetes mellitus,
insuficiência renal, pneumopatia prévia, tempo de uso prévio de antibiótico, corticóide, bloqueador H2
e antiácidos. A análise estatística foi realizada utilizando testes não paramétricos (Mann-Whitney, quiquadrado, odds ratio e regressão logística). Dos 24 pacientes submetidos à aspiração endotraqueal
com o sistema aberto, 11 (45,8%) desenvolveram PAV, enquanto que nos 23 pacientes aspirados
com o sistema fechado, 7 (30,4%) desenvolveram PAV, não havendo diferença estatística significante
(p=0,278). A mediana de dias que os grupos "aberto" e "fechado" levou para desenvolver PAV foi de
6 e 5 dias (p=0,889) respectivamente. Os fatores de risco para o desenvolvimento de PAV não foram
estatisticamente significantes entre os dois grupos, exceto pelo uso prévio ao desenvolvimento de
PAV de bloqueador H2 (OR=1,559; IC=0,979-2,482; p=0,061) e corticóides (OR=1,326; IC=1,0311,704; p=0,027) para o grupo aspirado com o sistema aberto. No modelo final da regressão logística
permaneceram as variáveis grupos (aberto e fechado) (OR=0,014; IC=Ì0,001-0,416; p=0,014) e
antibióticos prévios ao desenvolvimento de PAV (OR=2,297; IC=1,244-4,242; p=0,008), ou seja, o
paciente aspirado com o sistema fechado tem 0,014 vezes a chance de desenvolver PAV quando faz
uso de antibióticos prévios. Estes por sua vez aumentam a chance em 2,29 vezes a cada dia.
Concluímos que o uso do sistema fechado de aspiração endotraqueal não diminui a incidência de
PAV em relação ao uso do sistema aberto e não diminui o tempo de aparecimento desta infecção. Os
fatores de risco exógenos foram os que mais se destacaram para aquisição de PAV. O uso do
sistema fechado isoladamente não diminui a incidência de pneumonia associada à ventilação
mecânica, porém quando associado com outras variáveis ele parece ter um fator protetor. Além disso,
existem trabalhos que comprovam que este sistema é mais barato que o convencional e diminui a
contaminação ambiental e protege a equipe de saúde, estabelecendo assim uma boa relação
custo/benefício.

Nº de Classificação: 2608
KRAUS, Elaine de Moraes. Perfil epidemiológico da demanda de mulheres em um serviço de
planejamento familiar. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina,
2001. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBIERI, Márcia

212
GUAZZELLI, Cristina Aparecida Falbo
RESUMO: Trata-se de um estudo transversal, descritivo e retrospectivo, sobre o perfil epidemiológico
da demanda de mulheres em um Serviço de Planejamento Familiar. Foram analisadas 1521
prontuários de mulheres de 11 a 50 anos matriculadas no período de 1997 a 1999. O perfil da
população evidenciou maior demanda de clientes entre os 20 e 39 anos, unidas, com primeiro grau
completo e ocupando-se de atividades domésticas. Quanto ao perfil ginecológico, a maioria teve a
menarca em torno de 13 anos e a primeira relação sexual aos 17 anos, tendo relatado apenas um
parceiro sexual, já utilizando algum método anticoncepcional. A associação entre a idade e o método
anticoncepcional utilizado mostrou um predomínio do uso de anticoncepcional oral hormonal até os
40 anos, o condom até os 30 anos e o DIU entre 30 e 40 anos (p=0,000). Observou-se, também, que
a utilização dos anticoncepcionais orais aumenta com o número de filhos (p=0,000). Ao se
correlacionar os métodos anticoncepcionais e o diagnóstico cérvico-vaginal foi observado que as
mulheres em uso de anticoncepcionais hormonais representam quase a metade das lesões de baixo
grau. O corrimento, foi a principal queixa referida, e a Gardnerella vaginalis foi o agente específico
mais encontrado nos exames de citologia cérvico-vaginal. A associação do número de parceiros
sexuais com agente específico encontrado na flora vaginal foi significante para Trichomonas vaginalis
(p=0,008). O perfil obstétrico mostrou que a maioria já havia gestado, sendo a mediana de 2, a
paridade com mediana de 1 e amplitude de variação de zero a 13 e o abortamento apresentando uma
mediana de zero. Pode-se observar, também, a relação do maior tempo de estudo, com a menor
paridade (p=0,000). Quanto aos hábitos de vida, encontrou-se 19,5% das mulheres tabagistas e 1,2%
usuárias de drogas. Das doenças pré-existentes a hipertensão, ruptura perineal e a obesidade foram
as mais observadas.

Nº de Classificação: 2609
CASTRO, Allison Scholler de. Compreendendo o significado da vivência da cirurgia de
postectomia para o pré-escolar. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina, 2001. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Conceição Vieira da
RIBEIRO, Circéa Amalia
RESUMO: Este estudo foi realizado com meninos de 3 a 6 anos de idade submetidos a cirurgia de
postectomia, com os objetivos de compreender o significado das interações vivenciadas por eles ante
o pós-operatório de postectomia e identificar as suas estratégias enquanto vivenciam a experiência
cirúrgica. O referencial teórico utilizado foi o Interacionismo Simbólico, e o metodológico a Teoria
Fundamentada nos Dados. Devido às características de desenvolvimento verbal desses meninos, a
entrevista com eles foi intermediada pelo brinquedo terapêutico; suas mães também foram
entrevistadas na qualidade de informantes da experiência de seus filhos. Os dados foram analisados
até a fase de categorização dos significados, permitindo a emergência de duas categorias
conceituais: Entrando em Contato com uma Experiência Amedrontadora, que descreve a vivência do
menino no período pré-operatório e Tentando Readquirir o Controle, que conta a sua vivência após a
operação. A compreensão desta experiência oferece subsídios importantes para o repensar da
assistência de enfermagem ao menino que vivencia a postectomia e à sua família.

Nº de Classificação: 2610
FÉRA, Patrícia. Cateteres uretrais lubrificados com lidocaína versus gentamicina na prática do
cateterismo vesical intermitente técnica limpa: estudo preliminar. São Paulo. Universidade Federal
de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GLASHAN, Regiane de Quadros
RESUMO: O cateterismo vesical intermitente – técnica limpa representa uma alternativa para a
drenagem de urina em pacientes cujo esvaziamento vesical normal está prejudicado. Diferentes
métodos de profilaxia de infecções urinárias para pacientes que realizam este procedimento, têm sido
propostos pelos profissionais de saúde, como o uso de antibióticos por via oral e por meio de
irrigação intravesical. A lubrificação dos cateteres com Gentamicina creme 0,1% também tem sido,
empiricamente, recomendada. Considerando que poderia representar uma alternativa na profilaxia de
infecções urinárias a estes pacientes, decidimos realizar este estudo, com o objetivo verificar a
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existência de diferença no resultado quantitativo das uroculturas, com bacteriúria significativa, e na
incidência de infecção sintomática do trato urinário e bacteriúria assintomática, entre pacientes que
utilizam Gentamicina creme 0,1% para a lubrificação dos cateteres uretrais e pacientes que utilizam
Lidocaína geléia 2%, na realização do cateterismo vesical intermitente – técnica limpa. Trata-se de
um estudo prospectivo, realizado em pacientes atendidos no Programa de Atendimento à Pacientes
em uso de Cateteres Urinários, da Universidade Federal de São Paulo / UNIFESP, no período de
05/99 à 08/00. A amostra foi constituída de vinte pacientes, que foram divididos aleatóriamente em
dois grupos, sendo um grupo orientado a lubrificar os cateteres com Gentamicina creme 0,1% e o
outro com Lidocaína geléia 2%. Foram realizadas uroculturas e exames de urina I dos pacientes, a
cada três semanas, num total de cinco coletas, para verificação de presença ou ausência de
microorganismos, número de colônias, tipo de microorganismo e leucocitúria, e monitorização da
função renal, antes e após o término do protocolo, pela dosagem da creatinina sérica. Entre as
bactérias identificadas houve o predomínio de Escherichia coli em ambos os grupos, e não foram
identificados fungos. Não foram encontradas diferenças significantes entre os dois grupos quanto a
presença de bacteriúria significativa, como também quanto a incidência de infecção sintomática do
trato urinário, bacteriúria assintomática, e da creatinina sérica quando comparada antes e ao final do
protocolo (p>0,05), demonstrando que, na concentração utilizada (0,1%), a Gentamicina não altera a
função renal dos pacientes. Os resultados deste estudo preliminar levam a crer que a lubrificação dos
cateteres uretrais com Gentamicina creme 0,1% não é uma alternativa eficaz para a diminuição de
bacteriúria significativa e prevenção de infecção urinária em indivíduos que realizam cateterismo
vesical intermitente – técnica limpa.

Nº de Classificação: 2611
COSENTINO, Susane Flôres. Registros de enfermagem: ressaltando a sua importância através de
uma prática educativa. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina e FAPERGS/UFPel.
Mestrado Interinstitucional, 2000. 101 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: O presente estudo trata-se de uma pesquisa do tipo convergente-assistencial, que busca
apresentar alguns resultados encontrados com a realização de uma prática assistencial,
fundamentada em princípios do processo educativo proposto por Paulo Freire (ação-reflexão), com
ênfase nos registros de enfermagem (notas de admissão e registros diários de enfermagem). Teve
por objetivos ressaltar a necessidade de sua realização, sua aplicabilidade e importância para
melhoria da qualidade da assistência de enfermagem prestada ao ser humano usuário do serviço de
saúde e dar maior visibilidade ao trabalho realizado. Foram desenvolvidos encontros para reflexão e
conscientização com grupos de enfermeiras e auxiliares de enfermagem do Hospital Universitário de
Bagé, no Rio Grande do Sul, visando promover mudanças no teor a forma dos registros de
enfermagem até então realizados, procurou-se contemplar aspectos que os tornassem claros,
concisos, objetivos e científicos, podendo servir para a avaliação da assistência prestada, dar
respaldo legal à instituição e aos trabalhadores da enfermagem, dentre outros. Nessa prática
educativa, emergiram as seguintes constatações: os auxiliares de enfermagem percebem os registros
como fonte e repasse de informações; como forma de exercer o controle; de tornar possível o resgate
da informação; de comprovação da realização do trabalho. Como produto final da prática criamos
coletivamente a Ficha de Registros Diários de Enfermagem da UTI, onde os registros de enfermagem
podem ser realizados de forma objetivada, permitindo a checagem das ocorrências e situações mais
freqüentemente em uma UTI Geral. Nesse instrumento também foi previsto espaço para o registro de
situações de forma subjetiva complementando as informações e para melhor cumprir sua função.

Nº de Classificação: 2612
MARTINS, Fernanda Cristina Castelo de Lima. Produzindo um novo conceito de drogas: uma
construção sociopoética. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2001. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: O uso de drogas está presente na humanidade desde os primórdios da sua existência.
Várias formas de combate a esse "mal" já foram pensadas, entretanto, a mesma sociedade que
elabora estratégias para a extinção da drogadição, também a fomenta. Além disso, trata os
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drogaditos como loucos, marginaliza-os, pois, reconhecer o problema da drogadição é o mesmo que
reconhecer suas contradições internas. Procuramos desenvolver essa temática com os trabalhadores
do projeto A. B. C., ligado à Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado do Ceará, que dirige
suas ações à crianças e adolescentes que estão, segundo seus estatutos, em situação de risco
pessoal e social. Para realizar este trabalho, consideramos ser imprescindível o uso de uma
metodologia que nos levasse a um estudo inovador, entendendo que o contrário só contribuiria para
reforçar posturas institucionalizadas. Assim, enveredamos por uma viagem através dessa temática,
tendo como guia a Análise Institucional e Sociopoética, dois referenciais de estudo que favoreceram o
emergir revolucionário de um grupo, que experimentou, através da realização de oficinas, o exercício
da auto-análise. A opção do grupo foi pela produção de um conceito de drogas e o resultado foi
polifônico, multirreferencial, como foi o próprio grupo. Como resultado, o grupo conceitua que droga
não é a substância química em si, mas os problemas familiares e o preconceito social em torno dessa
temática, especificamente do usuário. Acreditamos que o tempo estará revelando que esses
resultados não param por aqui. Uma coisa é certa, não somos mais os mesmos depois dessa
experiência. Partimos para uma outra postura diante da vida, mais crítica, num sentido de produção,
que, por ser múltipla, chamaremos de multivisibilidade crítica.

Nº de Classificação: 2613
SILVEIRA, Lia Carneiro. Equipe de saúde mental: sociopoetizando o hospital-dia. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: As políticas de saúde mental no Brasil tem se transformado consideravelmente nas últimas
décadas. Após o movimento da reforma psiquiátrica, a estrutura dos serviços de saúde mental deixou
de ser restrita ao hospital de internamento psiquiátrico e passou a compreender uma rede. Esta é
composta por serviços variados de acordo com níveis de assistência, entre eles o hospital-dia.
Realizamos este estudo, partindo do princípio de que, não basta mudar as estruturas físicas, se isso
não vier acompanhado de uma mudança no nosso modo de perceber e, consequentemente, agir
perante a loucura. De acordo com os pressupostos da psiquiatria democrática italiana, a "produção
de vida", é o instrumento dos profissionais de saúde da reforma psiquiátrica. Para possibilitarmos
essa produção de vida àqueles que assistimos, precisamos, antes de tudo, permitirmo-nos
experiencia-la dentro de nós mesmos. Precisamos questionar e descristalizar nossos próprios papéis
para que só assim possamos abrir espaço para a produção de vida das pessoas em sofrimento
mental. Objetivamos, no presente estudo, apreender as possibilidades de construção da prática da
assistência ao indivíduo em sofrimento mental dentro dos novos serviços. Para atingirmos esse
objetivo, entendemos ser necessário Identificar linhas de fuga e territorializações possíveis para a
equipe de saúde mental, além de criar espaços que possibilitem a auto-análise. Como referencial
teórico-metodológico, utilizamos a sociopoética e as idéias de filósofos da linha esquizoanalítica. A
produção dos dados da pesquisa deu-se através da realização de oficinas com a equipe de saúde
mental de um hospital-dia da rede pública de serviços de Fortaleza. Através da metodologia utilizada,
percebemos que, o grupo-pesquisador, no desenrolar das oficinas, soube mostrar como o processo
de construção da prática da assistência em saúde mental está acontecendo em sua realidade. Foi
possível identificar linhas de fuga, tantas e tão variadas, que seria impossível apreender todas elas.
Entretanto, durante o processo, o grupo pesquisador abriu-se para as passagens que essas linhas
provocam. Acelerá-las e multiplicá-las, essa é a tarefa que fica. Todo esse processo possibilitou a
criação de espaços para auto-análise, deixando evidente a importância dos mesmos para a
permanente construção na equipe. Entendemos que essa foi a principal contribuição desta pesquisa
para a equipe de saúde mental. No entanto, ainda é pouco. Para que a equipe possa trabalhar os
processos institucionais, as tecnologias enxertadas no processo de socialização, os afetos
provocados pelo trabalho interdisciplinar e as freqüentes desterritorializações produzidas pelo contato
com a loucura, é necessário que a auto-análise seja um processo contínuo. Realizamos, também,
uma descrição de todo o processo de pesquisa com uma metodologia sociopoética, visto esta ser
uma metodologia inovadora e ainda pouco divulgada na enfermagem. Apesar disso, ressaltamos a
importância, para a enfermagem, de metodologias que estimulem a criatividade, a análise das
implicações e a visão da subjetividade enquanto processo. Nós, enfermeiras, trabalhamos a todo
momento com corpos. Não só corpos físicos, mas também afetivos, libidinais, entre outros. O que
faremos desses contatos é uma questão, acima de tudo, ética. Temos um compromisso com a
produção de vida daqueles a quem prestamos assistência.
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Nº de Classificação: 2614
MACÊDO, Adriana Maria Bento. Reabilitação psicossocial e sofrimento psíquico do indivíduo:
imagens, metáforas e significados compartilhados pela família. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): JORGE, Maria Salete Bessa
RESUMO: A definição do conceito de loucura sofreu modificações ao longo do tempo, o que
influenciou a assistência prestada ao paciente e a atuação da equipe de saúde. Procuramos
compreender as Representações Sociais da concepção de Loucura dos familiares e sua influência no
processo de Reabilitação Psicossocial do indivíduo, averiguando como ancoram as imagens e
protótipos relativos à loucura. Utilizamos como procedimento para a coleta de dados o depoimento
pessoal de quinze (15 ) familiares de doentes mentais, que estavam sendo atendidos por um Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS) e um ambulatório de saúde mental (NAMI). O estudo teve natureza
qualitativa. A coleta de dados realizou-se no período de outubro à dezembro de 2000. A análise dos
resultados foi realizada através dos princípios de Análise de Conteúdo (BARDIN) e da Teoria das
Representações Sociais (MOSCOVICI). Concluímos que as Representações Sociais do conceito de
loucura apreendidas pelos familiares apresentaram os núcleos de significado Fora-de-Si (42,3%),
Mal-estar Psíquico (36%) e Doença (21,6%). Os familiares perceberam a loucura a partir da
associação das causas psicossociais, psicobiológicas e sócio-culturais. A compreensão da loucura
como um fenômeno psicossocial, influenciou a atuação dos familiares no processo de Reabilitação
Psicossocial do indivíduo, como também a procura de instituições que favorecessem este processo.

Nº de Classificação: 2615
MARTINS, Cleusa Alves. Programa de assistência integral à saúde da mulher (PAISM) em
Goiânia: a (des)institucionalização da consulta de enfermagem no pré-natal (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 200 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: O estudo tem como objetivos os determinantes ideológicos, programático e operacionais
da (des)institucionalização da Consulta de Enfermagem no pré-natal em Goiânia, no PAISM. Os
dados obtidos da análise documental de depoimentos com 4 entrevistas em cargos hierárquicos em
nível central e local, e 8 enfermeiras assistenciais. A análise, utilizou uma abordagem dialética,
auxiliada pelo conceito de gênero e sua relação com a saúde reprodutiva e a Enfermagem.Os
resultados, contextualizados, na crise política, social e econômica do país e nos altos índices de
mortalidade materna e perinatal, que confirmam um modelo dominante de assistência técnico e
medicalizado; de outro, as diferentes formas de assistir à gestante mediante a consulta de pré-natal,
pela enfermeira, na qual prevalece o modelo de resistência médica à autonomia e proficiência
profissional. A enfermeira realiza a primeira consulta no pré-natal, e as subseqüentes são realizadas
pelo médico, segundo norma de atendimento na rede pública. Dentre as dificuldades verificamos:
ausência de clareza nas relações entre as autoridades de nível central e local; formação tradicional
reforçando o processo tradicional de trabalho; condições de trabalho deficitárias; falta de espaços
físicos para a consulta de Enfermagem, insuficiência de recursos para a implementação das ações,
baixa cobertura de atendimento pela enfermeira. No entanto, há caminhos positivos, tais como a
enfermeira na equipe de gerência do PAISM, na Direção Técnica das Unidades, nas ações
educativas programáticas, avanços na reflexão das tendências e perspectivas na dimensão ética
profissional.

Nº de Classificação: 2616
SANTOS, Zélia Maria de Sousa Araújo. Mulher hipertensa: proposta de enfermagem para o
autocuidado. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2001. 173 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: O estudo abordou a avaliação de uma proposta de intervenção de enfermagem com
mulher hipertensa, embasada nos requisitos de autocuidado, no sistema apoio educativo de Orem e
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no método de ajuda - ensinando para o autocuidado. Tratou-se de uma pesquisa de campo do tipo
quase experimental. Foi realizado em um ambulatório de hipertensão de uma instituição pública de
saúde, situada no Município de Fortaleza-Ceará-Brasil. A amostra constou de 50 mulheres
hipertensas com idade a partir de 20 anos. Os dados foram coletados através da consulta mensal de
enfermagem, totalizando seis consultas para cada mulher. A consulta foi composta pelos
instrumentos necessários à aplicação do processo de enfermagem. Os dados foram analisados,
conforme a técnica de análise categorial de Bardin. Os resultados foram distribuídos em quatro
categorias: caracterização sócio-demográfica das mulheres; identificação dos diagnósticos de
enfermagem; identificação das habilidades para o autocuidado; e mudanças comportamentais das
mulheres. Na amostra pesquisada, predominou a faixa etária de 50 a 67 anos; 35 (70%) mulheres
são casadas; 47 (94%) têm renda familiar variando de 1 a 3 salários mínimos. As mulheres
apresentaram os quatorze diagnósticos de enfermagem relacionados aos requisitos de autocuidado
na primeira consulta, mantendo quatro no final do acompanhamento, porém, esta clientela necessitou
cada vez menos de intervenção de enfermagem. As mulheres demonstraram o perfil de engajamento
no autocuidado (PEAc) mínimo de 28,5 e máximo de 77,5 na primeira consulta, porém, no final do
acompanhamento, apresentaram, respectivamente, 91,5 e 100,0. O PEAc foi mau em 03 (06%),
regular em 29 (58%); e bom em 18 (36%) na primeira consulta, e, no final do acompanhamento, as
mulheres atingiram PEAc excelente, caracterizando a mulher agente de autocuidado. Em face destes
resultados, certifica-se que as orientações de enfermagem, através de uma intervenção
sistematizada, possibilitaram às mulheres o engajamento para o autocuidado. Portanto, sugere-se a
implantação do modelo assistencial na Instituição que constitui o locus deste estudo, e nas demais
instituições que prestam atendimento à clientela hipertensa.

Nº de Classificação: 2617
OLIVEIRA, Vera Lúcia Mendes de. Do saber ao saber-fazer: o sentido da construção do
conhecimento na saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2001. 170 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): JORGE, Maria Salete Bessa
MOREIRA, Rui Verlaine Oliveira
RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender o sentido da construção do conhecimento
pelo aluno de Graduação em Enfermagem, partindo do pressuposto que mesmo sendo influenciado
pelos conteúdos discutidos, atuação docente e estratégias de ensino, a disposição do aluno em
lançar-se em busca do mesmo faz-se determinante para seu alcance. Utilizando-se como fundamento
teórico a Fenomenologia existencial de Martin Heidegger, e como recurso metodológico a proposta
hermenêutica heidegeriana e as idéias de Hans-Georg Gadamer, procedeu-se a compreensão
hermenêutica do sentido de construir conhecimento no contexto de duas disciplinas do Curso de
Graduação em Enfermagem da Universidade Estadual do Ceará. O discurso de quatorze alunos
subsidiou todo o processo de construção deste estudo através da entrevista fenomenológica,
possibilitando o emergir de unidades temáticas que expressam a dinâmica presente na construção do
conhecimento humano. O que se des-vela é o ser da pre-sença do aluno de-monstrando que o
sentido de construir conhecimento é contínuo a partir do momento em que a pre-sença assume sua
temporalidade e sua trajetória pessoal na ex-sistência. A utilidade do que é discutido em sala de aula
merece destaque por estar relacionado com a aplicação no vir-a-ser enfermeiro, cuja determinação
apenas se faz possível pela aproximação que o docente favorece entre a realidade profissional e a
pre-sença do aluno. Contudo, o clamor da consciência compele a pre-sença do aluno a ir além em
sua busca e esta ultrapassa os limites impostos pela sala de aula, lançando-a à construção do
conhecimento. Como contribuição para uma melhor qualidade no ensino são feitas algumas
sugestões para o favorecimento da disposição da pre-sença em atender ao clamor de sua
consciência.

Nº de Classificação: 2618
DINIZ, Rita de Cássia Moura. Meio ambiente, moradia e risco: o entorno da saúde na Baixada do
Aratu. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2001. 150 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira
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RESUMO: O presente estudo analisa as inter-relações entre saúde e meio-ambiente, na Baixada do
Aratu, favela do Dendê, em Fortaleza, verificando como se deu a construção daquele espaço,
identificando os problemas relacionados ao meio ambiente e ao processo saúde-doença que mais
preocupam os seus moradores, na perspectiva de esboçar uma proposta de intervenção. Trata-se de
um estudo de natureza qualitativa, embasado no referencial teórico histórico-estrutural com enfoque
dialético, sendo que foram utilizados entrevista semi-estruturada e questionário para a coleta de
dados, além de diário de campo e realização de oficinas. A pesquisa de campo foi realizada no
período de março a novembro do ano 2000. Tivemos como sujeitos: dezesseis moradores, escolhidos
dois por quarteirão; doze moradores antigos e quatro representantes de entidades comunitárias.
Utilizamos, como categorias analíticas, os termos sociedade, natureza, processo saúde-doença e
pobreza, que foram mediadores para a compreensão do fenômeno em estudo. As categorias
empíricas que emergiram das falas foram mínimos sociais, básicos sociais, necessidades humanas
básicas, riscos e violência as quais associadas às primeiras permitiram a análise dos resultados à luz
do referencial teórico escolhido. Como resultados encontramos que, enquanto um processo social, a
ocupação da Baixada, iniciada há cerca de quarenta anos, passou por momentos de aceleração e
recuos. Os problemas que relacionam condições ambientais e processo saúde-doença que mais
preocupam os moradores, são as condições insalubres das moradias, a falta de saneamento, o lixo, a
proliferação de mosquitos e roedores e a violência. São condições que deixam os moradores
vulneráveis a doenças específicas como respiratórias e dermatológicas, cuja prevalência é
significativa, dadas as características especificas da área de manguezal. A degradação do meio
ambiente é um fato real e tem causado desequilíbrio naquele ecossistema. Devido à pobreza
extrema, além dos riscos biológicos, os moradores não têm atendidas suas necessidades básicas,
tornando-se vulneráveis também, como cidadãos, pois não dispõem de meios objetivos para
desenvolver papéis significativos na vida social. Para elaboração do plano de intervenção, composto
de três subplanos, utilizamos o planejamento estratégico e análise das viabilidades, trabalhando com
lideranças e aproveitando sugestões dos moradores. Concluímos que o desejável e ecologicamente
recomendável para os moradores é sair da Baixada, entretanto, enquanto isto não é possível, dadas
todas as injunções políticas e sociais relativas à totalidade em que se inserem, eles produzem suas
próprias leis, utilizando estratégias e outros arranjos que se dão muito mais em planos sutis do que
declarados.

Nº de Classificação: 2619
RABELO, Samara Eliane. Ludoterapia no processo educativo do cliente diabético para o
autocuidado (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2000. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RESUMO: Este é um estudo qualitativo que teve como objetivo discutir a contribuição da ludoterapia
no processo educativo do cliente diabético para o autocuidado. O estudo foi realizado no Ambulatório
de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Para se chegar
a essa discussão foram realizadas consultas de enfermagem com cinco clientes diabéticos que
espontaneamente aceitaram participar do estudo. As consultas de enfermagem foram gravadas e
analisadas em seu conteúdo a fim de se detectar os déficit de autocuidado apresentados por estes
clientes e a partir deles foram elaborados jogos educativos. Esses jogos educativos foram
implementados em encontros subseqüentes a fim de se trabalhar cada déficit de forma lúdica,
participativa e grupal. Os encontros foram filmados, analisados e transcritos para traduzir a essência
do diálogo em cada encontro e oportunizou a organização dos dados que foram posteriormente
categorizados. As categorias de análise foram assim denominadas: dieta (dentro dessa categoria
foram encontradas subcategorias: contradições entre o discurso e a prática e o que devo comer e o
que não devo comer), autoestima (dentro dessa categoria foram encontradas subcategorias: eu sou
feliz e sentir raiva de si mesmo), o cuidar de si (com as subcategorias: caminhar é preciso e o cuidado
do dia a dia) e é caro se cuidar. Dentro desses encontros a ludoterapia promoveu um contexto
educativo que permitiu a interrelação entre os participantes promovendo intercâmbio das experiências
vivenciadas, uma leitura crítica da realidade e a discussão de conflitos a serem superados. Na
medida em que os clientes compartilharam suas experiências e saberes, os déficit apresentados por
um cliente, puderam ser superados quando outro cliente apresentava competência para esse mesmo
déficit. A ludoterapia desenvolveu nos clientes a capacidade de conhecer a causa de seus problemas
e de direcionar para um caminho de enfrentamento. A principal contribuição desse trabalho para a
enfermagem foi validar a ludoterapia como uma possibilidade de trabalhar déficit de autocuidado seja
com clientes diabéticos ou outra clientela mostrando ao enfermeiro a importância da incorporação
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dessas atividades em sua prática diária. Dessa forma os cursos de graduação deveriam desenvolver
esse tema em seus currículos e novas pesquisas utilizando técnicas lúdicas poderão surgir como
fundamentação teórica e prática para a assistência de enfermagem.

Nº de Classificação: 2620
SALUM, Nádia Chiodelli. Educação continuada no trabalho: uma perspectiva inovadora de
transformação da prática e valorização do(a) trabalhador(a) de enfermagem. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 189 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: Este estudo tem por objetivo desenvolver uma proposta inovadora de Educação
Continuada no Trabalho que capacite o ser humano trabalhador(a) de Enfermagem nas suas
dimensões pessoais e profissionais. Desta forma, foi desenvolvido um processo educativo com
enfermeiras assistenciais com vistas a construir coletivamente através das experiências vividas
conhecimento novo em relação ao gerenciamento e liderança da assistência de Enfermagem. O
referencial teórico-metodológico deste estudo, foi construído a partir de concepções próprias,
conceitos da teoria dos seres humanos unitários de Martha Rogers, premissas da teoria crítica da
educação e pressupostos do referencial metodológico do Sistema de Aprendizagem Vivencial. A
dinâmica metodológica utilizada foi de oficinas pedagógicas na qual a experiência de cada uma-serviu
para a construção coletiva do conhecimento. Assim, os conteúdos refletidos foram coordenados de
acordo com a dinâmica evolutiva das relações grupais de inclusão, controle, ajustamento e avaliação.
Os dados foram coletados durante todo o processo educativo através das reflexões construídas
coletivamente. Ao avaliar os resultados deste processo buscou-se a articulação teoria/prática à luz do
referencial teórico-metodológico buscando a percepção das enfermeiras acerca dos conceitos e
pressupostos e a percepção das enfermeiras acerca da evolutiva das relações grupais. Pode-se aferir
do processo educativo, que as enfermeiras vivenciaram estas fases evolutivas, bem como a
aplicabilidade dos conceitos como forma de valorização da trabalhadora enfermeira em sua
multidimensionalidade. Ao avaliar os resultados deste processo educativo, acredito que o mesmo
conseguiu desencadear um processo de mudança interna nas enfermeiras, contribuindo para a
mobilização coletiva com vistas à transformação da prática e a valorização do ser humano como
único e integral.

Nº de Classificação: 2621
MENDONÇA, Margarete Knoch. Realidade dos cuidadores: assistência em domicílio aos
portadores de câncer (A). Campo Grande. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 1998. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva)
Orientador(es): RAMOS, Lais Helena
OSÓRIO, Antonio Carlos do N.
RESUMO: O cuidado de pessoas doentes, em casa, é uma prática antiga e que, atualmente,
ressurge como uma importante modalidade de atendimento à saúde, especialmente para portadores
de doenças crônicas. O propósito deste estudo é compreender o cuidado aos portadores de câncer
em seus domicílios, focalizando os sujeitos deste processo: o cuidador. A base teórica-metodológica
fundamentou-se na abordagem etnometodológica num olhar fenomenológico, que preconizam a
aproximação e compreensão da realidade a partir da percepção dos sujeitos. A análise dos dados
revelou um cotidiano, no qual os cuidadores lidam com as necessidades de pessoas doentes,
realizando uma variedade de atividades. Os cuidadores têm diversas dificuldades e preocupações e
passam por um processo de adaptação e readaptação, realizando constantemente
"etnoprocedimentos" em uma busca de construção do significado do cuidar. A realidade do cuidador
desvelada é muito adversa, necessitando de maiores estudos e propostas de intervenção.

Nº de Classificação: 2622
ROSSI, Maria José dos Santos. Arte de cuidar: a formação do campo profissional (A). Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 2001. 301 f.
Tese (Doutorado em Antropologia)
Orientador(es): OLIVEIRA, Roberto Cardoso de
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RESUMO: Esta tese discute algumas questões sobre a formação do campo da Arte de Cuidar, do
ponto de vista de uma nativa do campo, nele socializada, como uma enfermeira profissional. Procuro
localizar e explicar de onde estou falando, discutir a minha participação no campo da enfermagem e a
metodologia utilizada para realizá-lo. Sem pretender estabelecer linearidade histórica, procuro
desvelar as descontinuidades que compuseram a conformação do campo. Caminho desde a vigência
do que chamei "paradigma mágico-religioso", em que as idéias hegemônicas eram as religiosas, até o
advento das idéias científicas mais voltadas para o corpo, aparecendo como um complexo que
denominamos "paradigma biológico-cientificista", na segunda metade do século XIX. O trabalho foi
concebido em três capítulos, cada um com uma subdivisão pertinente. No primeiro, trato da Arte de
Cuidar na Europa, a partir dos tipos surgidos registrados pela História, como a mulher sábia, a bruxa,
a irmã de caridade, a enfermeira profana, chegando a Florence Nightingale, como o mito de origem
da enfermagem moderna. Aqui busco o elo da tradição e os nexos sociais entre a Arte de Cuidar e a
mulher da Era vitoriana na Inglaterra. O saber da mulher como arte de cuidar da vida, elaborado em
torno da fecundação da terra e das mulheres e orientado pelo eixo Vida/Morte, foi transformado em
outros saberes masculinos em torno do fazer recuar a morte e diminuir o sofrimento. Essa nova
situação orientava-se pelo eixo Saúde/Doença. Focalizo Nightingale, nos meados do século XIX,
sistematizando o campo, dando origem à enfermeira profissional. No segundo capítulo, analiso a luta
das enfermeiras americanas pela legalização do campo com a realização de vários seminários, várias
conferências e vários relatórios que vão marcar em definitivo a profissão, com a criação de
instrumentos de divulgação, exportam-nos para o mundo, em especial para a América Latina, sua
área de influência. As fundações americanas, em especial a Fundação Rockefeller, têm papel
fundamental nesse processo, tanto com recursos financeiros como com recursos humanos. No
terceiro capítulo, estudo a formação do campo da Arte de Cuidar no Brasil, com a criação da Escola
Anna Nery. A análise feita é do tipo compreensiva, partindo do pensamento do outro, sem rotulá-lo e
sem enquadrá-lo em esquemas teóricos preconcebidos. Faço análise dos ritos e dos mitos
construídos durante a formação do campo, vindos tanto das áreas religiosas (católica e protestante),
quanto da guerra que teve papel fundamental. As origens da Arte de Cuidar prendem-se, como disse,
ao fato de conservar a vida (mulheres) e ao fato de fazer recuar a morte e o sofrimento (homens).
Essas duas vertentes se reorganizaram dando origem ao campo profissional.

Nº de Classificação: 2623
SOUZA, Vânia de. Pessoa que pega a Aids e não a Aids que pega a pessoa: representações de
adolescentes sobre a Aids e suas campanhas educativas (A). Belo Horizonte. Universidade Federal
de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 200 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: O estudo foi desenvolvido em uma Escola Pública de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, tendo como objetivo compreender como os adolescentes percebem a aids e a influência em
suas vidas, das campanhas educativas veiculadas pela televisão, além de discutir, sob a ótica dos
sujeitos, a melhor forma de se trabalhar a prevenção à infecção pelo HIV. O trabalho de campo foi
realizado com adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 13 e 15 anos, sendo subsidiado por
uma exibição de vídeos de campanhas de prevenção da aids, lançadas pelo Ministério da Saúde e
veiculadas pela televisão nos anos de 1994 a 1999. Por meio de uma abordagem qualitativa, foi
utilizada uma estratégia metodológica fundamentada na Pesquisa Participante proposta por LE
BORTEF (1987). A análise das informações teve como fundamento as Representações Sociais e foi
baseada na teoria dos núcleos centrais proposta por ABRIC (1998). As falas dos participantes foram
codificadas numa primeira leitura vertical e, em seguida, na leitura horizontal de cada encontro
gravado em vídeo, na qual definimos os núcleos temáticos abordados pelos adolescentes. Em
seguida, foi feita a leitura transversal comparando-se os textos produzidos e definindo-se as
categorias significativas das representações dos adolescentes sobre a aids e sobre as campanhas
educativas para sua prevenção. A aids foi representada pelos adolescentes em seu núcleo central
como uma doença relacionada às práticas de risco, aos sinais e sintomas, aos modos de transmissão
e à morte. O sexo praticado pelo "puro prazer físico" foi citado enquanto elemento periférico como o
principal responsável pela infecção ao HIV e o amor na relação foi também representado como um
fator de proteção para a ocorrência das DST/aids. Os adolescentes mostraram que as campanhas
televisivas de prevenção da aids têm um significativo poder de influência em suas vidas, apesar do
efeito ainda bastante limitado frente às possibilidades verificadas. A descontinuidade das campanhas,
a falta de aproximação com várias das necessidades apresentadas pelos participantes e a forma
isolada com que estas vêm sendo tratadas, foram identificadas como as principais limitações para a
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obtenção de resultados mais promissores, em termos de mudança de atitude e de comportamento
frente a aids, no grupo de adolescentes.

Nº de Classificação: 2624
SILVA, Mônica Rodrigues da. Adolescendo e desenhando o círculo familiar: construção entre pais
e filhos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001.
72 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANZOLLI, Maria Cecília
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo sobre a família, na ótica dos adolescentes. O mesmo foi
desenvolvido na cidade de Uberlândia – MG no período de novembro a dezembro de 2000. O objetivo
do trabalho é fornecer subsídios para uma análise da construção do círculo familiar, segundo a visão
do adolescente sobre a sua família e a dos outros adolescentes e a participação dessas famílias no
"ser adolescendo", no momento de "passagem". Foram entrevistadas 4 adolescentes, 3 do sexo
feminino e 1 do sexo masculino, com idade de 15 a 17 anos. Os dados obtidos são representados
esquematicamente, após análise temática fundamentada em Minayo. Esta fundamentação consiste
em dois grandes eixos temáticos, articulando a estruturação do círculo, com a "passagem", refletindo
pontes de união e ruptura nesse movimento de construção. Tal estudo sugere um aprofundamento e
ampliação da investigação para o desenvolvimento de trabalhos de apoio do enfermeiro e equipe,
bem como a facilitação de reflexões sobre o relevante tema que é a relação entre pais com filhos
adolescentes na sociedade atual.

Nº de Classificação: 2625
VILA, Vanessa da Silva Carvalho. Significado cultural do cuidado humanizado em Unidade de
Terapia Intensiva: muito falado e pouco vivido (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: O presente estudo teve o objetivo de compreender o significado cultural do cuidado
humanizado, na perspectiva de equipe de enfermagem que atua na UTI do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás. Os dados foram coletados utilizando-se o método etnográfico e
interpretados de acordo com os conceitos propostos por Arthur Kleinman, em seu Modelo Explicativo
de Enfermidade. Na coleta de dados, foram realizadas observações-participantes e entrevistas semiestruturadas com enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em seu ambiente de trabalho. Os
dados foram coletados e analisados concomitantemente, seguindo as etapas de codificação,
categorização, interpretação e identificação dos temas culturais. Com a análise dos dados, emergiram
três categorias principais que deram sentido ao significado do cuidado humanizado na UTI: Cuidado
Humanizado – amar ao próximo como a si mesmo; O Cuidado Humanizado – não está presente
como deveria estar; Estresse e Sofrimento: é preciso cuidar de quem cuida. O tema cultural que
emergiu foi: O Cuidado Humanizado: muito falado e pouco vivido. Este tema desvela a realidade do
processo de cuidar em terapia intensiva, que envolve uma equipe de enfermagem que tem um
conceito de humanização sintetizando na expressão: amar ao próximo como a si mesmo, mas que na
prática, não revela este pensamento tão profundo. Ao mencionarem o significado cultural do cuidado
humanizado, os informantes apresentaram duas perspectivas: a realidade da prática na UTI – "o
vivido" – e o ideal do cuidado humanizado – "o falado". Nessas perspectivas, do ponto de vista do
profissional de enfermagem, a realidade do cuidado na UTI – "o vivido" – é fundamentado na
definição da doença enquanto processo, ou seja, mau funcionamento interno do corpo, má adaptação
ao processo biológico, que corresponde ao modelo biomédico. Ao apresentarem o conceito ideal de
cuidado humanizado, os informantes se colocam no lugar do paciente e da família, assumindo a
definição da doença enquanto enfermidade, que corresponde, além do mau funcionamento do
organismo, à maneira como a pessoa doente, a família e seu meio consideram, rotulam, explicam e
avaliam a doença. Portanto, não é meramente um estado de sofrimento, mas também uma realidade
sócio-cultural.

Nº de Classificação: 2626
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MONTEIRO, Ana Beatriz Carvalho. Biossegurança no preparo, administração e descarte de
agentes antineoplásicos injetáveis pela equipe de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo.Escola de Enferamgem de Ribeirão Preto, 2001. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter descritivo com a análise quantitativa dos
dados, que objetivou identificar, a partir do relato de enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem, os procedimentos de biossegurança utilizados no preparo, administração e descarte de
material contaminado por substâncias antineoplásticas e identificar os procedimentos de
biossegurança executados, na prática, no preparo, administração e descarte dessas substâncias
químicas pelos técnicos de enfermagem. Foram entrevistados 66 trabalhadores de enfermagem de
três unidades de um hospital universitário de Minas Gerais; foi realizada observação sistematizada
dos procedimentos de manuseio de antineoplásticos efetuados por nove técnicos de enfermagem. Os
dados foram processados por meio de planilha eletrônica e correlacionado as recomendações
nacionais e internacionais de biossegunrança para o manuseio de antineoplásticos. Os resultados
obtidos indicaram que grande parte dos trabalhadores de enfermagem da amostra não utilizam
paramentação adequada, material de proteção e as técnicas de biossegurança recomendadas
evidenciando a necessidade de capacitação e recapacitação dos profissionais quanto a esses
procedimentos.

Nº de Classificação: 2627
MIELO, Márcio. Incidentes críticos da assistência de enfermagem ao paciente em quimioterapia
(Os). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001.
104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: A finalidade deste estudo é subsidiar um futuro processo de educação continuada para os
enfermeiros que atuam com pacientes submetidos à quimioterapia antineoplásica. Os objetivos foram:
1) caracterizar a formação acadêmica de enfermeiros quanto a sua capacitação para assistir o
paciente em tratamento quimioterápico; 2) identificar os aspectos da assistência com o paciente em
quimioterapia antineoplásica na visão dos enfermeiros. O estudo caracteriza-se por um survey.
Participaram 11 enfermeiros de uma instituição hospitalar de ensino, lotados em diferentes unidades
de internação, que atendem pacientes em tratamento quimioterápico antineoplásico. A coleta de
dados foi realizada por entrevista semi-estruturada, orientada por um instrumento com questões
abertas. A coleta e análise de dados foi subsidiada pela Técnica do Incidente Crítico. Foram
identificados os incidentes críticos, as situações, os comportamentos e as conseqüências que
pudessem evidenciar as características da assistência de enfermagem prestada. Com o agrupamento
das situações, dos comportamentos e das conseqüências, emergiram três categorias de dados nas
áreas temáticas: aspectos físico-funcionais, técnicos e afetivos. Os resultados mostraram que a
formação dos enfermeiros é deficiente; que os enfermeiros não apresentam conhecimento técnico
específico em oncologia e em quimioterapia e apresentam dificuldades em lidar afetivamente com o
paciente oncológico. Os resultados delineiam que o espaço físico para a assistência, na visão dos
enfermeiros, é inadequado e interfere na qualidade da assistência prestada. Portanto, os resultados
deste estudo apontam aspectos fundamentais da atual prática de assistência, que precisam ser
supridos pela capacitação dos enfermeiros por meio da educação continuada em serviço.

Nº de Classificação: 2628
GOMES, Jomara Brandini. Auto-avaliação: um caminho para a formação do profissional críticoreflexivo na enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 279 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBAS CASAGRANDE, Lisete Diniz
RESUMO: Este estudo apresentou como meta contribuir para o ensino prático de Enfermagem, com
vistas à formação do profissional crítico-reflexivo. A trajetória metodológica é a da pesquisa-ação, que
possibilitou a implementação de um plano de ensino permeado pela auto-avaliação reflexiva,
elaborada com base nos processos desencadeados durante a aprendizagem prática, apresentados
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por Donald Shön – conhecimento-na-ação, reflexão-na-ação e reflexão sobre a reflexão-na-ação – e
aplicada junto aos alunos do quarto ano de graduação que realizaram o Estágio Supervisionado de
Administração da Assistência de Enfermagem, na Unidade de Centro Cirúrgico. As estratégias
didáticas utilizadas para a avaliação formativa e a avaliação somativa da aprendizagem dos atores da
pesquisa, permitiram que os mesmos participassem ativamente do processo avaliativo através do
diálogo com o professor-tutor e de exercícios intelectuais reflexivos, desencadeados sempre que
viveram situações dilemáticas ao desempenharem ações profissionais, fatores estes que
desenvolveram nos alunos, habilidades reflexivas e auto-avaliativas. A análise Temática realizada
com os dados coletados durante todo o processo ensino-aprendizagem e, ao término do mesmo,
através de círculos de discussão realizados junto aos alunos com a intenção de avaliar as
repercussões do plano de ensino implementado, revelaram que as técnicas e estratégias didáticas
utilizadas foram eficazes para a facilitação da aprendizagem e o desenvolvimento da autoconsciência crítica nos atores da pesquisa.

Nº de Classificação: 2629
SONOBE, Helena Megumi. Conflitos da família no processo de reabilitação do
laringectomizado. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2001. 120 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: A importância do papel desempenhado pelo enfermeiro no desenvolvimento de estratégias
para auxiliar o cliente e família no enfrentamento das situações de doença tem sido largamente
enfatizada na literatura. No caso do laringectomizado, na nossa experiência tem mostrado que o
suporte social da família é vital para sua adaptação. As modificações decorrentes da perda do órgão,
ou desfiguramento em função da cirurgia, trazem também implicações no desempenho de seus
papéis/funções. Entendendo que fatores físicos, sociais, e psicológicos são cruciais no compreensão
do processo de reabilitação do laringectomizado e que o suporte oferecido ao paciente e família no
período imediatamente anterior à alta hospitalar, está diretamente ligada ao sucesso da reabilitação,
estabelecemos como objetivos desta tese: a) caracterizar a estrutura de suporte social da família do
laringectomizado após a alta hospitalar no retorno ao seu domicílio; b) analisar incidentes críticos
positivos e negativos relatados por membros da família do laringectomizado, relacionados com o
retorno ao convívio familiar após a alta hospitalar. A metodologia consistiu de entrevista com
utilização de roteiro sistematizado contemplando variáveis passíveis de caracterização de estrutura e
dinâmica da família do paciente, seguida da aplicação de instrumento para obtenção de incidentes
críticos. A estrutura de suporte social da família do laringectomizado, após a alta hospitalar, é
caracterizada por uma condição sócio-econômica-educacional e cultural básica, com predomínio de
famílias nucleares de até cinco pessoas, cuja renda não ultrapassa cinco salários-mínimos e o
paciente contribui ativamente no orçamento financeiro com a sua aposentadoria A Esposa éa a
principal fornecedora de suporte psicossocial, além de cuidadora. Esses fatores aliados às reações e
evolução do paciente interferem na capacidade de oferecimento do suporte social e de enfrentamento
de situações relacionadas ao estigma social do câncer e as conseqüências mutilatórias da cirurgia
como alteração da imagem corporal e auto-estima, afonia e necessidade de autocuidado, que
constituem os desafios cotidianos. Portanto, o espaço interno da família é transformado em
decorrência do adoecimento de um membro familiar pelo câncer de laringe e pelas dificuldades da
nova condição após a cirurgia. Da análise dos relatos, obteve-se 145 incidentes críticos, sendo 94
(64,8%) com referência negativa e 51 (35,2%) positiva, distribuídos em quatro grandes categorias
temáticas com os respectivos percentuais de situações negativas: necessidade de cuidado ao
paciente (80,7%), reabilitação vocal (50,0%), retorno ao contexto social (65%) e adoecimento pelo
câncer (60,7%). Conclui-se portanto que os familiares apresentam mais facilidade para relatar fatos
negativos do que positivos do seu convívio com o laringectomizado, demonstrando as dificuldades
enfrentadas. A compreensão dessas situações pelo enfermeiro possibilitará o planejamento da
assistência de enfermagem, com base nas necessidades do laringectomizado e sua família.

Nº de Classificação: 2630
LIMA, Gislaine Messias de. Psicodrama como investigação qualitativa em Programas de
Promoção à Saúde (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 205 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): ANDRADE, Antônio dos Santos
RESUMO: Promoção à Saúde é uma estratégia que enfatiza o processo de capacitação da
população para incrementar o controle sobre a própria saúde e a do meio ambiente. Parte de um
conceito positivo de saúde, incorpora fenômenos gerais como paz e justiça social, destacando uma
prática cotidiana de vida responsável. Em 1997, na IV Conferência Internacional sobre Promoção à
Saúde ressaltou-se a necessidade de se desenvolver metodologias que avaliem os resultados destas
ações, as quais solicitam o referencial teórico e metodológico de investigação social na abordagem
qualitativa, o presente trabalho teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento da proposta de
uso do Psicodrama. Para tal contribuição buscou-se: a) Investigar as contribuições específicas de
Jacob Levy Moreno que têm relevância como referencial teórico-metodológico de investigação social;
b) Verificar as condições de possibilidade da implementação de uma proposta deste tipo realizando
um estudo exploratório; c) Mostrar o quanto o referencial Psicodramático é adequado à investigação
de Programas de Promoção à Saúde. Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o uso do
Psicodrama como abordagem qualitativa de investigação social aplicando-o posteriormente num
estudo exploratório com um grupo ( 30 pessoas) participante de uma prática educativa baseada na
Promoção da Saúde (Programa de Integração Comunitária – PIC). Propôs-se a investigação do
significado da participação dessas pessoas neste tipo de programa. Realizaram-se quatro encontros,
semanalmente, com uma hora de duração cada, respeitando as características de uma sessão
psicodramática. Estes foram gravados, transcritos, fotografados, descritos pela investigadora e pela
ego auxiliar. Diante dos dados coletados, das observações das investigadoras, realizou-se uma
análise da produção grupal e da condução do processo de investigação realizado. Revelou-se a
importância da utilização das regras propostas por Moreno em 1954 numa investigação sociométrica
grupal: 1ª) Regra da liberação da espontaneidade; 2ª) Regra da co-ação do investigador no grupo; 3ª)
Regra da participação universal na ação; 4ª) Regra da diferença dinâmica na estrutura; 5ª) Regra da
motivação adequada; 6ª) Regra da inclusão 'gradual' de todos os critérios estranhos. Houve amplo
envolvimento com a proposta, podendo-se pensar em benefícios alcançados pelos participantes com
a vivência grupal. A investigação pautou-se nas regras apontadas acima. A produção grupal deu
indícios de que a participação no PIC é positivamente significada para seus participantes. Destes
resultados obtidos, pode-se concluir: a) A investigação sociométrica do Psicodrama amplia a
Observação Participante; b) Atingiu-se o propósito de captar o significado do PIC para seus
participantes; c) O estudo exploratório proporcionou uma vivência grupal alegre, descontraída,
acolhedora, levando benefícios para os participantes; d) O referencial Psicodramático possibilita
agilidade temporal na realização de avaliações de grupos em geral; poucos encontros podem captar
as relações entre os atores envolvidos, através principalmente da ação lúdica.

Nº de Classificação: 2631
DANTAS, Roberta Helena Elias de Andrade. Incidência de infecção do sítio cirúrgico de
pacientes submetidas à parto cesárea: a importância da vigilância pós-alta. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AGUILLAR, Olga Maimoni
RESUMO: A infecção de sítio cirúrgico é uma das várias modalidades de infecção a que estão
expostos os pacientes que se submetem a uma intervenção cirúrgica. Quando ocorre, a instituição de
saúde e, principalmente, os pacientes pagam um alto tributo pessoal, econômico e social. A
identificação das taxas de infecção e dos mecanismos envolvidos no processo infeccioso é essencial
para que a equipe de saúde possa prevenir e controlar esta complicação pós-cirúrgica. Esta
pesquisa, trata-se de um estudo prospectivo, descritivo, com o objetivo de determinar a incidência de
infecção do sítio cirúrgico de mulheres submetidas a parto cesárea em um hospital geral do interior de
São Paulo. Utilizou-se como metodologia, a "vigilância ideal", ou seja, o acompanhamento das
pacientes durante a internação e após a alta hospitalar. A determinação do agente infeccioso, sua
sensibilidade e resistência às drogas antimicrobianas bem como a presença de doenças associadas,
também foram investigadas. A amostra do estudo constou de 139 pacientes cesareadas, que foram
sorteadas entre as 758 atendidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde), durante seis meses do ano de
1999. Como principais resultados, temos: a incidência de infecção do sítio cirúrgico foi de 14,4%,
índice este acima dos nacionais e abaixo dos internacionais. Os resultados laboratoriais mostraram
que as infecções foram causadas: 70% por S. Aureus, 10% Kleibsiella pneumoniae, 10% Echerichia
coli, e 10% Proteus mirabilis. Não foi encontrada associação entre infecção do sítio cirúrgico e
presença prévia de doenças associadas. Diante dos resultados, podemos considerar que o processo
de acompanhamento pós-alta, permite uma melhor avaliação das taxas de infecção, possibilitando
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dados mais fidedignos e desta forma diretrizes operacionais para a equipe de Saúde, na prevenção e
controle das infecções hospitalares.

Nº de Classificação: 2632
LAWAND, Paulina Perpétua Ana Neves Esteves. Tendência da Aids em mulheres na
Administração Regional Saúde - 3 (ARS-3) município de São Paulo. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo da tendência de Aids entre as mulheres na
Administração Regional de Saúde - 3 (ARS-3) do Município de São Paulo, no período de 1987 a
1997. A ARS-3 é composta por 11 distritos administrativos com estimativa populacional de 1.496.031,
em 1997. A população de estudo é constituída por 4509 fichas de notificação de casos de Aids entre
mulheres e homens residentes na ARS-3, sendo 3.630 casos da doença registrado entre homens e
879 entre mulheres. O instrumento de pesquisa utilizado foi a ficha individual de investigação AidsAdulto, compilada por programa do Sistema de Informações de Agravos e Notificações (SINAN)
elaborado pelo Ministério da Saúde. Como objetivos, buscamos caracterizar o perfil sóciodemográfico, de risco e clínico dos casos notificados de Aids entre as mulheres, avaliar as parcerias
sexuais e estabelecer a razão proporcional dos casos de Aids entre homens e mulheres. Os
resultados revelam que o número total de casos notificados de Aids foi de 19,5% entre as mulheres e
80,5% entre os homens. A partir de 1992, há um aumento crescente do número de casos de Aids
entre as mulheres. No ano de 1992 o registro era de 7,4% na faixa etária de 13 a 49 anos passando
para 13,4% em apenas um ano. Os percentuais de casos de Aids na adolescência (13 a 19 anos) foi
de 0,4%, no grupo de idade reprodutiva (20 a 34 anos) é de 11,71%, na idade adulta (35 a 49 anos) é
de 5,5% e acima de 50 anos é de 1,8% entre as mulheres. A escolaridade é menor entre as mulheres
do que entre os homens, destaca-se que 11% dos homens estão no nível superior enquanto que as
mulheres são só 0,9%. Ao longo dos dez anos de estudo existe uma tendência de pauperização da
epidemia. Existem diferenças sócio-demográficas entre os distritos administrativos, utilizando o nível
de escolaridade, podemos retratar desigualdades sociais vividas na cidade de São Paulo e no Brasil.
O distrito administrativo de Sapopemba tem somente 5 casos de Aids entre indivíduos com nível
superior, enquanto que em Moema encontramos 88 casos. No início da epidemia a categoria de
exposição mais importante era a homossexual passando para heterossexual e sangüínea, no início
dos anos 90. Entre as mulheres, categoria de exposição de maior importância, é a sexual com 9,3%
dos casos. Nos distritos administrativos mais periféricos como por exemplo, Sapopemba, a principal
categoria de exposição é a heterosexual com 3,2%, enquanto que nos distritos administrativos com
melhores condições sócio-econômicas, como Moema é a homossexual com 1,9% e nos distritos de
condição social mediana é a sangüínea com o uso de drogas injetáveis, entre eles Vila Prudente com
3,4%. Dos 879 casos de Aids entre as mulheres 28% tinha parceiros UDI e 14% com parceiros HIV. A
razão proporcional de casos de Aids entre homens e mulheres na ARS-3, na faixa etária de 13 a 49
anos foi de 10:1 em 1990 e passou para 2:1 em 1997. Entre os indivíduos maiores de 50 anos, a
razão por sexo foi de 9:1 em 1990, enquanto que em 1997 a proporção se igualou em 1:1. Vê-se,
claramente, a tendência de aumento da Aids entre as mulheres, sendo necessário a reformulação de
uma política de saúde que leve em conta a questão de gênero e geração.

Nº de Classificação: 2633
MADJAROF, Solange. Atuação do enfermeiro na educação de pacientes idosos diabéticos (A).
São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.Escola Paulista de Medicina, 2001. 260 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GLASHAN, Regiane Quadros
RESUMO: O presente estudo foi realizado com a finalidade de elaborar e aplicar um modelo
padronizado de consulta de enfermagem ao idoso diabético em unidades básicas de saúde do
município de São Bernardo do Campo, onde são realizadas as rotinas propostas no programa de
diabetes mellitus. A amostra foi constituída por 20 idosos diabéticos em uso de insulina, com idade
entre 60 à 69 anos de idade. As consultas de enfermagem foram elaboradas com ênfase no
autocuidado e na visão holística do paciente. Foram realizadas 7 consultas de enfermagem com
intervalo de uma semana entre cada uma. Durante as consultas eram realizados o atendimento
individual e em seguida eram desenvolvidas as ações educativas em grupo, seguindo as rotinas
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propostas pelo programa. Cada grupo foi composto por 4 pacientes. Durante as consultas foram
avaliados o aprendizado dos pacientes, as atividades diárias realizadas no controle do diabetes e as
glicemias capilar. O levantamento de dados nos mostrou que a amostra na sua maioria apresentava
baixa escolaridade e baixa renda familiar. Foi alto o índice de obesidade (60%), hipertensão arterial
(65%) e a retinopatia foi a complicação crônica que mais incidiu sobre a amostra (50%). Ao final do
estudo observou-se um aumento significante nos acertos dos pacientes nos diversos itens
investigados sobre a doença, o tratamento, as complicações agudas e crônicas, assim como o
caderno de automonitoramento P=0,001). Houve também um aumento na realização de atividades
diárias, que envolviam cuidados na alimentação, realização de exercícios, cuidados com os pés e
testes de glicosúria (P=0,001). Não houve diminuição significante das glicemias no decorrer das
consultas (P=0,0791), o que pode ser atribuído ao fato de que não ocorreu o atendimento simultâneo
com o médico, não havendo o ajuste medicamentoso necessário, e também por não dispormos de
nutricionista no serviço, não sendo possível a prescrição dietética individualizada aos pacientes.
Entretanto, o programa de enfermagem serviu para despertar o conhecimento e a motivação à prática
de ações favoráveis à saúde dos pacientes idosos diabéticos.

Nº de Classificação: 2634
MACIEL, Márcia Rodrigues. Acompanhante de adulto na Unidade de Terapia Intensiva: uma visão
do paciente. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Mariana Fernandes de
RESUMO: A partir da vivência profissional e a constatação do distanciamento entre o familiar e o
paciente que fica internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI ), realizei um estudo de natureza
descritiva que teve como objetivos, identificar se o cliente adulto gostaria de ficar com um
acompanhante enquanto internado na Unidade de Terapia Intensiva e também relacionar a opinião do
mesmo com as seguintes variáveis: sexo, idade, estado civil, escolaridade, gravidade da doença
tempo de internação e número de vezes que permaneceu em uma UTI. O instrumento utilizado foi um
formulário aplicado por meio de entrevista realizada pela pesquisadora aos pacientes que ficaram
internados na UTI por um período mínimo de 24 horas. As questões foram elaboradas de forma a
verificar se este doente gostaria que um acompanhante permanecesse com ele enquanto internado
na referida unidade. A amostra constituiu se de 138 pacientes, sendo 44,9% do sexo feminino e
55,1% do sexo masculino, destes 72,5% eram casados, 15,2% solteiros, 8,7% viúvos e os demais na
categoria de outros (1,4% divorciado e 3,6% separados). Dos pacientes analisados 41,3% não
concordaram com a permanência de um acompanhante enquanto 58,7% gostariam de ter a
permanência de acompanhante. A correlação entre as variáveis mostrou significância entre desejar a
presença de acompanhante e o número de vezes de internação em UTI (p = 0,03). Houve também
significância entre querer acompanhante e ser do sexo feminino (p = 0,051). As demais variáveis não
tiveram significância neste estudo.

Nº de Classificação: 2635
MURATA, Iris Maria Hiray. Vivência do climatério entre trabalhadoras de uma universidade
pública (A). São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 127
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
PINELLI, Francisca G. Salazar
RESUMO: Para compreender o significado do climatério para a mulher nos dias de hoje, faz-se
necessário o retorno ao passado, o qual possibilitará o entendimento atual. Esta ponte entre o
passado e o presente poderá estabelecer uma nova forma de conjugar o futuro, com um enfoque que
contemple a mulher em seu todo, holisticamente, permitindo que ela seja, sinta-se, seja vista,
valorizada, compreendida e aceita como mulher. As vertentes passado, presente e futuro, buscam
não só a historicidade da mulher ao longo dos tempos mas também a história da mulher. Trata-se de
um estudo descritivo e analítico sobre a vivência do climatério entre trabalhadoras de uma instituição
pública de ensino superior. Como objetivos, buscamos caracterizar o perfil sócio-econômicodemográfico, identificar as manifestações biopsicossociais decorrentes do período do climatério,
conhecer a percepção sobre auto-estima e sexualidade, conhecer as práticas de autocuidado para à
saúde, no intuito de fornecer subsídios aos profissionais de saúde que prestam atendimento a esta
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clientela. A amostra foi composta por 303 mulheres. O instrumento de pesquisa utilizado foi um
formulário, elaborado e testado previamente, após consulta com especialistas. A coleta de dados deuse nos meses de março à maio de 2000. Os resultados revelam a predominância de trabalhadoras da
faixa etária entre 35 a 49 anos (84,2%); pós-graduadas (32,0%); com média de 2 filhos (53,0%);
contribuem com as despesas familiares (64,0%); dispõe de até 3 horas diárias para lazer/descanso
(82,0%). As manifestações psicogênicas foram as mais referidas (37,0%); seguidas das neurogênicas
(33,0%); genitais (11,0%); mamárias (10,0%) e metabólicas (9,0%). A análise estatística, mostrou que
as neurogênicas, genitais e metabólicas guardam relação com a faixa etária e as psicogênicas e
neurogênicas guardam relação com o nível de instrução. Ao analisar a relação entre as
manifestações e uso de terapia de reposição hormonal, observou-se que as neurogênicas,
psicogênicas e genitais apresentaram significância estatística e as metabólicas e mamárias, não. A
sexualidade foi considerada satisfatória para 33,7% das mulheres. Independente de terem ou não
vida sexual ativa, observou-se que fazem o exame Papanicolau anualmente (67,4%). O auto exame
de mamas foi referido por 42,3% das mulheres que o fazem mensalmente, predominantemente na
faixa etária de 35 a 49 anos (35,6%). A mamografia nunca foi realizada por 50,6% das mulheres.
Acreditamos que esses resultados merecem reflexão e que possibilite num futuro próximo, vislumbrar
os progressos e avanços científicos gerados pelas pesquisas, os quais, indubitavelmente, propiciarão
às mulheres, e aqui nos incluímos, um "viver melhor".

Nº de Classificação: 2636
MAZZETTO, Fernanda Moerbeck Cardoso. Assistência psicoprofilática a gestantes ou casais no
ciclo gravídico-puerperal: compreendendo o significado desta vivência. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBIERI, Márcia
FUSTINONI, Suzete Maria
RESUMO: Este estudo de natureza qualitativa com enfoque fenomenológico foi realizado com o
objetivo de compreender a vivência de um grupo de mulheres ou casais na assistência
psicoprofilática durante o ciclo gravídico-puerperal. Os dados foram obtidos com quinze mulheres por
meio de entrevistas gravadas. A análise dos conteúdos permitiu identificar os temas: Buscando ter
domínio; Assumindo ser mãe; Derrubando o tabu do parto normal; Construindo uma família. Buscam
ter domínio por indicação do médico pré-natalista, por sentirem-se inseguras e ansiosas, para
compreender os acontecimentos, para estarem melhor preparadas para o momento do parto e saber
cuidar do bebê, ter o conhecimento necessário para viver o ciclo gravídico-puerperal, ter facilidade
para cuidar do bebê. Para assumir ser mãe as mulheres necessitam falar sobre seus sentimentos e
emoções, precisam ouvir de pessoas de fora coisas que as ajudem a aceitar sua gravidez inesperada
e desejam estar tranqüilas durante a gestação, no parto e pós parto para cuidar do bebê. Relatam
que não querem o parto normal por medo e desconhecimento, acham que só pode ser o parto
cesárea, passando a posteriori a aceitar e ter expectativa de evoluir para o parto normal derrubando o
tabu do parto normal. Referem que a assistência psicoprofilática integra o casal, favorece acolher o
bebê e unir-se ao companheiro. Assim, o fenômeno desvelado é interagindo com a maternidade. Este
trabalho possibilitou perceber que as mulheres desejam conhecer esta vivência, de saber o que é a
assistência psicoprofilática, e mesmo com muitos receios, dúvidas e desconhecimentos, desejam
interagir com o profissional, consigo mesma e com sua nova condição de mãe. Acredito que esta
abertura seja um caminho, não só para a construção de ser mãe, mas também para, as relações
interpessoais mais saudáveis em sua família.

Nº de Classificação: 2637
OLIVEIRA, Jeane Freitas de. Mulheres (con)vivendo com drogas: vulnerabilidade e representações
sobre Aids. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2001. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAIVA, Mirian Santos
FERREIRA, Sílvia Lúcia
RESUMO: O consumo de drogas, principalmente na forma injetável, tornou-se visível após
disseminação da aids por esta via de transmissão, constituindo-se em um problema social de ordem
mundial. Atualmente, o consumo de drogas é representado como um comportamento desviante, mais
ainda quando praticada pela população feminina, o que vem corroborando para o ocultamento das
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mulheres adeptas da drogadição. As representações sociais constituem um saber compartilhado e
elaborado socialmente que servem de orientação ao comportamento humano. A complexidade da
disseminação da aids está sendo explicada pelo conceito de vulnerabilidade correspondendo à
interação entre fatores de níveis e magnitudes distintos que facilitam ou dificultam a exposição de
uma pessoa ou de uma população ao HIV. Tendo como problemática a disseminação da aids na
população feminina decorrente do uso de drogas, este estudo tem como objetivo conhecer as
representações sobre aids de mulheres usuárias de drogas e identificar situações de vulnerabilidade
para aids decorrente da drogadição feminina. Optou-se pela abordagem qualitativa por permitir uma
aproximação com o objeto de estudo a partir de suas múltiplas relações, percebidas a partir das falas
das entrevistadas em suas vivências cotidianas tendo como pano de fundo a aids. Foram utilizadas
as técnicas : observação participante no período de maio/99 a junho/00, em duas comunidades de
Salvador-Ba, caracterizadas pelo alto consumo e tráfico de drogas; entrevista semi-estruturada,
realizada com dezoito mulheres usuárias de drogas. Para o grupo pesquisado a aids é representada
como doença da morte estando presente no dia-a-dia das mesmas como um risco muito próximo,
fazendo emergir sentimentos de medo. Os relatos e as observações em campo levaram a conclusão
de que o uso de drogas, independente da modalidade constitui-se em um fator de vulnerabilidade
feminina para a aids, já que esta prática contribui para o entrecruzamento das principais vias de
exposição à infecção pelo HIV, (sexual e uso de drogas) seja pela tendência das mulheres trocarem
sexo por droga, seja pela manutenção de relações sexuais com parceiros usuários de drogas, sem o
uso de preservativo. Isto posto, fica reafirmado a necessidade de assistência especializada para
mulheres adictas de drogas com o objetivo de reduzir os danos negativos para elas próprias e para a
comunidade de um modo geral. Para tanto, torna-se necessário a realização de novos trabalhos que
tragam à tona a questão de forma a favorecer assistência adequado às mulheres usuárias de drogas,
ampliando as possibilidades prevenção para a infecção pelo HIV e de diagnóstico precoce com
tratamento adequado, quando infectadas.

Nº de Classificação: 2638
TEIXEIRA, Graziela Benedet Warmuth. Vida sexual de adolescentes grávidas: contribuição para a
enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2001. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: A investigação exploratória, de natureza qualitativa, teve como objeto as modificações
psicofisiológicas da gravidez que interferem na vida sexual da adolescente, objetivando compreender
a vida sexual de adolescentes grávidas. Foram traçados como objetivos específicos identificar as
modificações psicofisiológicas da gravidez vivenciadas pelas adolescentes; descrever a vida sexual
das mesmas antes e depois da gestação; analisar como as modificações psicofisiológicas interferem
em sua vida sexual. O locus do estudo foi o Coletivo de Mulheres do Calafate, localizado em Salvador
– Bahia, sendo as participantes, adolescentes a partir do segundo trimestre gestacional. As seguintes
questões, que alterações físicas e psicológicas você notou nesta gestação? Como era sua vida
sexual antes de engravidar? Como está sua vida sexual agora, na gestação? Como você vem lidando
com estas situações? E ( em caso de pré-natal), você tem falado sobre as questões sexuais durante
as consultas? Que orientações você tem recebido? Nortearam a entrevista semi-estruturada, cujos
depoimentos foram analisados a partir de uma análise temática, tendo como unidade de registro o
tema. O agrupamento dos temas levou a construção de três categorias: gestação como ampliação
dos papéis psicossociais, vida sexual antes e durante a gestação: mudanças no cotidiano das
adolescentes e, vivenciando a gestação: lidando com a situação. Concluiu-se que além de
vivenciarem duas crises simultâneas, quais sejam, a transição da adolescência e a gestação, as
modificações psicofisiológicas interferem negativamente na vida sexual da gestante adolescente.
Observou-se que muitas sofreram abandono do parceiro, sentindo-se humilhadas, tristes e solitárias.
Outras buscaram apoio da família e do companheiro. Analisando à assistência à saúde, observamos
que os aspectos significativos da sexualidade durante a gestação não são abordados durante as
consultas e a adolescente ainda é percebida apenas como um ser biológico.

Nº de Classificação: 2639
SILVA, Jovânia Marques de Oliveira e. Vivências de adolescentes ante o parto normal: um
enfoque compreensivo pela enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2001. 112 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: Este estudo tem como objeto a vivência de adolescentes primíparas ante o parto normal,
objetivando esta compreensão. A pesquisa foi desenvolvida na comunidade do Calafate, localizada
no bairro de San Martin, na cidade do Salvador – Ba. Para a sua construção, busquei suporte
metodológico na Fenomenologia, através do referencial filosófico de Martin Heidegger expresso em
Ser e Tempo. O ser-adolescente-primípara, mediante a questão norteadora "Como foi o parto para
você?," mostrou-se como: ser-no-mundo, tendo vivenciado a gestação como solidão, expressando
sofrimento pelo abandono, ser-aí que ao vivenciar a gestação, teve tal situação regida pelo falatório,
pela curiosidade e pela ambigüidade, próprias às relações cotidianas, ser lançado em situação de
temor, sentimento expresso pelas dores do parto que, para algumas, poderiam levar à morte, ser-aí
que, ao ser assistida, se viu na relação impessoal, determinada por ordens verbalizadas e pela
expectativa de comportamentos estabelecidos pelos profissionais. Nesse sentido, foi possível
desvelar que o ser-adolescente-primípara mostrou-se solitária e temerosa, enquanto lançada na
vivência do parto normal, situações presentes na gestação, representados pelo abandono dos pais e
do companheiro. Revelou-se como temor, representado pelas dores do parto, diante da possibilidade
de ameaça da própria morte e a do filho, conviveu com a impessoalidade, face ao atendimento
prestado pelos profissionais de saúde. Compreendi, a partir do sentido desvelado, que os
profissionais de saúde, a partir da assistência que valorize o humano, necessitam atentar para a
singularidade da vivência de cada parturiente.

Nº de Classificação: 2640
ALVES, Sandra Lúcia Belo. Violência conjugal: representações masculinas. Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2001. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: Esta pesquisa foi desenvolvida na área de concentração Enfermagem na Atenção à Saúde
da Mulher. Tem como objeto de estudo a violência conjugal a partir das representações masculinas,
com o objetivo geral de analisar a violência conjugal a partir das representações masculinas; e
objetivos específicos: identificar o conceito de violência conjugal, identificar as formas como a
violência se expressa na relação conjugal e descrever a violência no cotidiano conjugal.
Metodologicamente optou-se por uma abordagem qualitativa, tendo como referencial a Teoria das
Representações Sociais. Participaram da pesquisa, homens adultos (25-46 anos) residentes na
Comunidade do Calafate, bairro de San Martin, Salvador-BA, que tiveram um relacionamento
conjugal de, no mínimo, 2 anos. Para coleta de dados se utilizou a entrevista semi-estruturada
combinada com a técnica de associação livre, buscando suscitar as expressões mais espontâneas,
menos controladas e, portanto, mais autênticas com relação ao objeto de estudo. Como resultados
observamos que as representações da violência conjugal, compreendida através dos relatos dos
sujeitos, estão ancoradas na construção social de gênero que determina as relações de gênero
hierarquizadas, mediante a delimitação de papéis sociais masculinos e femininos. Os sujeitos se
apoiam, diretamente, no processo de socialização do homem e da mulher, para definirem o modo de
ser marido e mulher na relação conjugal, numa perspectiva assimétrica e hierarquizada onde os
referenciais de masculinidade definidos pela sociedade, assim como a inadequação da mulher ao seu
papel social, são apontados como explicação para a ocorrência da violência na relação conjugal.

Nº de Classificação: 2641
CARDOSO, Poliana Renata. Humanização em terapia intensiva: um estudo compreensivo com os
profissionais que assistem crianças. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2001. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo de inspiração fenomenológica que buscou compreender
o significado da assistência humanizada à criança internada em terapia intensiva sob a ótica dos
profissionais de saúde. Realizou-se entrevista com 9 profissionais, entre médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, que atuam em uma Unidade de Terapia Intensiva em um
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hospital de Belo Horizonte, a partir da questão norteadora: qual o significado da humanização na
assistência para você? Após leituras sistemáticas dos relatos surgiram unidades sistemáticas que
revelaram questões relacionadas com o cuidado; a morte; o ambiente e o espaço físico que estão
reunidos nas seguintes categorias: 1) Cuidado: a expressão do humanizar – subdividido em " e o
cliente é um ser humano..." e "cuidar verbo feminino"; 2) Profissionais da saúde: os insensíveis
sensíveis; 3) O cuidado e a técnica no espaço humanizado – subdividido em "a necessidade de saber
executar a técnica" e "o ambiente como suporte". As reflexões desvelaram que apesar desses
profissionais serem considerados insensíveis e muitas vezes utilizarem técnicas sofisticadas, há um
resgate da humanização no dia a dia da assistência à clientela ali internada.

Nº de Classificação: 2642
LIMA, Elza Maria Santos. Estágios nos cursos de graduação em enfermagem: a integração da
instituição formadora e assistencial no processo de formação do enfermeiro (Os). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Educação, 1985. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Educação)
Orientador(es): FÁVERO, Maria de Lourdes
RESUMO: Este estudo propôs-se a investigar quais os fatores que estão dificultando o processo de
integração das instituições formadoras de enfermeiros com as instituições assistenciais do Município
do Rio de Janeiro e verificar a reação dos profissionais envolvidos neste processo. Inicialmente o
trabalho focalizou a situação existente em cada fase do desenvolvimento dos cursos de graduação
em enfermagem no Brasil e a problemática que ora se apresenta para a realização dos estágios
curriculares dos mesmos. Para a realização da pesquisa fêz-se um levantamento de dados para a
investigação pretendida, junto às escolas e aos hospitais gerais governamentais de médio e grande
porte e de porte especial. O universo do estudo abrangeu três grupos: a) enfermeiros-docentes das
escolas de graduação em enfermagem; b) enfermeiros-assistenciais dos hospitais gerais
governamentais de grande e médio porte e de porte especial; c) diretores ou administradores dos
hospitais com as características anteriormente descritas. A amostra constituiu-se de 10% dos sujeitos
de cada um dos três grupos que compõem a população do estudo, os quais responderam aos
questionários que foram construídos com três formas distintas de abordagem sobre a integração
docente-assistencial. O tratamento dos dados obedeceu a critérios pré-estabelecidos. Os resultados
revelaram como possíveis fatores que dificultam a integração: a) o desconhecimento dos objetivos da
instituição hospitalar pelos dois grupos estudados pertencentes à área assistencial; b) a falta de
recompensa por parte das escolas de graduação em enfermagem aos representantes das instituições
assistenciais pela cooperação na realização dos estágios; c) a desatualização profissicional
evidenciada nas respostas dos enfermeiros-assistenciais. Quanto ao posicionamento em relação à
integração docente-assistencial, houve reação favorável no grupo de enfermeiros-docentes.
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Comunicação do escolar por intermédio dos brinquedos: um enfoque para a assistência de
enfermagem nas Unidades de Cirurgia Pediátrica (A)
2579
Comunicação interpessoal entre cliente e aluno do curso técnico em enfermagem à luz do referencial
de I. King
2445
Comunicação terapêutica vivenciada por alunos do curso técnico em enfermagem (A)
2263
Concepções de saúde e doença: estudo das representações sociais de profissionais da saúde
2350
Concepções de usuários do serviço local de saúde de uma comunidade agroindustrial sobre o
processo saúde-doença
2423
Condição de vida de idosos com insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico (A)
2392
Condições envolvidas na ocorrência de acidentes em população infantil, atendida em um hospital de
pronto socorro de Belo Horizonte
2227
Conflitos da família no processo de reabilitação do laringectomizado
2629
Conhecer para cuidar - o desafio dos pais do bebê-prematuro na educação dialógica intermediada
pela enfermeira
2195
Conhecimento insatisfatório de profissionais da área da saúde sobre a medida da pressão arterial (O)
2405
Conhecimento, aceitação e disponibilidade dos profissionais de saúde sobre o método mãe canguru
em unidade neonatal de um hospital universitário do município de São Paulo
2605
Construção coletiva da promoção de saúde na vida cotidiana: participação comunitária em nível local
2278
Construção da cidadania como foco na assistência de enfermagem à criança com necessidades
especiais e sua família (A)
2251
Construindo e analisando uma proposta de instrumentalização de conselheiros de saúde para o
exercício do controle social
2430
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Consulta de enfermagem: avaliação da orientação para exame de colonoscopia segundo a percepção
do cliente e da enfermeira
2326
Consulta de enfermagem: uma proposta para atendimento em ambulatório psiquiátrico
2292
Consumo de bebida alcóolica na gravidez
2304
Contexto da educação continuada em enfermagem na visão dos gerentes de enfermagem e
enfermeiros de educação continuada (O)
2314
Contexto sociocultural dos suicídios de colonos alemães: um estudo interdisciplinar para a
enfermagem
2421
Contribuição dos exames de suplência profissionalizante na formação dos atendentes de
enfermagem em Maringá - PR
2347
Controle da hipotermia de pacientes cirúrgicos idosos no período intraoperatório: avaliação de duas
intervenções de enfermagem
2581
Controle social na "ponta" do SUS: o caso de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná - PR (O)
2448
Convivência em família com o sujeito portador do HIV-AIDS (A)
2470
Convivendo com a loucura: as representações sociais dos líderes comunitários
2222
Convivendo com a síndrome da tensão pré-menstrual: um enfoque da fenomenologia existencial
2599
Conviver de idosos portadores de hipertensão arterial: avaliação do processo adaptativo (O)
2506
Corpo da enfermeira como instrumento de comunicação junto ao cliente hospitalizado (O)
2206
Cotidiano da enfermagem no Hospital de Caridade de Florianópolis, no período de 1953 a 1968 (O)
2275
Cotidiano da pessoa em tratamento dialítico domiciliar: modos criativos de cuidar-se
2441
Cotidiano de crianças diabéticas: vivido de mães e assistência da enfermeira (O)
2559
Cotidiano do trabalho da enfermagem em UTI: prazer ou sofrimento? (O)
2455
Cotidiano familiar e escolar de crianças portadoras de fissura de lábio e/ou palato
2528
Crenças e sentimentos de mulheres com fibromialgia
2215
Criança e o medicamento: desenvolvimento e avaliação de um software educacional (A)
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2348
Cuida-dor (d)eficiente: as representações sociais de familiares acerca do processo de cuidar
2591
Cuidado à puérpera acompanhada do familiar na maternidade e domicílio: uma abordagem cultural
(O)
2259
Cuidado ao adulto jovem com doença crônica: um diálogo vivido (O)
2462
Cuidado com os pés do senescente: um processo em construção (O)
2424
Cuidado cultural compartilhado em grupo com pessoas na condição crônica de diabetes mellitus (O)
2443
Cuidado de enfermagem a pacientes com feridas crônicas: a busca de evidências para a prática (O)
2384
Cuidado de enfermagem na unidade coronariana: um ensaio sobre a dimensão da subjetividade no
cuidar (O)
2280
Cuidado de enfermagem no CTI: da ação/reflexão à conscientização (O)
2428
Cuidado de si ou violência corporal? : a produção da velhice feminina na mídia
2420
Cuidado do paciente oncológico com dor crônica na ótica do enfermeiro (O)
2377
Cuidado domiciliar terapêutico como modalidade de desospitalização do sujeito com AIDS:
construindo alguns critérios (O)
2451
Cuidado humanístico num contexto hospitalar: um desafio para um grupo de enfermeiras
2435
Cuidado na perspectiva da pessoa portadora de insuficiência renal crônica (O)
2569
Cuidado no processo de ser e viver de educandas de enfermagem (O)
2260
Cuidado no trabalho da enfermeira em Unidade Básica de Saúde: uma praxis em transformação(O)
2226
Cuidado participativo a paciente psiquiátrico: uma construção pautada na teoria de Imogene King
2246
Cuidado que influencia o ser em desenvolvimento: a enfermagem, a criança e a família na sala de
vacinas (O)
2446
Cuidado transpessoal de enfermagem domiciliar a clientes neoplásicos e suas famílias
2444
Cuidados de enfermagem: representações sociais de clientes hospitalizados
2188

260
Cuidados paliativos ao doente oncológico terminal em domicílio: representações sociais da família
2244
Cuidando construtivamente de enfermeiros que vivenciam sentimentos de desvalorização:
desvelando questões existenciais entre o agir ético e o técnico da profissão
2425
Cuidar de pessoa incapacitada por acidente vascular cerebral no domicílio: o fazer do cuidador
familiar
2342
Cuidar do paciente com queimaduras: vivência do auxiliar de enfermagem (O)
2231
Curso de mestrado em enfermagem: opressão e libertação na perspectiva freireana: um estudo
comparado entre universidades governamentais, Brasil/Perú
2199
Da banalização do sofrimento à sua re-significação ética na organização do trabalho
2270
Dando voz às enfermeiras autônomas: "significados e vivências"
2464
Defesa de direitos profissionais dos enfermeiros: um estudo comparado Brasil/Peru: 1980-1985 (A)
2576
Descontinuidade administrativa nas alternâncias de governo: visão de servidores municipais de saúde
da cidade do Recife
2208
Desinstitucionalização: o que pensam as famílias
2205
Despertando a equipe de enfermagem e a família para a importância do cuidado - presença ao recém
nascido de alto risco, através de um processo de educar para o cuidado
2434
Despertando para uma prática reflexiva e transformadora entre professoras/alunas de enfermagem
2265
Desvendando o conhecimento construído em busca de novos saberes sobre a saúde dos
adolescentes: um estudo de teses de doutorado em enfermagem
2388
Diagnóstico de enfermagem de ansiedade: validação das características definidoras
2479
Diagnóstico de enfermagem em clientes internadas em unidade médico-cirúrgica
2594
Diagnósticos de enfermagem da taxonomia da NANDA de mulheres com filho prematuro
hospitalizado e o sistema conceitual de King (Os)
2357
Diagnósticos de enfermagem do paciente portador de fixador externo tipo Ilizarov segundo a
taxonomia da NANDA e a teoria do autocuidado de OREM
2391
Diagnósticos de enfermagem e proposta de intervenções em pacientes críticos em Unidade de
Terapia Intensiva
2524
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Diagnósticos de enfermagem respiratórios em pacientes cardíacos cirúrgicos
2290
Diagnósticos e intervenções de enfermagem em pacientes com hipertensão arterial em
acompanhamento ambulatorial
2276
Diálogo vivido como cuidado humanizado no processo educativo de enfermagem
2457
Diante da morte: uma análise compreensiva do cotidiano das(os) enfermeiras(os) e suas equipes em
unidade de emergência
2482
Dimensionamento de pessoal de enfermagem em centro cirúrgico no período transoperatório: estudo
das horas de assistência, segundo o porte cirúgico
2604
Direitos do cidadão hospitalizado: conhecimento e prática dos enfermeiros
2213
Disciplina de Cinesioterapia nos cursos de Fisioterapia do estado de São Paulo (A)
2344
Dito e o não dito da amamentação: o sentido de mães nutrizes na vivência do alojamento conjunto
(O)
2578
Do saber ao saber-fazer: o sentido da construção do conhecimento na saúde
2617
Do treinamento do enfermeiro à possibilidade da educação em terapia intensiva: em busca do sentido
da existência humana
2379
Doente mental no hospital geral: a experiência de internação em unidades de clínica geral e cirúrgica
(O)
2550
Doente psiquiátrico no hospital geral: as representações da loucura pelos enfermeiros e suas
implicações no cuidar(O)
2178
Dor do câncer infantil: a percepção de quem a vive (A)
2298
Dor no doente com AIDS: prevalência e características
2287
Dor recorrente em escolares na cidade de Londrina: prevalência, caracterização e impacto nas
atividades diárias
2343
Educação continuada das enfermeiras no Sistema Único de Saúde: o caso da rede pública de Juiz de
Fora
2185
Educação continuada no trabalho: uma perspectiva inovadora de transformação da prática e
valorização do(a) trabalhador(a) de enfermagem
2620
Educação em saúde no quotidiano do ser diabético
2417
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Educação revelando os riscos ocupacionais no trabalho da enfermagem intensiva (A)
2281
Educare: ensaiando a pedagogia do cuidado
2262
Efeito do brinquedo terapêutico sobre o comportamento da criança submetida à cirurgia eletiva (O)
2566
Efeitos produzidos no comportamento da mulher para adoção de hábitos do auto-exame de mamas, a
partir de campanhas veiculadas pelo media (Os)
2217
Efetividade da eritropoetina no tratamento da anemia de pacientes urêmicos em hemodiálise no
Distrito Federal
2472
Egresso do curso de graduação em enfermagem da Universidade Estadual de Londrina: perfil
socioeconômico-demográfico, inserção no mercado de trabalho, atuação profissional e contribuição
do curso (O)
2512
Egressos de uma escola de nível médio de enfermagem do município de São Paulo: repensando a
formação profissional (Os)
2297
Encontros e desencontros na existência das mulheres durante o climatério
2467
Enfermagem atrás das grades: a saúde dos presidiários
2271
Enfermagem e a abordagem estratégica no processo de planejamento da assistência à saúde da
mulher: o caso do Hospital Sofia Feldman (A)
2203
Enfermagem e o cuidar de crianças com câncer: uma jornada pelo simbólico a partir da realidade
vivenciada pelo universo familiar (A)
2200
Enfermagem e o planejamento familiar: as interfaces da contracepção (A)
2277
Enfermagem e o SUS: da realidade à possibilidade (A)
2264
Enfermagem militar no Sistema de Saúde do Exército (A)
2493
Enfermagem na Web: o processo de criação e validação de um Web site sobre doença arterial
coronariana
2406
Enfermagem perioperatória: identificação dos diagnósticos de enfermagem na visita pré-operatória
fundamentada no modelo conceitual de Levine
2369
Enfermeira como agente estratégico para a implantação das propostas de contracepção do CPAIMC:
1975-1978 (A)
2201
Enfermeira cuidando de famílias em situação de alcoolismo com uma abordagem transpessoal (A)
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2556
Enfermeira e a alimentação de clientes hospitalizados: resgatando a essência do cuidar (A)
2187
Enfermeira face às necessidades da criança em creche pública: uma perspectiva de compreensão
apoiada na abordagem fenomenológica de Alfred Schutz (A)
2179
Enfermeiras e acompanhantes: uma parceria na convivência com a morte infantil
2573
Enfermeiro na educação de adulto em pré-operatório: uma abordagem andragógica (O)
2450
Enfermeiro-educador no mundo da enfermagem (O)
2233
Enfermeiros assistenciais construindo a relação de ajuda terapêutica em hospital geral
2436
Enfermeiros de terapia intensiva na busca do cuidar: um estudo sobre a forma de cuidar dos
enfermeiros de terapia intensiva
2575
Enfermera, trabajo y resistencia: el significado de la esperanza: el caso del Ceará, Brasil
2285
Ensino superior em enfermagem e o desafio da mudança: os referenciais de um novo processo de
formação (O)
2309
Ensino-aprendizagem da escala de coma de Glasgow: análise de duas técnicas em enfermeiros do
serviço de emergência
2592
Envelhecimento na ótica do idoso do Benfica: Fortaleza-Ceará (O)
2571
Equipe de saúde mental: sociopoetizando o hospital-dia
2613
Equivalência semântica e análise da utilização na prática dos fenômenos de enfermagem da CIPE versão alfa
2299
Erros na administração de medicamentos: análise de relatos dos profissionais de enfermagem
2366
Escravas do risco: bioética, mulheres e aids
2407
Espera é que mata: a trajetória dos pacientes submetidos ao transplante hepático (A)
2409
Estado mutricional dos pacientes submetidos à cirurgia eletiva em um hospital geral do SUS e o
prognóstico para o desenvolvimento de infecção hospitalar
2583
Estágios nos cursos de graduação em enfermagem: a integração da instituição formadora e
assistencial no processo de formação do enfermeiro (Os)
2642
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Estilo de vida de mulheres com câncer cérvico-uterino
2499
Estilo estético ressaltado pelo viver dos enfermeiros: um espetáculo produzido pelo fazer e sentir no
cotidiano hospitalar (O)
2465
Estratégia de ensino-aprendizagem no curso de graduação da Escola de Enfermagem Anna
Nery/UFRJ: a história do seniorato (1982-1989) (Uma)
2555
Estressores em mães de recém-nascidos de alto risco: sistematização da assistência de enfermagem
2502
Estressores vivenciados por paciente de terapia intensiva, e suas estratégias de enfrentamento: um
estudo direcionado à assistência de enfermagem
2552
Estudantes de enfermagem debatendo sobre os modelos de ensino e de assistência à luz da teoria
construtivista
2267
Estudo microbiológico do leite humano cru e congelado
2295
Exclusão/inclusão do homem nas palestras do Programa de Planejamento Familiar: ao enfermeira(o)
atuando na transformação da dominação em parceria (A)
2182
Exercício do banho de aspersão: um estudo sobre as práticas , as condições de trabalho e a saúde
das trabalhadoras de enfermagem (O)
2294
Exercício físico e o paciente infartado: determinantes comportamentais (O)
2513
Expectativa de primíparas de São José do Rio Preto quanto ao tipo de parto e conhecimento da
indicação da cesárea
2322
Expressão do caminhar construído junto à equipe de enfermagem de uma unidade cirúrgica sobre o
cotidiano do trabalho, com vistas a uma consciência crítica (A)
2248
Falando sobre reinternação psiquiátrica: a voz das pacientes
2291
Família como cliente na unidade de pediatria: reflexões de uma equipe de enfermagem (A)
2432
Família do cliente que convive com HIV/AIDS: o cuidado de enfermagem sob perspectivas
etnográficas (A)
2175
Família e a enfermagem: do saber (in)comum ao saber acadêmico do cuidar/cuidado familiar: um
estudo comparado Rio de Janeiro (Brasil)/ Trujillo (Peru) (A)
2486
Familiares de pessoas em tratamento quimioterápico: práticas de cuidado utilizadas em domicílio
2255
Fatores de risco para o desgaste do cuidador familiar de paciente na fila do transplante cardíaco
2584
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Fatores intervenientes na consulta de enfermagem a portadores de hipertensão arterial: contribuições
para as intervenções de enfermagem
2223
Fatores maternos, suporte de serviços de saúde e apoio social: um estudo sobre o aleitamento
materno na Zona da Mata Meridional de Pernambuco
2494
Fatores que afetam o desempenho dos alunos durante as atividades da prática hospitalar
2219
Fissuras lábio-palatais: diagnósticos de enfermagem no pré e pós-operatório
2598
Função do enfermeiro nos anos 90: réplica de um estudo (A)
2380
Fundamentação dos juízos morais na enfermagem
2374
Gerenciamento de caso: análise do conceito
2543
Gestação e trabalho: alegria e sofrimento: um enfoque cultural
2221
Gestante HIV positivo: a história de vida contribuindo para a assistência de enfermagem
2194
Gestante portadora do vírus HIV: vida e significado
2390
Gestão da qualidade: mudanças no trabalho de enfermeiras
2236
Gravidade do trauma analisada por meio de diagnósticos clínicos e de necropsia
2328
Gravidade do trauma e probabilidade de sobrevida em pacientes internados
2331
Grupo operativo como estratégia para a assistência de enfermagem: mulheres em depressão (O)
2517
Grupo operativo como estratégia pedagógica em um curso de graduação em enfermagem: um
espaço continente das vivências dos alunos quartanistas
2401
Grupos de convivência: do mito à realidade no cuidado do cardiopata
2431
Hipertensão arterial em adultos hospitalizados: fatores de risco, percepção da doença e qualidade de
vida
2395
Holismo só na teoria: a trama dos sentimentos do acadêmico de enfermagem sobre sua formação
2539
Humanização em terapia intensiva: um estudo compreensivo com os profissionais que assistem
crianças
2641
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Humanização hospitalar: bases e estratégias de integração e inter-relação na equipe de enfermagem
2283
Identificação e validação dos diagnósticos de enfermagem "Padrões de Sexualidade Alterados" e
"Disfunção Sexual"
2606
Idoso e a enfermagem: um estudo de caso sobre as representações de enfermeiras
2180
Idoso hipertenso e o autocuidado (O)
2496
Imagens de uma função de administrar e cuidar: representações de enfermeiras sobre a supervisão
2574
Imaginário social e o cuidado de enfermagem para a clientela portadora de doenças infecciosas e
parasitárias: um estudo sobre representações
2487
Impacto da legislação dos transplantes de órgãos sobre médicos e enfermeiros de uma comunidade
universitária
2523
Implantação do Plano de Erradicação do Aedes aegypti na região de Presidente Prudente-SP, de
1998 a 1999: uma avaliação preliminar
2370
Importância da saúde bucal para adolescentes de diferentes estratos sociais do município de Ribeirão
Preto (A)
2346
Incidência de infecção do sítio cirúrgico de pacientes submetidas à parto cesárea: a importância da
vigilância pós-alta
2631
Incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes submetidos à aspiração
endotraqueal com os sistemas aberto e fechado: estudo prospectivo
2607
Incidentes críticos da assistência de enfermagem ao paciente em quimioterapia (Os)
2627
Indicativos estratégicos do exercício do poder da mulher-enfermeira na administração acadêmica: um
estudo comparado entre duas universidades públicas Brasil - Peru
2485
Indivíduos com diabete melito tipo 2: perfil e prática adotada em relação ao tratamento não
medicamentoso
2541
Infecção hospitalar na perspectiva da equipe de enfermagem de unidades de clínica médica e
cirúrgica de um hospital universitário de Belo Horizonte (A)
2475
Infecção no local de saída e túnel subcutâneo de cateteres tipo Hickman® em pacientes de
transplante de medula óssea ologênico, relacionada aos anti-sépticos a base de polivinilpirrolidonaiodo e gluconato de clorohexidina
2341
Influência do conhecimento sobre a doença e atitude frente à tomada dos remédios no controle da
hipertensão arterial (A)
2510
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Inserção da saúde coletiva nos currículos dos cursos de graduação de escolas de enfermagem do
estado de São Paulo (A)
2600
Instrumento de classificação de pacientes de Perroca: validação clínica
2587
Instrumento para dimensionar horas diárias de assistência de enfermagem residencial
2315
Integração docente-assistencial no processo ensino aprendizagem dos alunos de graduação em
enfermagem na ótica dos docentes (A)
2319
Integrando conteúdos, visualizando o ensinar/cuidar
2456
Interagindo com famílias que convivem com AIDS: uma abordagem de enfermagem sob a visão de
Imogene King
2452
Interfaces do controle de infecção em uma instituição de ensino odontológico (As)
2368
Interpretação do cuidado com o ostomizado na visão do enfermeiro: um estudo de caso (A)
2361
Invadindo o coração: representações sociais dos pacientes coronarianos frente ao cateterismo
cardíaco
2546
Isolado - preso - imobilizado - não me sinto cidadão: representações sociais de doentes mentais
2212
Laqueadura: a realização de um sonho para mulheres de uma comunidade
2305
Liderança no cotidiano da enfermagem hospitalar: entre luzes e sombras (A)
2359
Livros didáticos de "Introdução à enfermagem" na educação profissional de nível médio: a caminho
de uma educação crítica
2174
Ludoterapia no processo educativo do cliente diabético para o autocuidado (A)
2619
Lugar da mãe na prática da amamentação de sua filha nutriz: o estar junto (O)
2561
Lugar no cuidado pré-natal: possibilidades e opções das gestantes (Um)
2589
Mãe acompanhante no contexto do centro cirúrgico: comportamentos e reações adaptativas segundo
modelo de Roy
2218
Mães adolescentes e o cuidado a seus filhos no primeiro ano de vida
2235
Manifestação do poder segundo a percepção de enfermeiros que atuam em uma instituição hospitalar
pública (A)
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2514
Massageando bebês: a singularidade da experiência
2310
Meio ambiente, moradia e risco: o entorno da saúde na Baixada do Aratu
2618
Mel com fel: representações sociais da enfermagem e suas implicações para a cidadania
2224
Método, ferramentas e técnicas da gestão da qualidade total: aplicação na organização do trabalho
de enfermagem em um serviço de pronto atendimento
2257
Metodologia da assistência: um elo entre a enfermeira e a mulher-mãe
2438
Mortalidade infantil: desigualdades sociais e em saúde: estudo da 7ª Coordenadoria Regional de
Saúde/RS
2449
Morte materna mediante as representações sociais dos profissionais de saúde no município de
Ribeirão Preto-SP (A)
2381
Mudanças no trabalho e na vida de bancários ocasionadas por lesões por esforço repetitivo-L.E.R
2360
Mulher hipertensa: proposta de enfermagem para o autocuidado
2616
Mulheres (con)vivendo com drogas: vulnerabilidade e representações sobre Aids
2637
Mulheres e aborto: as ambigüidades do discurso autorizado
2288
Mulheres em conflitos com a função materna na internação conjunta de uma unidade pediátrica:
vivenciando o altruísmo
2253
Narrativas do viver com diabetes mellitus: experiências pessoais e culturais
2269
Necessidades assistenciais da cliente mulher ao procurar a consulta de enfermagem: uma
abordagem fenomenológica na perspectiva de Alfred Schutz
2490
Necessidades de cuidado da parturiente: uma perspectiva compreensiva da ação social (As)
2307
Necessidades do cliente com hanseníase ao buscar a educação em saúde: uma abordagem
compreensiva para a atuação do enfermeiro (As)
2489
No limiar da vida: a dimensão fenomenológica: da percepção do cliente em coma
2202
Novas formas de organização do trabalho na terceira revolução industrial e a força de trabalho em
saúde: estudo em Natal/RN
2526
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Novo tempo e as representações sobre o cuidar da mulher no período perinatal (Um)
2402
Obesidade e hipertensão arterial sistêmica em mulheres: (estudo na área de abrangência da Unidade
de Saúde - Jd. Guaraicá)
2327
Ocorrência e intensidade de náusea, vômito e diarréia, em pacientes com neoplasia de cólon em
quimioterapia ambulatorial: indicadores para avaliar resultados das orientações de enfermagem
2311
Ocorrências iatrogênicas em Unidade de Terapia Intensiva: queda de pacientes durante o tempo de
internação
2335
Olhando o passado e repensando o futuro: a desconstrução do paradigma da amamentação, em
relação ao vírus da imunodeficiência humana na transmissão vertical
2176
Olhar do idoso para si e para a consulta de enfermagem: perspectivas de abordagem a partir de suas
representações (O)
2181
Padecendo a perda da espontaneidade da ação: o desconforto vivenciado por homens que sofreram
infarto agudo do miocárdio
2508
PAN - Padrão Anna Nery: a instituição da identidade profissional da enfermeira no Brasil
2189
Participação acadêmica e sua influência na vida profissional: uma percepção de enfermeiros (A)
2286
Participação do enfermeiro no processo decisório (A)
2427
Participação materna em um Programa de Desnutrição Infantil
2568
Parto vertical: uma vivência do casal na dimensão cultural no processo de parir
2463
Passos, compassos e descompassos de um processo cuidativo com recém-nascido e pessoa
significativa em UTI
2447
Pedra angular da enfermagem militar: as irmãs de caridade no Hospital Militar da Guarnição da Corte
no apogeu do império (A)
2282
Percepção da mulher frente ao exame ginecológico: um olhar a partir da profissional da equipe de
enfermagem (A)
2580
Percepção do adolescente sobre a sua sexualidade frente às doenças sexualmente
transmissíveis/aids (A)
2415
Percepção do corpo do cliente pela enfermeira: uma abordagem fenomenológica (A)
2186
Percepção do enfermeiro quanto a importância do seu conhecimento em enfermagem psiquiátrica no
desempenho de suas atividades profissionais (A)
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2345
Perfil das reinternações de idosos e a percepção da enfermagem sobre a organização da alta
hospitalar
2362
Perfil de clientes com câncer gástrico, na perspectiva do modelo de "Campo de Saúde"
2537
Perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes vítimas de trauma admitidos em CTI, à luz do
referencial teórico de Roy
2498
Perfil do enfermeiro da Rede Básica de Saúde do município de João Pessoa - PB
2501
Perfil do paciente hipertenso atendido em pronto-socorro: comparação com hipertensos em
tratamento ambulatorial
2585
Perfil epidemiológico da demanda de mulheres em um serviço de planejamento familiar
2608
Pesquisa ação com alunos do curso técnico profissionalizante de enfermagem sobre sexualidade e
DST/AIDS
2389
Pesquisa-ação com mulheres detentas sobre sexualidade, DST-AIDS e drogas
2386
Pessoa que pega a Aids e não a Aids que pega a pessoa: representações de adolescentes sobre a
Aids e suas campanhas educativas (A)
2623
Poder, violência e dominação simbólicos em um serviço público de saúde que atende a mulheres em
situação de gestação, parto e puerpério
2356
Política e a prática nas unidades básicas de saúde: suas consonâncias e dissonâncias na visão dos
enfermeiros (A)
2459
Prática de cuidados em comunidades rurais e o preparo da enfermeira (A)
2471
Prática gerencial de enfermeiras em Unidades Básicas de Saúde (A)
2242
Práticas de liderança de sucesso na enfermagem brasileira
2533
Práticas dos enfermeiros na Atenção Básica em Saúde na região sul do Rio Grande do Sul (As)
2461
Prazer e o sofrimento no cotidiano do enfermeiro de centro cirúrgico (O)
2426
Pressão arterial em funcionários do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná: associação
com variáveis biopsicossociais, hábitos de vida e conhecimento sobre hipertensão (A)
2586
Prevalência de dor crônica em adultos trabalhadores
2404
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Prevalência e caracterização da dor crônica em idosos servidores municipais de Londrina-PR
2403
Problematização dos direitos do cliente como desencadeadora da problematização dos direitos dos
profissionais de enfermagem (A)
2249
Problematização e pesquisa-ação em sexualidade, DST e Aids com universitários
2527
Procedimentos dolorosos no pós-operatório de cirurgia cardíaca
2400
Processo adaptativo da família frente à mastectomia
2570
Processo comunicacional em uma instituição hospitalar: um olhar sobre as relações da equipe de
enfermagem (O)
2466
Processo da alta hospitalar do paciente com lesão medular: gerenciamento de caso como estratégia
de organização do cuidado (O)
2525
Processo de aleitamento materno na perspectiva do cuidado cultural de enfermagem (O)
2439
Processo de cuidado no desenvolvimento de capacidades intra/interpessoais de trabalhadoras de
enfermagem (O)
2252
Processo de cuidar em grupo à luz de um referencial cultural: a experiência de uma enfermeira com
mulheres que tiveram câncer de mama
2442
Processo de enfermagem: uma proposta de ensino através da pedagogia da problematização
2364
Processo de notificação das doenças obrigatórias: uma abordagem problematizadora (O)
2437
Processo de trabalho e o processo educativo: construindo a prevenção da situação de risco e de
acidente de trabalho (O)
2254
Processo de trabalho na assistência ao parto em Londrina-PR (O)
2321
Processo de viver-envelhecer saudável gerado na infância: uma proposta de cuidado com escolares
(O)
2453
Processo ensino-aprendizagem com alunos do curso de graduação em Enfermagem com base na
teoria do alcance dos objetivos de Imogene King
2454
Processo ensino-aprendizagem na perspectiva do ser professor e do ser aluno (O)
2474
Produção científica dos enfermeiros de Minas Gerais publicada em periódicos de enfermagem
indexados no Banco de Dados de Enfermagem: 1989 a 1998
2413
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Produção/reprodução e transformação do comportamento alcoolista nos contextos culturais da família
e do trabalho
2247
Produzindo um novo conceito de drogas: uma construção sociopoética
2612
Programa de assistência integral à saúde da mulher (PAISM) em Goiânia: a (des)institucionalização
da consulta de enfermagem no pré-natal (O)
2615
Programa de Saúde da Família: da proposta à execução, um desafio para a reestruturação do serviço
de saúde
2458
Projeto "Viver em Cacavel": análise do fluxo de informações
2365
Proteção alterada relacionada ao perfil sangüíneo alterado (leucopenia) caracterizada por imunidade
deficiente: uma proposta de ações de enfermagem de caráter preventivo
2547
Psicodrama como investigação qualitativa em Programas de Promoção à Saúde (O)
2630
Puerpério: a ambivalência das estratégias para o cuidado
2544
Qualidade de vida de adolescentes portadores de insuficiência renal crônica em tratamento
conservador
2473
Qualidade de vida de idosos institucionalizados
2507
Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em Programa de Hemodiálise
2567
Qualidade de vida de pessoas egressas de instituições psiquiátricas: o caso de Ilhéus/BA
2532
Qualidade de vida do portador de marcapasso cardíaco definitivo: antes e após implante
2602
Qualidade de vida e transplante de medula óssea em neoplasias hematológicas
2302
Quando os papéis se misturam: as representações das enfermeiras-mães que trabalham em UTI
Neonatal
2198
Queimaduras: atendimento hospitalar ao paciente adulto na fase inicial da injúria (software autoinstrucional)
2519
Questões éticas envolvidas na prática profissional de enfermeiros da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar
2355
Raciocínio clínico de graduandos e enfermeiros na construção de diagnósticos de enfermagem
2351
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Re dimensionando limitações e possibilidades: a trajetória da pessoa com lesão traumática
2338
Reabilitação no infarto do miocárdio: análise dos comportamentos relacionados a fatores de risco
para coronariopatia
2383
Reabilitação psicossocial e sofrimento psíquico do indivíduo: imagens, metáforas e significados
compartilhados pela família
2614
Realidade dos cuidadores: assistência em domicílio aos portadores de câncer (A)
2621
Refletindo sobre a qualidade do cuidado de enfermagem: o resgate do poder como uma proposta
transformadora
2279
Reflexões sobre a enfermagem e a educação para a saúde numa emergência pediátrica
2184
Reforma psiquiátrica e sua articulação com o processo de trabalho do enfermeiro (A)
2225
Registros de enfermagem: ressaltando a sua importância através de uma prática educativa
2611
Relação ensino/serviço na formação do enfermeiro
2410
Relação entre índices de adiposidade e hipertensão arterial
2476
Relação social como atitude preventiva no contexto do HIV/AIDS: uma perspectiva para a assistência
de saúde fundamentada em Alfred Schutz (A)
2577
Relação trabalho e saúde dos operadores de petróleo da Bacia de Campos: mediante sua forma de
organização do trabalho (A)
2339
Relações interpessoais de uma equipe cirúrgica: influências no ambiente de trabalho e na assistência
2237
Repensando o cuidado no pós-operatório de revascularização do miocárdio a partir da aplicação do
processo de enfermagem
2572
Representação social da puérpera em Sistema Alojamento Conjunto sobre seu processo de
hospitalização (A)
2303
Representações sobre risco na trajetória de adoecimento por tétano (As)
2408
Representações sociais da prática de enfermagem no interior dos Programas de Atenção à Saúde da
Criança de uma unidade de saúde do município de Natal (As)
2367
Representações sociais do trabalhador policial militar sobre a sua instituição: uma contribuição da
enfermagem para a saúde mental no trabalho (As)
2196
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Representações sociais dos trabalhadores de enfermagem não enfermeiros (técnicos e auxiliares de
enfermagem) sobre o trabalho em Unidades de Terapia Intensiva em um hospital-escola (As)
2313
Representações sociais e transtornos alimentares: as faces do cuidar em enfermagem
2306
Representações sociais sobre o Agente Comunitário de Saúde: elo de ligação entre a comunidade e
o serviço de saúde
2495
Reprocessamento e reutilização de cateteres de hemodinâmica: a busca da qualidade nesta prática
2603
Reprodução social, trabalho materno e nutrição infantil: (estudo na área de abrangência do Hospital
Universitário - Universidade de São Paulo)
2332
Resgate do parto normal: as contribuições de uma tecnologia apropriada (O)
2250
Reutilização de campos duplos de tecido de algodão padronizado pela ABNT utilizados para
embalagem de artigos médico-hospitalares na esterilização por calor úmido
2511
Risco biológico e biossegurança no cotidiano de enfermeiros e auxiliares de enfermagem
2540
Riscos de infecções hospitalares na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: a enfermagem e os
procedimentos invasivos pelo estudo do cateterismo umbilical
2193
Saber acadêmico de enfermagem: constituição e representações em três programs de pós-graduação
(O)
2484
Saber-fazer do cuidador familiar da pessoa com deficiência física: um estudo no pré e transreabilitação
2516
Sargentos do cuidado e suas representações sobre o cuidar: um olhar sobre suas práticas em um
hospital militar (Os)
2491
Saúde da mulher e os fatores de risco coronarianos: práticas de bem-estar e condições de qualidade
de vida: indicativos para a assistência de enfermagem ambulatorial (A)
2197
Saúde da mulher: conjunto prioritário de diagnósticos de enfermagem em ginecologia
2296
Saúde e necessidades da população: perfil epidemiológico da comunidade de Utinga (Conde-PB)
2497
Saúde ocular do paciente hanseniano: uma proposta de autocuidado
2220
Seguimento longitudinal dos níveis de CA-125, no dialisado e no plasma de pacientes portadores de
insuficiência renal crônica em diálise peritoneal contínua ambulatorial
2232
Sentido do ser cuidando de uma pessoa idosa que vivencia um processo de demência (O)
2191
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Sentidos corporais dos estudantes no aprendizado da comunicação não-verbal do cliente na
recepção pré-operatória: uma semiologia da expressão através da sociopoética (Os)
2554
Ser enfermeiro tendo sido estudante-trabalhador de enfermagem: um enfoque da fenomenologia
social
2596
Ser trabalhador de enfermagem da unidade de centro de material: uma abordagem fenomenológica
2582
Ser-idoso: vivência de internação em Unidade de Terapia Intensiva
2238
Sexualidade de mulheres climatéricas atendidas em um serviço de Saúde de Ribeirão Preto-SP (A)
2534
Sexualidade: percepções de mulheres adolescentes
2214
Significado cultural do cuidado humanizado em Unidade de Terapia Intensiva: muito falado e pouco
vivido (O)
2625
Significado da atuação de profissionais no Conselho Municipal de Saúde (O)
2500
Significado da hemodiálise para o paciente renal crônico: a busca por uma melhor qualidade de vida
(O)
2320
Significado da sexualidade para mulheres grávidas (O)
2373
Significado de ser especialista para o enfermeiro estomaterapeuta (O)
2340
Significado do esporte para o atleta: um estudo com os/as atletas do Centro Olímpico de Treinamento
e Pesquisa
2522
Significado do relacionamento difícil com as famílias de crianças com câncer para as enfermeiras (O)
2590
Sistema de informação na atividade de vacinação no município de Ribeirão Preto - SP (O)
2387
Sistemas públicos de informação em saúde na tomada de decisão - rede básica de saúde do
município de Ribeirão Preto-SP (Os)
2363
Sistematização como reconstrução histórica de processos de educação popular:um estudo
comparado do trabalho educativo de enfermagem em saúde coletiva (A)
2483
Sistematização da assistência de enfermagem ao lactente
2210
Situação vacinal e motivos de não vacinação em crianças de zero a cinco anos no município de
Campo Grande/Mato Grosso do Sul
2397
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Situações de risco para transmissão de patógenos veiculados pelo sangue entre a equipe de
enfermagem de um hospital universitário do interior paulista
2385
Sobre enfermagem-enfermeira: o imaginário dos familiares das alunas ingressantes no curso de
graduação
2480
Sofrimento na práxis da enfermagem: real ou deslocado em seu sentido?
2272
Software educacional de enfermagem em puericultura: desenvolvimento e validação
2553
Suporte avançado à vida: análise da eficácia do atendimento a vítimas de acidentes de trânsito em
vias expressas
2337
Tendência da Aids em mulheres na Administração Regional Saúde - 3 (ARS-3) município de São
Paulo
2632
Tendências e perspectivas da administração em enfermagem: um estudo na Santa Casa de Belo
Horizonte - MG
2393
Tendências pedagógicas no ensino médio de enfermagem: representações sociais
2504
Tendo uma pessoa ao lado, a gente fica muito mais forte... a dor até diminui: estudo etnográfico sobre
parturientes acompanhadas por "doulas"
2284
Teoria e prática assistencial na enfermagem: o ensino e o mercado de trabalho
2354
Tocando o bebê com cuidado: o conforto como terapêutica de enfermagem na UTIN - um estudo
sobre representações da equipe de enfermagem
2492
Tornando-se profissional no contexto domiciliar: vivência de cuidado da enfermeira
2273
Trabalhador da enfermagem e o paciente terminal: possibilidade de uma convivência saudável com a
morte (O)
2433
Trabalho administrativo do enfermeiro sob a ótica de outros profissionais (O)
2353
Trabalho comunitário de saúde em Villa El Salvador (Lima/Peru): percepção das promotoras de saúde
(O)
2190
Trabalho da enfermagem nas unidades básicas de saúde: reflexões sobre a realidade vivida e
possibilidades de transformação (O)
2558
Trabalho da enfermeira na rede básica de saúde: um estudo de caso (O)
2460
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Trabalho da gerência na rede básica do Sistema Único de Saúde - SUS: a contribuição da
enfermagem brasileira no universo da Classificação Internacional de Prática de Enfermagem em
Saúde Coletiva - CIPESC (O)
2595
Trabalho do enfermeiro em um contexto de mudanças organizacionais (O)
2229
Trabalho do enfermeiro na vigilância sanitária: a necessidade de incorporar a consciência ecológica
para reordenar a prática (O)
2334
Tradução para o português e descrição do processo de validação do "Seattle Obstructive Lung
Disease Questionnaire"
2300
Tradução para o português e validação de um instrumento de medida de gravidade na UTI: TISS-28
Therapeutic Intervention Scoring System
2336
Trajetória profissional dos egressos do curso de auxiliar de enfermagem de um hospital escola (A)
2325
Transformar-se enquanto mulher: um estudo de caso sobre a vivência do período pós-parto
2515
Transitando entre o velho e o novo: um estudo da influência do sistema de valores e crenças do
docente na implementação de um novo currículo na Escola de Enfermagem da UFMG
2411
Tratamento de feridas: avaliação de um protocolo
2419
Tratamento de feridas: uma contribuição ao ensino de enfermagem
2418
Úlcera de pressão em pacientes críticos hospitalizados: uma revisão integrativa da literatura
2371
Uso da estratégia "relaxamento" para alívio da dor em pacientes pós-cirúrgicos (O)
2563
Validação das características definidoras do diagnóstico de enfermagem comunicação prejudicada no
pós-operatório mediato de paciente submetido à laringectomia total
2531
Validação do índice de qualidade de vida de Ferrans e Powers para a população geral do município
de Londrina
2521
Validação do processo de esterilização a vapor saturado sob pressão em hospitais do município de
São Paulo
2565
Vida por um fio: a doença que ataca silenciosamente: desvendando as representações de pessoas
portadoras de doença arterial coronária e repensando a assistência de enfermagem (A)
2509
Vida sexual de adolescentes grávidas: contribuição para a enfermagem
2638
Vida... vida... vida...: reflexões sobre o brincar das crianças que tem seu cotidiano na rua na
perspectiva do assistir em enfermagem
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2177
Violência conjugal e sua influência na decisão da mulher pelo aborto (A)
2243
Violência conjugal: representações masculinas
2640
Violência doméstica contra criança e adolescente: representação do profissional de saúde
2239
Violência vivenciada por adolescentes trabalhadores(as) de rua (A)
2241
Visita de familiares como terapêutica no processo de assistência de enfermagem (A)
2440
Visita domiciliária de enfermagem: uma estratégia para minimizar a ansiedade de puérperas
primigestas
2593
Visualizando possibilidades de recuperação do usuário de drogas em grupos focais
2429
Vítima de trauma crânio-encefálico moderado e grave no pós-alta hospitalar: uma aproximação na
perspectiva do modelo "Campo de Saúde" (A)
2376
Vivência da hospitalização pela pessoa doente (A)
2549
Vivência de enfermeiras diante da dor, sofrimento e morte no seu cotidiano de trabalho
2352
Vivência de mulheres em condições de violência conjugal
2240
Vivência do climatério entre trabalhadoras de uma universidade pública (A)
2635
Vivenciando a gravidez e experienciando a soropositividade para o HIV
2289
Vivências de adolescentes ante o parto normal: um enfoque compreensivo pela enfermagem
2639
Vivendo um futuro incerto: a vivência da gravidez em uma comunidade
2308
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2351
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
2512, 2576
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAIS
2290, 2631
COMPORTAMENTO
2176, 2218, 2570
COMPORTAMENTO INFANTIL
2566
COMPORTAMENTO MATERNO
2478
COMPORTAMENTO SEXUAL
2535, 2577, 2638
COMPORTAMENTO SOCIAL
2247
COMUNICAÇÃO
2206, 2237, 2263, 2268, 2274, 2393, 2436, 2445, 2466, 2518, 2531, 2573, 2579
COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL
2554
CONDIÇÕES DE SAÚDE
2618
CONDIÇÕES DE TRABALHO
2196, 2207, 2248, 2254, 2270, 2313
CONDIÇÕES DE VIDA
2392, 2618
CONDIÇÕES SOCIAIS
2241, 2243, 2332, 2618
CONDUTAS TERAPÊUTICAS
2545
CONFLITO (PSICOLOGIA)
2253, 2629
CONHECIMENTO
2213, 2260, 2345, 2368, 2388, 2389, 2405, 2427, 2510, 2617
CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICA
2215, 2278, 2322, 2386, 2408, 2439, 2441, 2467, 2494, 2513, 2515, 2518, 2540, 2541, 2561, 2586,
2599, 2605, 2614
CÔNJUGES
2308
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CONSCIENTIZAÇÃO
2248, 2249
CONSELHEIROS
2430
CONSELHOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE
2500
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
2304
CONTAMINAÇÃO QUÍMICA
2626
CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
2210
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
2370
CONTROLE DE INFECÇÕES
2511
CONTROLE DE INFECÇÕES DENTARIAS
2368
CONTROLE DE MEDICAMENTOS E ENTORPECENTES
2637
CONTROLE DE QUALIDADE
2603
CORONARIOPATIA
2197, 2406, 2509, 2546
CORPO HUMANO
2186, 2206
CRECHES
2179
CRIANÇA
2179, 2200, 2227, 2230, 2298, 2528, 2559, 2573, 2590
CRIANÇA ABANDONADA
2177
CRIANÇA EXCEPCIONAL
2251
CRIANÇA HOSPITALIZADA
2253, 2579, 2641
CRIANÇA MALTRATADA
2239
CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
2398
CRIATIVIDADE
2260, 2612, 2613
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CUIDADO DA CRIANÇA
2367, 2396, 2446, 2478, 2553, 2601, 2641
CUIDADO DO LACTENTE
2235
CUIDADO PÓS-NATAL
2303
CUIDADO PRÉ-NATAL
2304, 2390, 2400, 2490, 2589, 2615, 2636
CUIDADORES
2191, 2342, 2516, 2584, 2591, 2601, 2621
CUIDADOS A DOENTES TERMINAIS
2244
CUIDADOS DE ENFERMAGEM
2183, 2187, 2188, 2197, 2203, 2204, 2224, 2226, 2231, 2247, 2251, 2259, 2262, 2266, 2273, 2276,
2279, 2280, 2282, 2293, 2305, 2333, 2335, 2358, 2361, 2374, 2375, 2377, 2384, 2394, 2428, 2431,
2432, 2433, 2434, 2435, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2446, 2447, 2462, 2467, 2469, 2470, 2471,
2481, 2486, 2487, 2488, 2490, 2491, 2492, 2502, 2505, 2508, 2509, 2513, 2515, 2517, 2520, 2522,
2524, 2529, 2538, 2546, 2547, 2569, 2575, 2577, 2581, 2590, 2594, 2601, 2620, 2622, 2625, 2627,
2633
CUIDADOS DOMICILIARES DE SAÚDE
2244, 2255, 2259, 2315, 2342, 2451, 2464, 2516, 2584, 2593, 2621
CUIDADOS INTENSIVOS
2379, 2641
CUIDADOS INTRA-OPERATÓRIOS
2581
CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS
2531, 2598, 2631
CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS
2416, 2450, 2563, 2572, 2598
CULTURA
2373, 2463
CURRÍCULO
2274, 2344, 2411, 2418, 2600
DEFESA DO PACIENTE
2213, 2249, 2374
DEMÊNCIA
2191
DENGUE
2370
DEPRESSÃO
2312, 2517
DESEMPENHO DE PAPÉIS
2198, 2201
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS
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2553, 2630
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2233, 2252
DESENVOLVIMENTO HUMANO
2260
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
2177
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2229, 2493
DESMAME
2478
DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
2271, 2271, 2497
DIABETES MELLITUS
2228, 2269, 2417, 2443, 2541, 2559, 2619, 2633
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
2328
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
2276, 2290, 2296, 2351, 2357, 2369, 2391, 2479, 2498, 2524, 2531, 2547, 2594, 2597, 2598, 2606
DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA
2232, 2441
DIREITO À SAÚDE
2213
DIREITOS HUMANOS
2249
DISSERTAÇÕES ACADÊMICAS
2388, 2484
DISTRITO FEDERAL
2224
DOCENTE
2411
DOCENTE DE ENFERMAGEM
2262, 2265, 2288, 2309, 2319, 2401, 2402, 2456, 2474, 2481
DOENÇA
2477
DOENÇA CRÔNICA
2320, 2360, 2403, 2404, 2462
DOENÇA IATROGÊNICA
2335, 2394
DOENÇAS PARASITÁRIAS
2487
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
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2216, 2389, 2415, 2527, 2608
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
2487
DOENTE TERMINAL
2433
DOMINAÇÃO-SUBORDINAÇÃO
2356
DOR
2287, 2293, 2298, 2343, 2352, 2377, 2400, 2403, 2404, 2563
DOWNSIZING ORGANIZACIONAL
2329, 2604
DROGAS ILÍCITAS
2386, 2637
EDUCAÇÃO BASEADA EM COMPETÊNCIAS
2456
EDUCAÇÃO CONTINUADA
2233
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM
2185, 2248, 2249, 2254, 2261, 2281, 2314, 2379, 2436, 2558, 2620
EDUCAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
2199, 2484
EDUCAÇÃO DO PACIENTE
2220, 2326, 2358, 2450, 2525, 2544, 2619, 2636
EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM
2189, 2219, 2262, 2264, 2265, 2267, 2288, 2297, 2309, 2354, 2364, 2378, 2401, 2410, 2411, 2418,
2454, 2456, 2457, 2471, 2474, 2480, 2486, 2504, 2512, 2539, 2553, 2555, 2600, 2617, 2627, 2628,
2642
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
2182, 2184, 2190, 2195, 2251, 2378, 2383, 2389, 2417, 2429, 2431, 2438, 2453, 2483, 2489, 2496,
2513, 2557, 2616, 2623, 2633
EDUCAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
2297
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
2174, 2325, 2389, 2445
EDUCAÇÃO SUPERIOR
2309, 2344
EFICÁCIA
2419
EMOÇÕES
2175, 2194, 2211, 2215, 2230, 2238, 2258, 2382, 2409, 2416, 2465, 2508, 2529, 2539, 2551, 2552,
2559, 2561, 2569, 2573
EMPREGO
2354, 2512
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ENFERMAGEM
2174, 2264, 2272, 2274, 2277, 2299, 2359, 2362, 2406, 2533, 2558, 2638, 2639
ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO
2565
ENFERMAGEM EM REABILITAÇÃO
2338
ENFERMAGEM EM SAÚDE COMUNITÁRIA
2273, 2342, 2375, 2600
ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
2177, 2203, 2208, 2264, 2334, 2483, 2501, 2503, 2595
ENFERMAGEM GERIÁTRICA
2181
ENFERMAGEM MILITAR
2493
ENFERMAGEM NEONATAL
2605
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
2296, 2307, 2321, 2322, 2324, 2589, 2636
ENFERMAGEM OCUPACIONAL
2339, 2477
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA
2311
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
2184, 2298, 2310, 2348, 2396, 2398, 2432, 2434, 2505, 2566, 2613
ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA
2369
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
2196, 2209, 2211, 2212, 2222, 2292, 2306, 2345, 2517, 2612
ENFERMAGEM TRANSCULTURAL
2175, 2247, 2251
ENFERMEIRAS
2198, 2201, 2206, 2207, 2485, 2573, 2622
ENFERMEIRAS ADMINISTRADORAS
2314
ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS
2250, 2402
ENFERMEIRAS/OS
2178, 2180, 2186, 2213, 2225, 2226, 2229, 2236, 2242, 2273, 2285, 2286, 2326, 2340, 2345, 2351,
2352, 2353, 2355, 2361, 2377, 2378, 2380, 2399, 2413, 2426, 2427, 2436, 2450, 2459, 2460, 2461,
2465, 2501, 2514, 2562, 2596
ENSINO
2265, 2319, 2354, 2401, 2454, 2555, 2592
ENVELHECIMENTO
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2180, 2181, 2420, 2424, 2453, 2571
EPIDEMIOLOGIA
2349, 2403, 2404, 2412, 2497, 2537, 2607
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
2540
EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
2237, 2239, 2321, 2350, 2353, 2356, 2381, 2405, 2500, 2605, 2613
EQUIPE DE ENFERMAGEM
2224, 2233, 2248, 2249, 2252, 2266, 2270, 2272, 2283, 2306, 2336, 2366, 2367, 2385, 2393, 2414,
2428, 2433, 2446, 2466, 2468, 2475, 2482, 2483, 2487, 2492, 2540, 2580, 2582, 2611, 2625, 2626
ERITROPOETINA
2472
ERROS DE MEDICAÇÃO
2366
ESCALA DE COMA DE GLASGOW
2592
ESCOLAS
2528
ESCOLAS DE ENFERMAGEM
2189, 2199, 2485, 2600
ESCOLAS DE ODONTOLOGIA
2368
ESCOLHA DA PROFISSÃO
2480
ESFREGAÇO VAGINAL
2608
ESPECIALIDADE
2340
ESPORTES
2522
ESQUIZOFRENIA
2209
ESTADO DE CONSCIÊNCIA
2592
ESTADO NUTRICIONAL
2332, 2583
ESTADO TERMINAL
2588
ESTERILIZAÇÃO
2414, 2511, 2565, 2582, 2603
ESTERILIZAÇÃO TUBÁRIA
2305
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ESTÉTICA
2465, 2481
ESTILO DE VIDA
2221, 2499, 2506
ESTIMULAÇÃO CARDÍACA ARTIFICIAL
2602
ESTOMAS
2358, 2361
ESTRATÉGIAS
2319
ESTRESSE
2294, 2426, 2469, 2502, 2552
ESTRESSE PSICOLÓGICO
2207
ESTRUTURA DOS SERVIÇOS
2317
ESTUDANTES
2343, 2527
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
2219, 2219, 2260, 2262, 2265, 2267, 2286, 2333, 2351, 2389, 2401, 2445, 2454, 2456, 2474, 2480,
2512, 2539, 2554, 2596, 2617
ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA
2368
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
2632
ESTUDOS LONGITUDINAIS
2349
ÉTICA
2355
ÉTICA DE ENFERMAGEM
2355, 2374, 2425
EXAME FÍSICO
2580
EXERCÍCIO
2513, 2545
EXTRAÇÃO DE CATARATA
2204
FAMÍLIA
2200, 2205, 2211, 2244, 2251, 2255, 2258, 2332, 2376, 2432, 2434, 2440, 2444, 2446, 2480, 2486,
2516, 2556, 2584, 2588, 2591, 2614
FATORES CULTURAIS
2221, 2421
FATORES DE RISCO
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2193, 2196, 2197, 2207, 2327, 2383, 2395, 2408, 2537, 2584
FATORES EPIDEMIOLÓGICOS
2209
FEMINISMO
2192
FERIMENTOS E LESÕES
2328, 2498, 2548
FIBROMIALGIA
2215
FILOSOFIA EM ENFERMAGEM
2274, 2481
FIMOSE
2609
FISIOTERAPIA
2344
FISSURA PALATINA
2528, 2598, 2601
FIXADORES EXTERNOS
2391
FORÇA DE TRABALHO
2224, 2526
GARANTIA DA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
2208
GENTAMICINAS
2610
GERÊNCIA
2242, 2359, 2620
GERENCIAMENTO CLÍNICO
2543
GERIATRIA
2191
GESTÃO DE QUALIDADE
2236
GESTÃO DE QUALIDADE TOTAL
2257
GINECOLOGIA
2580
GRAVIDEZ
2194, 2221, 2289, 2304, 2308, 2373, 2390, 2438, 2490, 2631, 2636
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
2235, 2638, 2639
GRUPOS DE AUTO-AJUDA
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2429, 2431, 2442, 2443, 2467, 2517, 2535
GUERRA
2282
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
2347
HÁBITOS
2217
HANSENÍASE
2220, 2489
HEMODIÁLISE
2320, 2392, 2472, 2567
HEMODINÂMICA
2603
HIERARQUIA SOCIAL
2285
HIPERTENSÃO
2223, 2276, 2316, 2327, 2395, 2476, 2496, 2506, 2510, 2585, 2586, 2616
HIPOTERMIA
2581
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
2189, 2201, 2224, 2275, 2282, 2555, 2576, 2622
HIV
2175, 2378, 2407, 2470, 2637
HOMENS
2182, 2508, 2640
HOSPITAIS
2261
HOSPITAIS DE ENSINO
2325, 2380, 2642
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS
2275
HOSPITAIS GERAIS
2178, 2436, 2550, 2562
HOSPITAIS MILITARES
2282, 2491
HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS
2212, 2225, 2263, 2291, 2532
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
2465, 2477, 2586
HOSPITALIZAÇÃO
2362, 2549, 2550
HUMANISMO
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2266, 2280, 2283, 2307, 2457, 2625, 2641
IDOSO
2180, 2181, 2191, 2204, 2312, 2317, 2362, 2392, 2403, 2424, 2453, 2496, 2503, 2506, 2507, 2571,
2581, 2633
IMAGEM CORPORAL
2554
IMPACTO PSICOSSOCIAL
2536, 2551
IMPERÍCIA
2374
INCIDÊNCIA
2564, 2631
ÍNDICE DE GRAVIDADE DE DOENÇA
2336
ÍNDICES DE GRAVIDADE DO TRAUMA
2328, 2331
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
2339
INFARTO DO MIOCÁRDIO
2383, 2508, 2513
INFECÇÃO
2394
INFECÇÃO DA FERIDA OPERATÓRIA
2412, 2520, 2631
INFECÇÃO HOSPITALAR
2193, 2341, 2355, 2437, 2475, 2564, 2583, 2631
INFERTILIDADE
2536
INFORMÁTICA MÉDICA
2406
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
2511
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA
2597
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
2232, 2392, 2472, 2473, 2567, 2569
INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL
2319, 2410
INTERNATO E RESIDÊNCIA
2642
INTERNET
2406
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INTUBAÇÃO
2607
INTUBAÇÃO INTRATRAQUEAL
2548, 2607
JOGOS E BRINQUEDOS
2177, 2566, 2579, 2609
LÁBIO FISSURADO
2528, 2598, 2601
LACTENTE
2210, 2310, 2478
LARINGECTOMIA
2531, 2629
LEGISLAÇÃO
2523
LEITE HUMANO
2295
LEUCOPENIA
2547
LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS
2227
LICENÇA MÉDICA
2477
LIDERANÇA
2359, 2533, 2620
LIDOCAÍNA
2610
LISTAS DE ESPERA
2409, 2584
LITERATURA
2413
LIVROS DE TEXTO
2174
LUDOTERAPIA
2619
MÃE ACOMPANHANDO FILHO NO HOSPITAL
2218
MÃES
2198, 2230, 2253, 2332, 2396, 2463, 2494, 2502, 2505, 2528, 2559, 2568, 2578
MASSAGEM
2310
MASTECTOMIA
2416, 2570
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MATERIAIS BIOMÉDICO E ODONTOLÓGICO
2603
MATERIAIS DE ENSINO
2174
MECANISMOS DE DEFESA
2270, 2285
MEDIÇÃO DA DOR
2400
MEDIDAS DE SEGURANÇA
2626
MEIO AMBIENTE
2334, 2618
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
2420
MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA
2217
MENOPAUSA
2635
MENORES DE RUA
2177
MÉTODOS
2555
MICROBIOLOGIA
2511
MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
2295
MILITARES
2196, 2282, 2491, 2493
MODALIDADES DE POSIÇÃO
2330
MODELOS DE ENFERMAGEM
2267
MODELOS EDUCACIONAIS
2267, 2504
MODELOS TEÓRICOS
2369, 2435, 2450, 2454, 2543
MORAL
2374, 2407
MORBIDADE
2331, 2632
MORFOLOGIA
2548
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MORTALIDADE HOSPITALAR
2331
MORTALIDADE INFANTIL
2449
MORTALIDADE MATERNA
2381
MORTE
2352, 2433, 2482, 2573
MULHERES
2176, 2190, 2192, 2214, 2215, 2240, 2243, 2245, 2253, 2259, 2266, 2288, 2308, 2322, 2324, 2327,
2357, 2373, 2386, 2402, 2407, 2416, 2420, 2438, 2442, 2467, 2485, 2490, 2499, 2503, 2517, 2534,
2551, 2570, 2580, 2606, 2616, 2622, 2632, 2635, 2637
NAÚSEA
2311
NECESSIDADES BÁSICAS
2179, 2210, 2435, 2489, 2490, 2587
NEOPLASIAS
2200, 2298, 2444, 2590, 2621
NEOPLASIAS DOS GENITAIS FEMININOS
2375
NEOPLASIAS GÁSTRICAS
2537
NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS
2302
NEOPLASIAS MAMÁRIAS
2217, 2442
NEOPLASIAS UTERINAS
2499
NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS
2437
OBESIDADE
2327, 2476
OLHO
2220
ONCOLOGIA
2244, 2377
OPINIÃO PÚBLICA
2448
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
2225, 2229, 2234, 2242, 2257, 2353, 2368, 2393, 2485, 2514, 2533, 2574, 2595
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE
2250
ORGANIZAÇÕES DE NORMALIZAÇÃO PROFISSIONAL

298
2576
ORIENTAÇÃO
2561
PACIENTES
2186, 2202, 2228, 2326, 2376, 2408, 2409, 2417, 2423, 2445, 2451, 2509, 2546, 2549, 2552, 2562,
2569, 2583, 2587
PACIENTES AMBULATORIAIS
2205, 2585
PACIENTES INTERNADOS
2178, 2187, 2188, 2209, 2212, 2213, 2246, 2263, 2291, 2371, 2382, 2395, 2488, 2498, 2524, 2545
PADRÕES DE REFERÊNCIA
2594
PAI
2463
PAIS
2195
PARAPLEGIA
2338
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
2190, 2278, 2448, 2568
PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE
2182, 2246, 2333
PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES
2286
PARTO
2307
PARTO NORMAL
2250, 2322, 2639
PÉ
2424
PEDIATRIA
2184
PENSAMENTO
2180
PERCEPÇÃO
2175, 2180, 2181, 2186, 2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2198, 2200, 2202, 2204, 2205, 2211, 2212,
2214, 2222, 2228, 2231, 2238, 2239, 2244, 2258, 2262, 2265, 2281, 2286, 2291, 2297, 2298, 2303,
2306, 2308, 2314, 2326, 2340, 2345, 2346, 2350, 2353, 2361, 2362, 2373, 2381, 2390, 2393, 2395,
2396, 2402, 2408, 2414, 2415, 2416, 2417, 2423, 2428, 2445, 2451, 2459, 2474, 2475, 2480, 2481,
2487, 2488, 2491, 2492, 2495, 2504, 2508, 2509, 2514, 2527, 2528, 2535, 2546, 2549, 2551, 2569,
2571, 2574, 2578, 2580, 2591, 2609, 2611, 2614, 2618, 2623, 2624
PERCEPÇÃO SOCIAL
2178
PERFIL DE IMPACTO DA DOENÇA
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2301
PERFIL DE SAÚDE
2316, 2324, 2327, 2476, 2497, 2507, 2537, 2541, 2585, 2586, 2608
PERU
2485, 2486
PESQUISA
2459
PESQUISA EM AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM
2411, 2512
PESQUISA EM ENFERMAGEM
2276
PESSOAL AUXILIAR EM HOSPITAL
2347
PESSOAL DE SAÚDE
2190, 2347
PESSOAL TÉCNICO DE SAÚDE
2263, 2445, 2504
PESSOAS
2618
PESSOAS DEFICIENTES
2516, 2591
PLANEJAMENTO
2594
PLANEJAMENTO EM SAÚDE
2234
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2203
PLANEJAMENTO FAMILIAR
2182, 2201, 2277, 2305, 2608
PLANEJAMENTO HOSPITALAR
2203
PLANOS E PROGRAMAS DE SAÚDE
2208, 2630
PLASMA
2232
PNEUMONIA
2564, 2607
PNEUMOPATIAS OBSTRUTIVAS
2300
PODER (PSICOLOGIA)
2275, 2279, 2285, 2356, 2359, 2485, 2514
POLÍTICA DE SAÚDE
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2430
POLÍTICAS DE CONTROLE SOCIAL
2430, 2448, 2500
POPULAÇÃO PERIFÉRICA
2222, 2308, 2483
POVIDONA-IODO
2341
PRÁTICA EM HOSPITAL
2219
PRÁTICA PROFISSIONAL
2187, 2188, 2198, 2213, 2225, 2226, 2231, 2233, 2264, 2268, 2271, 2272, 2273, 2275, 2283, 2285,
2288, 2299, 2309, 2325, 2345, 2352, 2354, 2359, 2367, 2379, 2380, 2384, 2399, 2425, 2440, 2455,
2459, 2461, 2464, 2465, 2471, 2481, 2483, 2491, 2512, 2538, 2575, 2576, 2596, 2620, 2622, 2628
PRÉ-ESCOLAR
2179, 2332, 2609
PRECONCEITO
2266
PREMATURO
2183, 2195, 2357, 2605
PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS
2348, 2510
PRESERVATIVOS
2577
PRESSÃO ARTERIAL
2405, 2510, 2586
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
2595
PREVALÊNCIA
2287, 2301, 2331, 2343
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
2254
PREVENÇÃO PRIMÁRIA
2378, 2475, 2577, 2623
PRINCÍPIO DO PRAZER-DESPRAZER
2270, 2272, 2425, 2426, 2455, 2468
PRISÕES
2271, 2386
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDÍACOS
2400
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDIOVASCULARES
2572
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
2222, 2320, 2339, 2350, 2423, 2509, 2618
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PROCESSOS DE ENFERMAGEM
2210, 2223, 2246, 2271, 2276, 2292, 2315, 2364, 2369, 2372, 2457, 2542, 2572
PROGRAMAS DE ESTUDO
2262
PROGRAMAS DE NUTRIÇÃO
2568
PROGRAMAS DE VACINAÇÃO
2397
PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE
2223, 2316, 2367, 2388, 2458, 2495, 2523, 2530, 2615
PROMOÇÃO DA SAÚDE
2217, 2278, 2521, 2560, 2630
PROTEÇÃO PESSOAL
2330
PROTOCOLOS CLÍNICOS
2419
PSICODRAMA
2630
PSICOLOGIA DO TRABALHO
2455, 2468
PSICOLOGIA SOCIAL
2239, 2244, 2289, 2303, 2306, 2350, 2484, 2509, 2517, 2574
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
2277, 2413
PUERPÉRIO
2259, 2303, 2515, 2544, 2578, 2593
PUNIÇÃO
2366
QUADRIPLEGIA
2338
QUALIDADE
2611
QUALIDADE DE VIDA
2197, 2302, 2320, 2343, 2395, 2403, 2424, 2449, 2472, 2473, 2507, 2521, 2532, 2567, 2602
QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
2192, 2228, 2236, 2279, 2317, 2323, 2366, 2371, 2382, 2428, 2505, 2519, 2530, 2534, 2551, 2572,
2611, 2627
QUEIMADURAS
2231, 2372, 2519
QUESTIONÁRIOS
2300, 2521, 2567
QUIMIOTERAPIA
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2255, 2256, 2311, 2375, 2627
REABILITAÇÃO
2376, 2383, 2422, 2429, 2516, 2570, 2614, 2629
READMISSÃO DO PACIENTE
2362
RECÉM-NASCIDO
2259, 2365, 2434, 2447, 2469, 2492, 2502
RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO
2605
RECURSOS HUMANOS DE ENFERMAGEM
2185, 2325, 2329, 2604
RECURSOS HUMANOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL
2224, 2313
RECURSOS HUMANOS EM HOSPITAL
2477
RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE
2495
REFERÊNCIA E CONSULTA
2223, 2292, 2490, 2615
REFORMA DO SETOR SAÚDE
2205
REGISTROS DE ENFERMAGEM
2542, 2611
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL
2581
RELAÇÕES COMUNIDADE-INSTITUIÇÃO
2495
RELAÇÕES ENFERMEIRO-PACIENTE
2206, 2435, 2438, 2457, 2544, 2633
RELAÇÕES FAMILIARES
2175, 2191, 2200, 2239, 2291, 2398, 2439, 2470, 2559, 2561, 2570, 2624, 2629
RELAÇÕES HOSPITAL-PACIENTE
2188
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS
2410
RELAÇÕES INTERPESSOAIS
2212, 2237, 2240, 2252, 2256, 2263, 2280, 2283, 2333, 2382, 2393, 2401, 2436, 2440, 2444, 2445,
2446, 2465, 2466, 2508, 2514, 2554, 2573, 2640
RELAÇÕES INTERPROFISSIONAIS
2252, 2268, 2275, 2514
RELAÇÕES MÃE-FILHO
2235, 2310, 2529, 2561
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RELAÇÕES MÉDICO-PACIENTE
2374
RELAÇÕES PAIS-FILHO
2183, 2434
RELAÇÕES PROFISSIONAL-FAMÍLIA
2175, 2183, 2452, 2590
RELAÇÕES PROFISSIONAL-PACIENTE
2246, 2268, 2421, 2466, 2525, 2552, 2641
RELAXAMENTO
2293
REPRODUTIBILIDADE DE RESULTADOS
2587
RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL
2564, 2607, 2607
RESULTADO DE TRATAMENTO
2541
RESUMOS E INDEXAÇÃO
2328
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
2572
RISCO
2349, 2365, 2502
RISCOS OCUPACIONAIS
2254, 2281, 2294, 2385, 2540, 2626
SANGUE
2385
SÃO PAULO
2632
SATISFAÇÃO DO PACIENTE
2323, 2634
SATISFAÇÃO NO EMPREGO
2313
SAÚDE
2278, 2424, 2522, 2617
SAÚDE AMBIENTAL
2334
SAÚDE BUCAL
2346
SAÚDE DA FAMÍLIA
2296, 2458, 2486, 2556, 2560
SAÚDE DA MULHER
2192, 2197, 2203, 2217, 2221, 2240, 2307, 2490, 2515, 2544, 2580, 2589, 2599, 2608, 2615, 2639
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SAÚDE DO IDOSO
2238
SAÚDE ESCOLAR
2343, 2453
SAÚDE MATERNO-INFANTIL
2356, 2636
SAÚDE MENTAL
2196, 2205, 2211, 2212, 2222, 2422, 2530, 2532, 2539, 2550, 2612, 2613
SAÚDE OCULAR
2196
SAÚDE OCUPACIONAL
2360
SAÚDE PÚBLICA
2458, 2495, 2497, 2500
SAÚDE REPRODUTIVA
2289
SERVIÇO HOSPITALAR DE EDUCAÇÃO
2314
SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA
2184, 2482, 2592
SERVIÇO HOSPITALAR DE ENFERMAGEM
2257, 2313, 2574
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
2273, 2444
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
2234, 2393
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
2387
SERVIÇOS DE SAÚDE
2458, 2494, 2526
SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA
2257, 2337, 2585
SEXO
2192, 2240, 2522, 2551
SEXUALIDADE
2182, 2214, 2216, 2289, 2373, 2386, 2415, 2527, 2534, 2557, 2606, 2638
SIMBOLISMO
2356, 2421
SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
2175, 2176, 2245, 2287, 2378, 2386, 2389, 2407, 2415, 2451, 2452, 2470, 2527, 2577, 2623, 2632,
2637
SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL
2599
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SISTEMA DE SAÚDE
2493
SISTEMA RESPIRATÓRIO
2290
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
2363, 2365
SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DA VIDA
2337
SISTEMAS LOCAIS DE SAÚDE
2430
SOCIALIZAÇÃO
2401
SOCIEDADES DE ENFERMAGEM
2576
SOFTWARE
2348, 2372, 2519, 2553
SOLUÇÃO SALINA HIPERTÔNICA
2520
SOROPOSITIVIDADE PARA HIV
2176, 2194, 2245, 2289, 2390
SUICÍDIO
2421
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM
2574
SUS (BR)
2192, 2264, 2363, 2365, 2399, 2423, 2430, 2448, 2461, 2500, 2526, 2595
TÉCNICAS DE APOIO PARA A DECISÃO
2363, 2427
TÉCNICAS DE RELAXAMENTO
2563
TÉCNICAS, MEDIDAS, EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO
2405
TECNOLOGIA APROPRIADA
2250
TECNOLOGIA EDUCACIONAL
2348
TELEVISÃO
2623
TEORIA DE ENFERMAGEM
2357, 2447
TÉTANO
2408
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TOQUE TERAPÊUTICO
2492
TRABALHADORES
2339, 2404, 2586, 2596, 2635
TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS DE HOSPITAL
2284
TRABALHO
2225, 2226, 2229, 2236, 2247, 2270, 2272, 2285, 2353, 2380, 2414, 2425, 2426, 2455, 2460, 2468,
2495, 2514, 2522, 2526, 2558, 2582
TRABALHO DE MENORES
2241
TRABALHO DE PARTO
2284, 2293, 2321, 2463
TRABALHO FEMININO
2221, 2332
TRADUÇÃO (PROCESSO)
2299, 2300, 2336
TRADUÇÃO (PRODUTO)
2336
TRANSMISSÃO VERTICAL DE DOENÇA
2176
TRANSPLANTE DE CORAÇÃO
2584
TRANSPLANTE DE FÍGADO
2409
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
2302, 2341
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
2523
TRANSTORNOS MENTAIS
2178, 2258, 2550, 2614
TRANSTORNOS NUTRICIONAIS
2568
TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
2429, 2612, 2637
TRANSTORNOS TRAUMÁTICOS CUMULATIVOS
2360
TRAUMA CRANIOCEREBRAL
2376
TRAUMATISMOS DA MEDULA ESPINHAL
2318, 2338, 2525, 2591
TUBERCULOSE
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2349
ÚLCERA DE DECÚBITO
2371, 2488
UMBIGO
2193
UNIDADE HOSPITALAR DE PSIQUIATRIA
2246, 2545
UNIDADES DE CUIDADOS CORONARIANOS
2280
UNIDADES DE QUEIMADOS
2234, 2334
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
2198, 2238, 2281, 2301, 2313, 2329, 2335, 2336, 2379, 2428, 2440, 2455, 2498, 2524, 2552, 2575,
2588, 2625, 2634, 2641
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
2183, 2193, 2195, 2357, 2447, 2469, 2492
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
2588
UNIDADES HOSPITALARES
2414, 2582
UNIVERSIDADES
2527
VACINAÇÃO
2268, 2387, 2397, 2446
VALIDADE
2521, 2531, 2553, 2565, 2587, 2606
VALORES SOCIAIS
2224, 2350, 2381, 2402, 2421, 2439, 2453, 2480, 2484, 2487, 2590, 2591, 2640
VAPOR
2565
VIDA
2278
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2334
VIOLÊNCIA
2241
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
2239, 2240, 2243, 2640
VISITAS A PACIENTES
2369, 2440
VÔMITO
2311
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VULNERABILIDADE
2245, 2390
VULNERABILIDADE SOCIAL
2449

